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Nākamais numurs iznāks 3. janvāri!

Šī avīzes numura noformējumā izmantoti foto no dzintara 
izstādes Klīvlandē. Foto: Vilnis Trops

Vārds tapa miesa un 
mājoja mūsu vidū, un 
mēs skatījām viņa go -
dību, tādu godību kā Tē -
va vienpie dzimušajam 
Dēlam, pilnu žēlastības 
un patiesības.

(Jņ. 1,14)        

Mīļie latvieši, lai kur Jūs būtu, 
mīļā Ziemas svētku draudze, ir 
cilvēki, kas saka, ka Dievam 
klājas labi! Viņš dzīvo debesīs, 
tāli no mums un mūsu ikdie-
nas, no cilvēcīgajiem strīdiem, 
nelaimēm un kaŗiem! Viņam 
mūžībā vai paradīzē labi klājas!

Viņam nav jācīnās par darba 
vietu, pensiju, veselības apdro-
šināšanu. Nav jāiet ielās de -
mon strēt. Viņam nav ne stresa, 
ne izdegšanas sindroma. Viņam 
nav bailes iet pie ārsta, nav 
bailes no zobārsta. Viņš nezin, 
kā tas ir stāvēt „korķī” Rīgas, 
Berlīnes vai Vašingtonas pilsē-

Priecīgus Ziemsvētkus!
Mūs nevarēs šķirt...

tas sastrēgumos, gaŗās Maxi-
mas, Rimi vai Walmart kases 
rindās. Nezina, kā tas ir kļūt 
vecam, nespēcīgam un vien-
tuļam, pamestam. Ar vienu 
vārdu sakot, Dievam klājas 
labi!

Un kā ar mums, cilvēkiem? 
Vai mums klājas labi? Varētu 
taču būt labāk! Dzīvot bez 
visām negātīvām dzīves blakus 
parādībām, bez kaŗiem, ekono-
miskām problēmām valstīs un 
pašu makos. Dzīvot vienkārši 
labi, turklāt jāpiebilst, ka labā 
mērs nav visiem vienāds un 
labam seko „vēl labāks”.

Gluži neticami, Dievs, kam 
tik labi debesīs vai paradīzē 
klājas, no savas augstienes no -
kāpa un tapa cilvēks, lai piedzī-
votu cilvēku dzīvi ar visām jau 
minētām blakus parādībām un 
problēmām. Un kā labi zinām, 
mēs, cilvēki, Viņā nesaskatījām 
dievišķo godību kā Tēva vien-
piedzimušajam Dēlam, pilnu 
žēlastības un patiesības. Mums 
bija jāmācās šo žēlastību saska-
tīt!

Un šķita, ka ar laiku iemācījā-
mies. Bet vai tiešām?

Kādā vācu bērnu grāmatā 
(Birne in der Kirche von Günter 
Herburger) autors raksta par 
fantastiskās spuldzes1 piedzīvo-
jumiem, šī spuldze prot gan 
runāt, gan lidot. Kādu dienu 
spuldze ielido baznīcā un ierau-
ga Kristu pie krusta un ir sašu-
tusi. Un tieši šai acumirklī, tur-
pat pie baznīcas durvīm, notiek 
satiksmes negadījums, divas 
mašīnas saskrienas. Mašīnas 
sabuktētas, bet cietuši arī cilvē-
ki. Spuldze iedrāžas atpakaļ 
baznīcā un sauc: ”Jēzu, kāp no 
krusta lejā, Tu esi vajadzīgs!” 
Un patiešām Jēzus nokāpj no 
krusta, iziet no baznīcas līdz 
sabuktētām mašīnām un ievai-
notiem cilvēkiem, palīdz viņiem 
un viņus dziedina. Skatītāji, 
kādu jau tādās  reizēs netrūkst, 
brīnās par šī cilvēka enerģiju 
un uzņēmību, un tad, kad šis 
cilvēks viņus uzrunā teikdams, 
ka ikkatrs var palīdzēt, skatītāji 
un garāmgājēji Viņu atpazīst 
un sauc: „Tas ir Jēzus, Viņš ir 
nokāpis no krusta!” Un tūdaļ 
grib Jēzu nest atpakaļ baznīcā, 
jo nevar taču iedomāties Jēzu 
ārpus baznīcas mūŗiem. Bet 
Jēzus negrib būt atkal krustā. 
Viņš grib būt ar mums un pie 
mums, cilvēkiem!

Stāsts bērniem, bet vai tiešām 
tikai bērniem? 

Ziemsvētku laikā ir vērts at -
griezties bērnībā un reizēm pa -
saules notikumos un savas dzī-
ves atmiņās noraudzīties bērna 
acīm, lai atrastu „Kristus bēr-
niņu”, lai Viņā meklētu Dievu 
un, kaut taustoties, censtos Viņu 
atrast, lai gan Viņš nav tālu ne -
vienam no mums (Apd.17,27). 
Un tad mēs skatīsim Viņā godī-
bu, tādu godību kā Tēva vien-
piedzimušajam Dēlam, pilnu 
žēlastības un patiesības – un 
mīlestības.

Mīlēsim, jo Viņš ir mūs pir-
mais mīlējis (1. Jņ.4, 19) un arī 
mums būs labi!

KLĀVS
BĒRZIŅŠ, prāvests

Rita Gāle
Nāk Kristusbērns pār smilšu tuksnešiem,
Caur sirmiem kalniem, vīna dārziem maigiem.
Viņš iet pār tundrām, upēm aizsalušām,
Caur tumšiem mežiem, piesnigušām birzīm,
Līdz ienāk mūsu birzī sudrabotā.
Ir lijis lietus, atmirdz ledus lāses,
Un katrai lāsei maza zvaigzne māsa.
Caur zvaigžņu birzi nāk Viņš mūsu vidū,
Kad sveces deg, skan dziesmas Viņa godam.
Mēs Viņam sirdīs mājas vietu dodam. 

Es esmu pārliecināts, ka ne 
nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne 
varas, ne lietas esošās, ne nāka-
mās, ne spēki, ne augstumi, ne 
dziļumi, ne cita kāda radīta 
lieta mūs nevarēs šķirt no Die -
va mīlestības, kas atklājusies 
Kristū Jēzū, mūsu Kungā (Rom. 
8,38-39)!

Gaišus un priecī-
gus Kristus dzim ša-
nas svētkus!

1 Birne, vāc. = bumbieris, arī 
elektriskā spuldze
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Precīzējums

Rakstā par Viļānu 3x3 no -
metni 2014. gada 22. – 28. no -
vembŗa numurā autori ir Aloida 
un Viktors Jurčenko nevis Līga 
Ruperte. Atvainojamies auto-
riem un lasītājiem!

Red.

Precīzējums
Laika nr. 40 ieviesusies ne -

precīzitāte. Rakstā ""Miesas 
krā sas domino:" tagad angliski" 
minētais Alfrēds Straumanis ir 
Kaijas Straumanis vectēvs. Vi -
ņas tēvu sauc Andris Strau-
manis.

Atvainojamies!
Red.

Par
skolotāju algām

Par plašsaziņas līdzekļos 
izskanējušo priekšlikumu in -

ternetā publiskot skolotāju al -
gas ar visiem viņu personas 
datiem  varam šausmināties  vai 
vismaz diskutēt, taču viens ir 
skaidrs: tādā gadījumā tīmeklī 
jāpublisko arī Latvijas Bankas, 

Privātizācijas aģentūras,Valsts 
ieņēmumu dienesta, KNAB, 
mi    nistrijās un Rīgas pašval-
dības organizācijās strādājošo 
algas un faktiskā izpeļņa, bez 
personas datiem norādot arī šo 
personu dienesta stāvokli vai 
darba pienākumus. Interesanti 
būtu redzēt arī ārstu  faktiskos 
ienākumus, ieskaitot ienākumus 
no privātpraksēm valsts dotē-
tajās slimnīcās un no tā sauk-
tajām pateicībām. Kāpēc gan 
būtu jāizliek publiskai apsprie-
šanai un tiesāšanai tieši sko lo-
tāju algas? Kur te viens likums, 
viena taisnība visiem? Nav taču 
dzirdēts par skolotājiem – mil-
jo nāriem, par ierēdņiem-mil-
jonāriem gan šādas tādas bau-
mas klīst, kuŗas pārbaudīt nav 
iespējams.

 E.V.UPELNIEKS
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Taira Zoldnere, Sallija Filitsa un Brigita SiliņaTaira Zoldnere, Brigita Siliņa un Andrejs Gulbis

BIRUTA MAGONE

Šī gada Svētku sezonas ie -
skaņu 30. novembrī Latviešu 
draudzes namā Sanfrancisko 
ievadīja mazā teātra sanfran-
cisko izrāde Laimoņa Siliņa 
režijā ,,Žilbinoši”. Šogad režisors 
bija izvēlējies Pītera, Kviltera 
(Peter Quilter) lugu ,,Žilbinoši”. 
Luga ir ieguvusi lielu popu-
lāritāti plašā publikā visdažā-
dākos teātŗos visā pasaulē, tai 
skaitā arī Latvijā.

Žilbinoši!
mazā teātŗa sanfrancisko izrāde Sanfrancisko

Janvārī gaidāms patiešām
vēsturisks notikums!

spējām un talantu, kuŗus viņa 
vis nevēlas kā evaņģēliskā ,,ne -
prātīgā jaunava” paslēpt zem 
pūra, bet gan ar vērienu sniegt 
publikai un ,,likt uz mākslas 
altāŗa”. Kaut vai izput!  Kaut vai 
tādēļ pašai būtu jānoīrē Karnegi 
Halle un jāpērk sev pašai ziedu 
kurvji. No lugas var saprast, ka 
daudzas slavenas personas ap -
meklējušas dziedones koncertu 
tikai tāpēc, lai uzjautrinātos. 

autors un arī režisors, taču bija 
Florense Dženkinsa. Jebkuŗi cen-
tieni viņu pārspēt (ja arī viņa ir 
atzīta par pasaules sliktāko dzie-
dātāju), jebkuŗi tādi centieni 
tikai zaudē. Un zaudē arī izrāde 
kopumā. Brigita Siliņa ir pie -
redzējusi un nopelniem bagāta 
aktrise, no kuŗas iesācēji var 
tikai mācīties. 

Patīkamu pārsteigumu sagā-
dāja Rūta Grand – vēl viena 

noši izpelnījās Marijas nicinā-
jumu. Rūtas Grand skatuviskā 
nopietnība radīja to komisko 
tēlu, kas atdzīvina izrādi. Bez 
kādas vajadzības pārspīlēt. Abas 
aktrises saspēlējās lieliski.

Aizskartu un līdz sirds dzi  ļu-
miem sašutušu mūzikas skolo-
tāju,  mūzikas biedrības pro-
testu sarakstu vācēju  Verindera 
Gerdas kundzi spēlēja Sallija 
Filitsa. Sallijas Filitsas lomu 

Režisors bija uzņēmies iestu-
dēt, lai arī saturā vienkāršu, bet 
šķiet tieši tāpēc grūtu lugu. Bet 
tas bija tā vērts, jo izrāde tika 
uzņemta ar lielu atzinību. 

Skatuves ietērpu bija veidojis 
Armīns Staprāns. Viņa darbs 
kā vienmēr ir veikls un profe-
sionāls, radot īsto atmosfēru. 
Jāpiemin, ka tērpi bija lieliski, 
atbilstoši četrdesmito gadu 
modei. Tie izskatījās tiešām 

Mūsu autors Ēriks Niedrītis 
no Merilendas mums ziņo par 
gaidāmo notikumu Ņujorkas 
Mētropolītēna operā. Jaunā 
gada 15. janvārī būs vēsturis ka 
Dž. Pučīni operas „Bohēma” 
izrāde, kuŗā uz skatuves satik-
sies divas Latvijas operdzie-
dātājas. Kristīne Opolais dzie-
dās Mimi lomu, savukārt 
Marina Rebeka būs Mizeta 
(Musetta). Šādā abu izcilo 
soprāna balsu kombinācijā 

Brīžam autora tonis tekstā par 
šo temu kļūst nedaudz netī-
kams. Tas zaudē kaut ko no 
džentelmeņa attieksmes un uz -
vedības. Šī toņa paudējs izrādē 
ir jauns pianists Kosms Mak-
mūns (spēlē Kārlis Veilands), 
kuŗu Florence pieņem darbā par 
savu pavadītāju-koncert meis-
taru. Kārlis Veilands ir izskatīgs 
aktieris uz skatuves, bet diemžēl 
lielāko izrādes daļu viņš pava-
dīja aiz klavierēm, klusu vēro-
jot notiekošo. Grūti bija teikt, 
vai viņa izteiktās asprātības 
likās pliekanas viņa vainas dēļ 
vai tā bija lugas autora vaina. 

Lugas varones tuvu draugu 
Sentklēru atveidoja aktieris 
mazā teātŗa Andrejs Gulbis. 
Tikai uz izrādes beigām kļuva 
mazliet vairāk saprotams, kāda 
tad īsti ir viņa loma. Vai viņš 
būtu Florenses menedžeris? Var-
būt viņš ir viens no glaimotājiem, 
kas parazītiski Florensi izman-
to, varbūt viņas mīļākais? Bet 
tādai domai pretojās skati, kur 
šķita, ka, pat sēžot blakus uz 
viena sēdekļa ar Florensi, viņš 
no tās atrodas jūdzēm tālu. Tik 
maza bija viņa izrādītā interese 
par šo sievieti, ar kuŗu acīm re-
dzot tas dalīja kopīgu dzīvokli 
un gultu. Šoreiz gan bija tā 
reize, kad Andrejam Gulbim 
vajadzēja mazliet aizmirst par 
Andreju Gulbi. Tas pats sakāms 
par otru Brigitas Siliņas part-
neri Doroteju, kuŗu spēlēja Taira 
Zoldnere. Viņai gan varētu būt 
tas attaisnojums, ka ir maz pie -
redzējusi aktrise un tāpēc viņas 
spēle ir pārāk amatieriska. Taču 
entuziasma netrūka; tika pār-
spīlēts viss – gan manieres, gan 
balss, taču nevis kā atbrīvots, 
komisks tēls, bet kā kaut kas 
samocīts, par visu varu gribošs 
sev pievērst uzmanību. Izrādes 
varone, kā to bija iecerējis lugas 

iesācēja, gan ne teātrī vispār, jo 
daudz strādājusi pie Laimoņa 
Siliņa teātrī, bet šoreiz tieši kā 
aktrise. Viņa spēlēja Florenses 
kalpones lomu, meksikānieti 
Mariju. Rūta Grand tiešām iz -
sauca zālē lielu jautrību, jo viņas 
radītais tēls bija strikti noraidošs 
un nicinošs pret jebkuŗu, un 
visvairāk jau pret savu kundzi 
– Florensi Dženkinsu. Aktrise 
pārliecinoši runāja spāniski, un 
tas vien, ka viņas darba devēja 
neprot spāņu valodu, pārlieci-

skaits mazā teātŗa sanfrancisko 
izrādēs pieaug ar katru gadu. 
Aktrise bija īsti iejutusies lomā. 
Tie, kuŗi ir īsteni mūzikas drau-
gi, varēja just līdzi viņas svēta-
jām šausmām par tādu mūzikas 
zaimošanu, kādu nācās pie dzī-
vot Florenses Dženkinsas snie-
guma laikā. Bet skatītājiem zālē 
šis Brigitas Siliņas dziedā jums 
ar visām Florences nepa rei-
zajām notīm, tas likās pat ļoti 
šarmants un tāpēc izpelnī jās 
sevišķus aplausus.  

noritēs „Bohēmas” izrādes arī 
19. un 24. janvārī.

„Latvijas Nacionālās operas 
ģilde aicina visus latviešus 
starpbrīžos pulcēties otrā 
stāva balkonā. Iedzersim šam-
panieti par godu šiem liela-
jiem latviešu operas svētkiem 
un godināsim mūsu izcilās 
operas mākslinieces par viņu 
panākumiem Ņujorkas Mēt-
ro polītēna operā!” aicina Ēriks 
Niedrītis.

Tāpēc vēl jo vairāk skatītāji 
varēja novērtēt to, ka mazais 
teātris sanfrancisko sniedzis šo 
lielisko izdevību noskatīties pa -
saulē iecienītu lugu arī latviešu 
publikai Sanfrancisko līča ap -
kaimē. Kā jau iepriekš presē 
tika minēts, šīs lugas pamatā  ir 
patiess stāsts par Florensi Fos-
teri Dženkinsu (1868 – 1944), 
sliktāko dziedātāju pasaulē.

Gan lugas nosaukums, gan 
arī tās satura pieteikums bija 
pietiekami intriģējošs, lai, lietai-
najam laikam par spīti, sanāktu 
tomēr samērā liels skatītāju 
pulks. Un viņi nebija vīlušies. 
Par to liecināja gan smieklu 
šaltis, gan galvenajai varonei 
veltītie dedzīgie aplausi, kas 
norādīja, ka skatītāji ir pilnīgi 
iejutušies notiekošajā. Skatītāju 
priekšā vairs nebija aktrise Bri-
gita Siliņa, bet īstā Florense 
Dženkinsa, kuŗai nemaz nebija 
publika jāuzpērk, (kā to nācās 
darīt reālajai varonei), lai sajūs-
minātu publiku. Izskatījās, ka šī 
loma ir viena no Brigitas Siliņas 
virsotnēm, jo viņa gluži trans-
formējās un saplūda vienā ve -
selā ar lugas varoni Florensi, 
labprātīgu ,,mākslas verdzeni”, 
ja tā varētu teikt.

Patiesi, lugā bija parādīts 
viens no dzīves fainomeniem – 
upurēšanās ,,mākslai”, pēc kuŗas 
nav nekādas vajadzības. Tādu 
pašmocekļu, kas ar savu ne viena 
neprasītu upurēšanos tai pašā 
reizē moka arī citus, tādu nav 
mazums. Taču šis ir arī inte-
resants gadījums tāpēc, ka va -
rone tikai ļoti attālināti nojauš, 
ka viņa, iespējams, dzīvo citā 
pasaulē nekā viņas skatītāji/ 
klausītāji. Šo savas varones no -
jausmu aktrise ļoti delikāti ļauj 
saprast. Kaut gan visas šīs smal-
kās jūtas nomāc viņas vētrainā 
aizraušanās ar mūziku un pašas 

spoži un piemēroti visiem ak -
tieŗiem, it sevišķi baltais tērps 
ar eņģeļa spārniem, kuŗā trium-
fēja galvenā varone. Par tērpiem 
jāsaka paldies Sallijai Filitsai un 
Brigitai Siliņai.

Neapstrīdami, ka režisora 
Laimoņa  Siliņa enerģija ir tas 
ģenerātors, kuŗš spēj radīt  un 
sniegt publikai tādus tik ne -
aizmirstamus brīžus, kāda bija 
šī izrāde.

Ko citu lai saka –  
ŽILBINOŠI!
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Pasniegtas Eiropas 

Kinoakadēmijas balvas
Eiropas filmu veidotāji, Eiro -

pas Kinoakadēmijas biedri, balvu 
nomināciju ieguvēji un viesi 13. 
decembrī pulcējās Rīgā – 2014. 
gada Eiropas kultūras galvas pil-
sētā, lai godinātu labākos Eiropas 
kino darbus 27. Eiropas Kinoaka-
dēmijas balvu pasniegšanas cere-
monijā. Starp  balvu pasniedzē - 
j iem no Latvijas bija aktrise Rēzija 
Kalniņa, kā arī raidījumu vadītāji 
Gustavs Terzens un Marta Selecka 

 Par labāko filmu atzīta poļu 
„Ida”, tās režisors - Pāvels Pavļi-
kovs  kis (attēlā) saņēma arī ap -
balvojumu par labāko režisora 
darbu.

Filma apbalvota arī par labāko 
scēnāriju, operātoru darbu un ie -
 guvusi Gustava Terzena un Mar -
tas Seleckas pasniegto Skatītāju 
simpatiju balvu. Labākā aktieŗa 
tituls tika Timotijam Spolam par 
lomu filmā “Misters Tērners”,  ga -
  da aktrises tituls - Marianai Ko  -
tijārai par lomu filmā “Divas 
dienas, viena nakts”. Par labāko 
Eiropas komēdiju atzīta filma 
„Mafija nogalina tikai vasarā” 
(Italija)

***
„Lielā Kristapa” balvas

11. decembrī Dailes teātrī no -

tika Rīgas Starptautiskā kino fes-
tivāla un Latvijas Nacionālā fil-
mu festivāla “Lielais Kristaps” 
(LK) nobeiguma ceremonija, ku -
 ŗā piešķīra balvas pēdējo divar-
pus gadu laikā uzņemtajām un 
pabeigtajām labākajām filmām 
un kino profesionāļiem 24 nomi-
nācijās. Par labāko pilnmetrāžas 
spēlfilmu starptautiska žūrija at -
zina režisora Jāņa Norda filmu 
“Mammu, es tevi mīlu” (produ-
centi Gatis Šmits, Alise Ģelze). 
Balvu  “Labākā aktrise galvenajā 
lomā” saņēma Vita Vārpiņa.
Pirmo reizi festivāla un Latvi -
jas kino vēsturē “Lielo Kristapu” 
par mūža ieguldījumu Latvijas 

kinomākslā saņēma radošais 
tandēms - režisors un operātors 
Ivars Seleckis un montāžas reži-
sore Maija Selecka (attēlā) 

Balvu viņiem pasniedza pa -
saules slavenā aktrise un režisore 
Līva Ulmane. 

***
Valsts prezidents kopā ar 
Latvijas ģimenēm iededz 

Ziemsvētku egli    
Valsts prezidents Andris Bēr  - 

z iņš un Dace Seisumas kundze 
kopā ar 18 ģimenēm no Latvijas 
pilsētām un novadiem 11. de -
cembrī iededza Ziemsvētku egli 
Rātslaukumā pie prezidenta re -
zidences, Melngalvju nama. Tur-
pinot iedibināto tradiciju, kopā 
ar prezidentu Ziemsvētku egli 
iedegt bija aicinātas  20 ģimenes 
no Latvijas pilsētām un novadiem.

„Ak eglīte, ak, eglīte...” 

Valsts prezidents Andris Bēr - 
z iņš sveic Ezeriņu ģimeni no 
Kan davas novada // Foto: Valsts 
prezidenta kanceleja

Šogad Rātslaukuma egli iedegt 
bija ieradušās ģimenes no Latvi-
jas pilsētām un novadiem: Ezeri-
ņu ģimene no Kandavas novada; 
Ļūļāku ģimene no Krustpils no -
vada Kūku pagasta; Kalnozolu 
ģimene no Aizkraukles novada 
Aizkraukles pagasta; Kaņepoņu 
ģimene no Jelgavas; Mateviču 
ģimene no Priekules novada Ka  -
lētu pagasta; Lapsu ģimene no 
Ķekavas novada Ķekavas pagasta; 
Andersonu ģimene no Jaunpils 
novada Jaunpils pagasta; Sondo-
ru ģimene no Inčukalna novada 
Inčukalna pagasta; Freimaņu ģi -
mene no Rīgas; Pērkonu ģime ne 
no Rugāju novada Rugāju pagas-
ta; Šauļu ģimene no Saldus; So  -
kolovsku ģimene no Liepājas; 
Sprindžu ģimene no Galēnu pa -
gasta Riebiņu novada; Stoginu 
ģimene no Liepājas; Zonenbergu 
ģimene no Laidu pagasta Kuldī-
gas novadā; Zariņu ģimene no 
Trapenes pagasta Apes novada; 
Oščenkovu ģimene no Ludzas 
un Strupuļu ģimene no Ludzas 
novada Nirzas pagasta.

Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš pateicas visiem, kas gan tieši, 
gan netieši ir sūtījuši savus svei-
cienus  viņa 70. dzimšanas dienā. 
„Ikkatrs laba vēlējums ir pozitī-
vas enerģijas avots, iepriecinā-
jums un atbalsts, kas dod spēku 
turpmākajam darbam un dzīvei,” 
pateicoties, uzsveŗ Valsts prezi-
dents.

***
Latvieši Ziemsvētkus svinēs 
vismaz 20 pasaules valstīs

Latviešu kopienās ārpus Lat vi-
jas par godu Ziemsvētkiem un 
gadu mijas sagaidīšanai šogad 

notiek vairāk nekā 130 svētku sa -
rīkojumu vismaz 20 pasaules 
valstīs, liecina portāla www.lat-
viesi.com sakopotā informācija.

Kā ik gadu, latviešu organizā-
cijās un kopienās visā pasaulē 
notiek dažādi svētku koncerti, 
kur piedalās paši ārpus Latvijas 
dzīvojošie latviešu dejotāji, dzie-
dātāji un citi mākslinieki. Notiek 
arī neskaitāmi Ziemsvētku tir -
dziņi un citas kultūras un svētku 
baudītajiem tīkamas aktīvitātes. 
Savukārt, latviešu skoliņas un 
Lat vijas vēstniecības parūpēju - 
š ās, lai Ziemsvētkus īpašus pada-
rītu latviešu bērniem.

***
Vēstniecības egles iedegšanu 
svin ar Ziemsvētku koncertu
Latvijas vēstniecībā ASV notika 

ikgadējais Ziemvētku egles iedeg-
šanas sarīkojums un Ziemsvētku 
ieskaņas koncerts. Uz svinīgo no -
tikumu vēstnieks Andris Razāns 
ar dzīvesbiedri Guntu pulcēja 
vēstniecības tuvākos atbalstītājus 
un draugus. Sarīkojumā par mū  -
zikālo sniegumu rūpējās  Ilonas 
Kudiņas džeza trio no Bostonas, 
Masačūsetsas pavalstī. Ilonas Ku -
 diņas džeza trio muzicē Ilona 
Kudiņa (flauta), Bjorns Vennass  
(ģitara) un Roberto Kassans  (aka-
r deons). Mākslinieki kopā uzstā-
jas divus gadus. Viņi izpilda da -
žādas populāras dziesmas, kā arī 
pašu aranžētas un sacerētas kom-
po zicijas.

Svētku uzrunā vēstnieks patei-
cās klātesošajiem par vēstniecī -
bai gada gaŗumā sniegto atbalstu, 
kā arī novēlēja jaukus un priecī-
gus Ziemsvētkus. Koncerta prog-
ram mā  bija populārākās Ziem-
svētku kompozicijas gan no ār  -
valstu, gan Latvijas repertuāra, 
arī latviešu tautasdziesma. Svēt-
kos tika iedegta vēstniecības 
Ziem svētku egle. Viesiem bija ie  -
spēja arī nogaršot latviešu pelē-
kos zirņus ar speķi, pīrādziņus, 
sautētus kāpostus un karstu Rī -
gas melno balzamu ar upeņu sulu.

***
Ar Pēteŗa Grestes vecākiem 

svin pirmo Adventu
Ziemsvētku noskaņā Kairā 

Latvijas vēstniecības telpās vēst-
niecības darbinieki kopā ar Pē -
teŗa Grestes vecākiem Luīzi un 
Juri svinēja Pirmo adventu.

Latvijas vēstniecība Ēģiptē

Pēteŗa vecāki nodeva sirsnī - 
gus sveicienus no Pēteŗa un 
maizes kukulīti, ko viņš no 
Latvijas rudzu miltiem izcepa 
cietumā.

***
Nacionālās apvienības kongresā

13. decembrī, uz savu ikgadējo 
kongresu pulcējas valdošajā koa-
licijā ietilpstošā Nacionālā Ap   vie-
nība Visu Latvijai! - Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK. Polītiķi kongre-
sā analizēja aizvadīto Saeimas 
vēlēšanu kampaņu un tās rezul-
tātus un apsprieda partijas mēr-
ķus un uzdevumus, kas īste no-
jami, strādājot 12. Saeimā. Kon - 
g resā ievēlēta jauna NA valde: 
Egils Helmanis, Dzintars Rasnačs, 
Ieva Holma, Jānis Iesalnieks, Ro -
berts Zīle un Raivis Zeltīts. Ama-
tus NA valdē saglabājuši arī divi 
līdzšinējie šīs apvienības līdz -
priekš sēži - Gaidis Bērziņš un 
Raivis Dzintars.

***
Latvija aicina aktīvāk vērsties 
pret agresijas noziegumiem
Latvijas vēstnieks ANO Jānis 

Mažeiks Ņujorkā uzstājās Starp-
tautiskās krimināltiesas Dalīb-
valstu asamblejas 13. sesijā.  Ma  -
žeiks apliecināja Latvijas stingru 
atbalstu Starptautiskajai krimi-
nāltiesai (Tiesa) un uzsvēra ne  -
pie ciešamību valstīm sadarboties 
ar Tiesu, lai nodrošinātu piln vēr-
tīgu tās funkcionešanu un vainī-
go saukšanu pie atbildības. Ma -
žeiks pateicās bijušajai Latvijas 
Valsts prezidentei Vairai Vīķei-
Freibergai par viņas - Fonda val-
des locekles ieguldījumu tā darb ībā.

Mažeiks pauda Latvijas noso-
dī  jumu Krievijas agresijai Ukrai-
nā, t. sk., Krimas nelikumīgajai 
aneksijai, kā arī norādīja, ka tie, 

kas vainojami starptautiskajos 
no  ziegumos Austrumukrainā, 
Irakā, Sīrijā un citur,  jāsauc pie 
atbildības.

***
Francija  iepazīstas ar Latvijas 

prezidentūru ES Padomē
Latvijas vēstniece Francijā Sa -

nita Pavļuta-Deslandes pēc Fran-
 cijas Eiropas kustības viceprezi-
denta Denī Badrē  ielūguma  Me -
 donas pilsētā piedalījās Franci - 
jas Eiropas kustības Augšsēnas 
(Hauts-de-Seine) departamenta 
rīkotajā konferencē par Latviju 
un tās gaidāmo prezidentūru ES 
Padomē. 

Latvijas vēstniece piedāvāja 
Latvijas redzējumu par aktuālo 
situāciju Eiropā un gaidāmo pre-
zidentūru ES Padomē. Klausī -  
tāji varēja iepazīties ar vēstnie - 
ces prezentāciju par Latviju, tās 
valstisko izcelšanos, polītiski eko-
nomisko situāciju šobrīd, pēc 
Eiropas Savienībā pavadītiem 10 
gadiem, kā arī lomu ES procesos. 

***
Saeima atbalsta nākamā gada 

budžeta projektu
Saeima 11. decembrī  pirmajā 

lasījumā konceptuāli atbalstīja 
nākamā gada valsts budžeta pro-
jektu, kuŗā 2015. gada konsolidē-
tā budžeta ieņēmumi prognozēti 
7,253 miljardu, bet izdevumi – 
7,471 miljarda eiro apmērā.
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tanijā, Dānijā un Gruzijā, lai iz  -
prastu to, kas liek latviešiem vei -
dot dzīvi ārpus dzimtenes. Ie  -
meslu, kāpēc tautieši ir pametuši 
dzimteni, ir dažādi - kāds aiz-
braucis ekonomisku apsvērumu 
dēļ, bet cits, lai iegūtu labāku 
izglītību vai, tieši pretēji - lai 
izglītotu citus.

Drīzumā TV3 ziņas un Nekā 
personīga dokumentālo stāstu se -
rijā “Latviešu pasaule” parādīs 
Lielbritanijā, Dānijā un Gruzijā 
dzīvojošo latviešu dzīvesstāstus.

***
Helsinkos notiek Latvijas 

kultūras un tūrisma sarīkojumi
Latvijas vēstniecībā Somijā sa -

darbībā ar Latvijas Biznesa aso -
ciāciju un Rīga 2014 notiek Lat -
vijas kultūras un tūrisma pre  -
zentācijas sarīkojumi, lai atgādi -
nātu par nemitīgi mainīgo Lat -
vijas kultūras ainu un, ka Latvijā 
ir daudz jaunu, talantīgu māksli-
nieku. Šo vēstījumu apstiprināja 
Ventspils mūzikas vidusskolas 
au   dzēkņu grupa, kas uzstājās ko  -
pā ar skolotāju Anniju Putniņu. 
Sarīkojumus apmeklē Somijas 
kultūras darbinieki, diplomāti, 
uzņēmēji, žurnālisti un Latvijas-
Somijas sadraudzības biedrību 
pārstāvji.

***
Turcijā, Adanā, skatāma 

fotografiju izstāde 
„Rīga no augšas”

Latvijas vēstniecība Turcijā ar 
Latvijas goda konsula Adanā  Me -
 riča Ekmekči  atbalstu Adanas 
pilsētas mākslas galerijā atklāja 
architekta Jāņa Dripes, pilota 
Jāņa Andersona un fotografa     
Jura Kalniņa kopīgi veidoto fo -
toizstādi „Rīga no augšas”, tā tur-
pinot iepazīstināt Turcijas iedzī-
votājus ar Rīgu - Eiropas 2014. 
gada kultūras galvaspilsētu. 

Izstādes atklāšanā (attēlā) Lat-
vijas vēstnieks Turcijā Atis Sjanīts 
sacīja, ka Rīga ir 2014. gada Ei -
ropas kultūras galvaspilsēta, bet 
jau nākamgad Latvija pirmo reizi 
būs Eiropas Savienības (ES) Pa  -
domes prezidējošā valsts. Nākam-
gad apritēs arī abu valstu diplo-
mātisko attiecību 90 gadu jubileja. 

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

vēki Šogad līdz 1. novembrim 
Lat vijā ir ieceļojuši 9000 -10 000 
cilvēku, kas ir nedaudz vairāk 
nekā pērn. Tas skaidrojams ar 
ģeo  polītisko situāciju. Savukārt 
emigrācijā līdz 1. novembrim šo -
 gad no Latvijas ir devušies 22 000 
cilvēku.

***
Būs Eiropas Latviešu 

kultūras svētki Briselē

Saistībā ar Latvijas valsts pirmo 
prezidentūru Eiropas Savienībā, 
Eiropas Latviešu apvienība sa  -
darbībā ar Eiropas latviešu ko  p-
ienām Briselē no 2015. gada 18. 
līdz 21. jūnijam rīkos Eiropas Lat-
viešu kultūras svētkus (ELKS). 
Svētku  organizētāju mērķis ir Ei -
 ropas galvaspilsētā, sapulcināt 
ārvalstīs dzīvojošos latviešu kul-
tūras patriotus no visas pasaules, 
lai uzstājoties kopīgos koncertos, 
populārizētu Latvijas Dziesmu 
un Deju svētku tradicijas. Svētku 
kulminācijā notiks lielkoncerts 
Briseles centrā ar koŗu, dejotāju, 
folkloras kopu un profesionālu 
viesmākslinieku uzstāšanos. Svēt-
ku ietvaros plānoti arī sadzie dā -
šanās un dejošanas mēģinājumi, 
latviešu teātŗa un kamermūzikas 
priekšnesumi, dzejas lasīšana un 
arī izstādes. Jau šobrīd svētkiem 
ir pieteikušies vairāk nekā 600 
dalībnieki - gan koristi, gan dejo-
 tāji, gan citu nozaŗu mākslinieki, 
un to skaits turpina augt. Par 
ELKS goda patroniem piekrituši 
būt Eiropas Komisijas viceprezi-
dents Valdis Dombrovskis un Lat-
 vijas valsts eksprezidente Vaira 
Vīķe-Freiberga. Svētku sadarbī-
bas partneŗi Briselē būs Eiropas 
kustība Beļģijā un UNESCO Bri-
seles birojs.

2014. gada 6. septembrī Bri - 
se lē notika ELKS māksliniecis -
kās padomes vadības sēde. Šajā 
padomē ietilpst visu Eiropas lat -
viešu diasporas kultūras nozaru 
pārstāvji un padomes mērķis ir 
sagatavot svētku māksliniecisko 
koncepciju un repertuāru.

Mākslinieciskās padomes va  dī-
tāja ir Ingūna Grietiņa, Latvie šu 
Biedrības Īrijā kora eLVē māks-
linieciskā vadītāja, un Marks 
Opes kins, mūzikas mācībspēks 
un Hesenes federālās zemes ko -
ŗu valdes mūzikas daļas biedrs. 
Svētku organizātoriskos darbus 
vada Eiropas Latviešu apvienī -
bas priekšsēdis Aldis Austers un 
producente Kristīne Pleša.

***
Dokumentālu stāstu serija 

par latviešiem pasaulē
Nesen TV3 ziņas un Nekā per-

sonīga žurnālisti viesojās Lielbri-

(Nacionālā apvienība), viņa  solīja 
konstruktīvas sarunas ar arod-
bied  rības valdi.  Saeimas Izglītī-
bas komisijas priekšsēdis Jānis 
Vucāns norādīja, ka situācijas 
atrisināšana ir viena no priori tā-
tēm. Arodbiedrības vadītāja In -
grīda Mikiško arī pēc sarunām     
ar Saeimas priekšsēdi un izglītī-
bas ministri neizslēdza skolotāju 
protesta turpinājumu gada sā  ku-
mā streikojot.

***
Dāvis  ceļā uz 

Filadelfijas slimnīcu
16. decembrī agri no rīta savas 

mammas un divu Bērnu slimnī-
cas ārstu pavadībā smagi slimais 
deviņus gadus vecais Dāvis devās  
uz ASV, Filadelfijas bērnu slim -
nīcu, lai tur saņemtu nepiecieša-
mo ārstēšanu un atgūtu veselību. 
Zēnam ir smaga kombinēta pa  -
toloģija saistībā ar nepareizu lim-
fas atteci no vēdera dobuma or -
ganiem.

Zēna dzīvības glābšanai pāris 
dienu laikā iedzīvotāji ziedoja 
vairāk nekā 300 000 eiro un arī 
valdība piešķīra 100 000 eiro no 
Latvijas Valsts mežu peļņas. Tikai 
Filadelfijas klīnikā iespējams 
ārstēt bērnus ar tādu diagnozi kā 
Dāvim.

***
Nepilna gada laikā Latviju 

pametuši 22 000 cilvēku
No šā gada sākuma līdz 1. no   -

vembrim Latvijas valsti pametuši 
22 tūkstoši iedzīvotāju, intervijā 
LNT raidījumam 900 sekundes 
sacīja Centrālās statistikas pār-
valdes priekšnieces (CSP) viet-
nieks Kaspars Misāns. Savukārt 
uz dzīvi Latvijā šajā laika posmā 
ieradušies ap 10 tūkstošiem ie  -
dzīvotāju. Kopējais iedzīvotāju 
daudzums šobrīd, atbilstoši CSP 
datiem, ir 1,99 miljoni.

Misāns atzina, ka, salīdzināju-
mā  ar pagājušo gadu, imigrācijas 
apmēri ir nedaudz palielināju - 
š ies. Pozitīva ir dzimstības ten-
den ce - šā gada 10 mēnešos pie-
dzimis par 800 bērniem vairāk 
nekā attiecīgajā laika posmā pērn. 
Ko   pumā šajā laikā piedzimuši 18 
tūkstoši bērnu. Savukārt miruši 
ir 24 tūkstoši cilvēki jeb par 400 
mazāk, nekā attiecīgajā laika pos-
mā pērn. Taču dabiskais iedzī vo-
tāju pieaugums Latvijā joprojām 
ir negātīvs - starpība ir 5500 cil -

mu kontaktu veicināšana abu pil-
sētu mazā un vidējā biznesa pār-
stāvjiem; pieredzes apmaiņa sa  -
biedriskā transporta attīstības u. c.

***
Minskā būs Rīgas veikals 

un latviešu restorāni
Minskā notika Latvijas un Balt-

krievijas starpvaldību ekono mis-
kās attīstības komisijas sēde, kuru 
no Latvijas puses vadīja Latvijas 
Satiksmes ministrs Anrijs Matīss. 
Ekonomisko sektoru pārstāvēja 
Ekonomikas ministrijas valsts 
sekretārs Mārtiņš Lazdovskis, 
Live Riga valdes priekšsēdis Gri-
gorijs Pomerancevs un Latvijas-
Baltkrievijas lietiskās sadarbības 
padomes priekšsēdis Aivars Loč-
melis (A/S Fēnikss). 

Svarīgākie jautājumi bija saistīti 
ar kravu transportu - pārvadā -
jum iem uz Baltkrieviju un transi-
tu caur šo valsti, kā arī tūrismu 
un tirdzniecības attīstību. Pēc 
Rīgas domes iniciātīvas plānots 
tirdzniecības centrā Rīga, kas at -
rodas Minskā, atvērt Rīgas preču 
veikalu Rižskij dvorik. Savukārt 
pēc vairāku Latvijas labāko resto-
rānu iniciātīvas domāts atvērt 
mūsdienīgus latviešu nacionālo 
ēdienu restorānus Baltkrievijas 
galvaspilsētā. Jau šobrīd Minskā 
ir iecienīti vairāki Lido tipa res -
to rāni.

***
Skolotāji protestē 

11. decembrī pirms Saeimas 
plenārsēdes pie parlamenta ēkas 
pulcējās vairāki simti skolotāju, 
pieprasot nākamā gada budžetā 
atrast papildu naudu skolotāju 
algām, kas būtu vairāk nekā paš-
laik budžeta projektā paredzētie 
trīs miljoni eiro. 

Pie protestētājiem iznāca Saei-
mas priekšsēde Ināra Mūrniece 

Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-
niece un finanču ministrs Jānis 
Reirs ar tradicionālo budžeta 
portfeli

Konsolidētais budžets ietver 
valsts pamatbudžeta un valsts 
speciālā budžeta summu, izslē-
dzot no ieņēmumu un izdevumu 
daļas savstarpējos pārskaitīju -
mus starp šiem budžetiem. Mi  -
nistru prezidente Laimdota Strau-
juma (Vienotība) un finanču mi  -
nistrs Jānis Reirs (Vienotība) nā -
kamā gada budžetu sauc par 
„sociālās un nacionālās drošības 
budžetu”.

***
Rīga un Maskava vienojas

 par skolēnu delegāciju apmai-
ņu un Līgo svētkiem Krievijā. Rī   -
gas domes priekšsēdis Nils Uša-
kovs (Saskaņa) un Maskavas mērs 
Sergejs Sobjaņins 11. decembrī, 
Maskavā parakstīja abu pilsētu 
sadarbības programmu 2015. – 
2017. gadam, kas paredz skolēnu 
delegāciju apmaiņu un kādreizē-
jās tradicijas – Līgo svētku kon-
certu atjaunošanas Kolomenskas 
parkā.

Nils Ušakovs un Sergejs Sob-
jaņins

Sadarbības programmā iekļau-
ta Rīgas dienu rīkošana Maskavā  
un Maskavas dienu - Rīgā, darīju-

Zīmējums: Zemgus Zaharāns (Vairāk lasiet S. Benfeldes komentārā 6. lpp.)
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Kādu brīdi pirms oktobrī noti-
kušajām 12. Saeimas vēlēšanām 
Vienotības kandidāts Veiko Spo-
lītis tika pieķerts pie stūres ar ne   -
pieņemami augstu alkohola satu-
ru asinīs. Notikušais  kļuva zināms 
tikai pēc vēlēšanām, kuŗās V. Spo-
 lītis Rīgas vēlēšanu apgabalā ie -
guva 8. vietu, bet partija attiecīgajā 
apgabalā ieguva septiņus man dā -
tus. Par Saeimas deputātu Spo  lītis  
kļuva tad, kad no tā  pašā saraksta 
Saeimā  iekļuvušais (pirmo vietu 
ieguvušais) Edgars Rinkēvičs at  -
kārtoti kļuva par Latvijas Repub -
likas ārlietu ministru. Deputātiem, 
kuri kļūst par ministriem, nav 
obligāti jāatsakās no Saeimas de  -
putāta  mandāta uz attiecīgo laika 
posmu. Piemēram, tā rīkojies  ir ve -
  selības ministrs Guntis Belēvičs. 
Jaunieceltie  ministri lielākoties   
no deputāta mandāta atsakās, un 
viņu vietu Saeimā ieņem nākamais 
kandidāts  attiecīgajā sarakstā  – ar  
“mīksto mandātu”. Saeimas “vie -
nī  gais arabs” Hosams abu Meri man -
dātu ieguva tāpēc, ka Richards 
Kozlovskis atkārtoti ieguvis iekš-
lietu ministra amatu.

Sods Veiko Spolītim piespriests 
gana bargs. Autovadītāja tiesības 
viņš zaudējis uz diviem gadiem, 
jāmaksā 800 eiro sods, un piecas 
diennaktis jāpavada administ  rā -
tīvajā arestā. Tieši šī pēdējā  soda 
daļa kļuvusi par strīda ābolu, jo 
minētas piecas diennaktis arestā 
Spolītis  vēl nav pavadījis. Tāpēc 
daži  Vienotības biedri bilst, ka Sa -
eimas deputāts  nedrīkst laiku pa -
vadīt cietumā, jo tas graušot par -
tijas reputāciju un pārkāpšot de    -
pu tāta zvērestu, kuŗā cita starpā ir 
teikts: “es apņemos ievērot Latvi-
jas Satversmi un likumus”.  V. Spo-
 lītis pats ir paziņojis, ka uz laiku 
apturēšot darbību Vienotībā.  Prak-
tiskā nozīmē tas viņam liedz dar-

SVĒTULĪGUMS
boties Vienotības Ētikas komisijā, 
viņš nevar kļūt par vadītāju gru-
pai, kas izveidota Saeimas sadar-
bī bai ar Ukrainas parlamentu, un 
viņš atsaukts no Latvijas delegā-
cijas Eiropas Padomes Parlamen-
tārajā asamblejā.

Jāteic, ka braukšana dzērumā ir  
absolūti  nosodāma. Cilvēks, kas 
kunga prātā sēžas pie stūres, ap  -
draud ne vien pats sevi, bet arī ci  -
tus. Paldies Dievam, šoreiz nekā-
da avarija nenotika, neviens ne -
cieta, neviens negāja bojā, taču tas, 
protams, varēja beigties traģiski. 
Taču man šķiet, ka Veiko Spolītis 
būtu karināms pie lielā kauna 
staba un būtībā izraidāms no 
Vienotības. Tam ir divi iemesli.

Pirmkārt, nav nekādu šaubu, ka 
V. Spolītis ir zinīgs un spējīgs po  -
lītiķis. Pirms kļuva  par Saeimas 
deputātu, viņš bija padomnieks 
Ārlietu ministrijā, pētnieks Lat-
vijas Ārpolitikas institūtā, Aizsar -
dzības ministrijas parlamentārais 
sekretārs, kā arī lektors Rīgas 
Stradiņa universitātē. Viņam ir  
Tar tu universitātes bakalaura grads 
(V. Spolītim gan latviešu, gan 
igauņu valoda ir viņa dzimtā valo-
da), maģistra grads Eiropas zi -
nībās, kas iegūts Centrāleiropas 
universitātē Budapeštā, un kopš 
2006. gada viņš Helsinku univer-
sitāte ir studējis doktorantūrā, kur 
izstrādājis  disertāciju  par Baltijas 
valstu pārvaldes sistēmām. Sa  -
protu, kāpēc šajā ziņā Spolītis ir 
kļuvis par “mūžīgo studentu.” Di  -
sertācijas rakstīšana nav nekāda 
joka lieta cilvēkam, kuŗam tomēr 
ir atbildīgs darbs ministrijās un 
citur. Būdams pētnieks, Veiko 
Spo lītis ir rakstījis ļoti daudz, to  -
starp latviešu, igauņu, vācu un 
angļu valodā. Vārdu sakot, viņš ir 
augsti izglītots cilvēks ar lielu pie-
redzi  un nav šaubu, ka Vienotībai 

un plašākā nozīmē Latvijai viņš ir 
vērtīgs darbinieks. Tieši tāpat kā mi -
nētajā Parlamentārajā asamb lejā.

Otrkārt un galvenokārt, no Vie-
notības puses te ir redzama kriet-
na deva liekulības. Partija allaž 
sevi ir prezentējusi par godīguma 
un tiesiskuma etalonu. Koalicija, 
kas tika veidota, kad pēc ārkārtas 
vēlēšanām no parlamenta lielā-
koties tika padzīti oligarchu in  -
spirētie un vadītie veidojumi (iz  -
ņēmums ir Zaļo un zemnieku sa -
vienība (ZZS), kuŗai arī šogad ne    -
pietrūka bezkaunības, “premjēr-
ministra amatam” izvirzīt jopro-
jām  kompromitēto Ventspils pil -
sētas galvu Lembergu), - šo koali-
ciju tā arī  sauca – “Tiesiskuma 
koa licija.”

Nav jau tā, ka Veiko Spolītis ir 
pirmais cilvēks, kas partijas ap -
rin dās ir nogrēkojies. Spilgtāks 
piemērs ir Dzintars Zaķis, kas 
savulaik iegādājās jaunu automa -
šīnu, bet  piereģistrēja to Lietuvā, 
lai izvairītos no nodokļu maksā-
šanas Latvijā. Te nu var jautāt – 
kas galu galā ir smagāks nodarī-
jums – individuāli braukt dzēru-
mā vai apkrāpt visus Latvijas no -
dokļu maksātājus un visu valsts 
finanču sistēmu. Pēc tam, kad    
bija zināms par Dz. Zaķa mahinā-
cijām ar auto reģistrāciju, viņš 
joprojām netraucēti vadīja Vieno-
tības Saeimas frakciju. Tiesa, pat-
laban arī Dz. Zaķim ar partiju ir 
problēmas, jo 12. Saeimas vēlēša-
nās viņš Latgales apgabalā saņē -
ma it kā aizdomīgi vēlēšanu zīmē 
daudz vēlētāju ievilktu  krustiņu, 
tā radot aizdomas par balsu pirk-
šanu. Pats kandidāts  apgalvo, ka 
viņam ar to nav bijis nekāda saka-
ra, bet  izmeklēšana turpinās (un 
ne jau tikai saistībā uz Vienotības 
kandidātiem), un man, protams, 
nav tiesību runāt par šo cilvēku   

kā par kādā ziņā vainīgu. Taču, ja 
ir vainīgs, tad te atkal ir tās pašas 
divas svaru kausā liekamas iespē-
jas – individuāls grēks un visas 
tau  tas apkrāpšana vēlēšanās. Tur -
k lāt šeit ir arī rodama atbilde tiem 
deputātiem, kuŗi šausminās par 
domu, ka deputāts varētu pavadīt 
piecas diennaktis administrātīva -
jā arestā. Kādreiz Saeimā bija tāds 
Juris Boldāns, ko pēc 9. Saeimas 
vēlēšanām 2006. gadā notiesāja 
par saistību ar balsu pirkšanas 
ma  chinācijām. Tiesa viņam  pie -
sprieda astoņus mēnešus cietu -
mā, no savas Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK partijas viņš izstājās, taču 
no Saeimas mandāta neatteicās, 
un parlamentam nācās pašam 
viņu izslēgt.

Vienotības kontā arī ir Lolita 
Čigāne, kuŗa 2007. gadā atgriezās 
no brauciena  pa Turciju ar  lielu 
kaudzi  kakla lakatiņu, somu un 
citām lietām, radot aizdomas par 
kontrabandu, jo tolaik no Turcijas 
Eiropas Savienībā drīkstēja ievest 
preces tikai 400 eiro vērtībā, šoreiz 
attiecīgo preču vērtība, protams, 
bija krietni lielāka, un L. Čigānei 
piesprieda 50 latu naudas sodu, ko 
viņa arī samaksāja.  Pati polītiķe 
(kas arī 12. Saeimas vēlēšanās ie  -
guva vietu parlamentā) par to ir 
sa  cījusi: “Kontrabanda, tas ir ļoti 
spēcīgs vārds. Tā tolaik gadījās 
dau dziem. Es ar to nelepojos, bet 
nedomāju, ka tā ir graujoša lapas-
puse manā vēsturē.” 

Manuprāt, tieši to pašu var teikt 
arī Veiko Spolītis. Viņš ir atvaino -
jies par notikušo: “Es vēlreiz at  -
kārtoju, ka es nožēloju savu noda-
rījumu un, es darīšu savu darbu 
un, protams, novēlu visiem Lat-
vijas iedzīvotājiem mierīgu Ad -
ventu.” Deputātu  tomēr parla-
men tā ir  ievēlējusi sabiedrība, ti  -
kai diviem kandidātiem attiecī -

gajā sarakstā un apgabalā bijis 
mazāk svītrojumu nekā viņam. 
Augsto  8. vietu sarakstā V. Spolītis 
ieguva, pakāpjoties  no sākotnējās 
14. vietas, jo plusiņu sanāca kriet-
ni vairāk nekā svītrojumu. Pro - 
  t ams, ja vēlētāji vēlēšanu dienā 
bū  tu zinājuši, ka kandidāts ir pie   -
ķerts dzērumā pie automašīnas 
stūres, rezultāts varētu būt bijis 
pavisam  citādāks.

Zinu, ka ļoti bieži cilvēkiem tīk 
uz citiem raudzīties “no augšas,” 
kā tas cilvēks uzvedas! Es gan ne  -
kad tā nedarītu! Taču šāds svētu-
līgums polītikā gan īpaši neiede-
ras, it īpaši valstī, kuŗā polītiķi, 
polītiskās partijas un polītiskā ie  -
kārta kopumā joprojām nekādu 
īpašu populāritāti nebauda. Lat -
vijas polītikā un arī Vienotībā to -
mēr ir diezgan daudz gadījumu, 
kad cilvēki rīkojušies ne gluži tā   
kā pienāktos,  taču tas viņus  nav 
traucējis polītikā darboties jo   pro-
jām. Veiko Spolīša gadījumā Vie-
no tības grandi sacījuši, ka tad, ja 
deputāts saglabās mandātu, vi - 
ņ am būs jāizstājas no partijas. 
Viņš kļūtu par neatkarīgu depu - 
 t ātu, kuŗam ir grūti parlamentā 
strā dāt, jo viņam nav partijas 
aizmugures.

Taču vai šis ir tas gadījums, kad 
atteikties no nepārprotami spējī -
ga kadra tāpēc, ka viņam vienreiz 
ir gadījies misēklis? Jā, atkārtoju, 
braukšana dzērumā ir ļoti liels 
grēks, un Latvijā, kur alkoholisms 
joprojām sit ļoti augstu vilni, Spo-
līša rīcība nav nekāds paraugs,   
kas būtu demonstrējams citiem. 
Tomēr šajā gadījumā ļoti sliecos 
piekrist vārdiem,  ko šajā jautāju-
mā ir teikusi Ministru prezidente  
Laimdota Straujuma: “ Pārkāpumi 
ir dažādi,  bet tas nenozīmē, ka 
vispār jānoslēdz  iespējas cilvēkam 
nodarboties ar polītiku.”

Maskavā 15. un 16. decembrī 
notika Latvijas un Krievijas Ārlie-
tu ministriju konsultācijas, kuŗās 
tika pārrunāts divpusējā sadarbī-
ba un aktuālie starptautiskie jau-
tājumi. Tomēr saspīlējumu Balti -
jā un visā Eiropā šīs konsultāci -    
jas ne    mazināja un nevar mazināt, 
jo patiesībā aizejošais gads paiet 
Krie vijas agresijas ēnā. Reaģējot 
uz Krievijas kaujas lidmašīnām,  
šā gada laikā NATO lidmašīnas 
gaisā pacēlušās aptuveni 400 rei-
zes, pagājušajā mēnesī paziņoja 
NATO ģenerālsekretārs Jenss Stol-
 tenbergs. Kā zināms, pēdējās ne  -
dēļās NATO fiksējusi nozīmīgu 
Krievijas lidaparātu aktīvitātes pie-
augumu virs Baltijas jūras. Piem ē-
ram, 7. decembrī portugaļu iznī -
cinātāji, kas lido NATO Baltijas 
gaisa telpas patrulēšanas misijā, 
svētdienā pārtvēra četrus Krievi-
jas stratēģiskos bumbvedējus   
„TU-95” un divus bumbvedējus 
„TU-22M”, bet vēlāk tai pašā dienā 

Drošība, patriotisms un izglītība
un tajā pašā reģionā divos NATO 
iznīcinātāju lidojumos tika pār -
tver tas piecas lidmašīnas „TU-134” 
un divas transporta lidmašīnas 
„An-72”. 9. decembrī Nīderlan -
des Gaisa spēku lidmašīnas 
„F-16s” virs Baltijas jūras pārtvēra 
divas Krievijas armijas lidmašīnas 
„Sukhoi SU-34”, kuŗas bija ieli do -
jušas starptautiskajā gaisa telpā. 
Iznīcinātāji „F-16s” pavadīja abus 
„nelūgtos viesus” atpakaļ uz Krie -
vijas gaisa telpu. Tajā pašā dienā 
Igaunijas gaisa telpā neatļauti ie -
lidoja Krievijas militārā lidmašī-
na, un gaisā pacēlās Baltijas valstu 
gaisa telpā patrulējošie NATO iz  -
nīcinātāji, lai gaisa telpas pārkā-
pēju identificētu. Aptuveni nedēļu 
Lietuvas Bruņoto spēku dežūr -
vie nībās bija noteikta paaugsti -  
nā ta kaujas gatavība, reaģējot uz 
Krie vijas militārajām aktīvitātēm 
Baltijas valstu robežu tuvumā un 
Baltijas jūrā. Augstāka kaujas ga -
tavība bija noteikta ātrās reaģēša-

nas spēkos un dažās mierlaika uz   -
devumu operāciju spēku vie nī bās.

Diemžēl Krievijas militāro 
lidmašīnu „lidināšanās” nav tikai 
sava spēka demonstrēšana, lai 
iebiedētu kaimiņvalstis. Lidoju -
mi, par kuŗiem Krievija neinfor-
mē nevienu Eiropas valsti, jau 
vairākkārt ir apdraudējuši civilos 
pasažieŗu lidojumus un tikai lai-
mīga nejaušība, dažas sekundes 
vai pat daži metri līdz šim ir ļāvu -
ši izvairīties no katastrofas. Pēdējo 
deviņu mēnešu laikā Eiropā fik-
sēti teju 40 vairāk vai mazāk no -
pietni atgadījumi, kurus izraisī -
jusi Krievijas provokātīvā militārā 
rīcība. Piemēram, vienā no šiem 
gadījumiem šogad martā lidsa-
biedrības SAS lidmašīnai, paceļo-
ties no Kopenhāgenas lidostas,     
tik tikko izdevās izvairīties no sa -
dursmes ar Krievijas izlūkoša  nas 
lidmašīnu. 12. decembrī atkal 
notika līdzīgs gadījums – netālu 
no Zviedrijas gaisa telpas Krievi -

jas militārā lidmašīna gandrīz 
sadūrās ar pasažieŗu lidmašīnu. 
Krievijas lidmašīnai bija atslēgtas 
visas ierīces, kas ļautu to identifi-
cēt gaisa satiksmes dalībniekiem. 
Zviedrijas aizsardzības ministrs 
Pēters Hultkvists apstiprināja, ka 
abus lidaparātus no sadursmes 
šķīrusi tikai minūte.

Tomēr Krievijas agresija ir ne ti  -
kai Krievijas armijas pa pusei sle -
penā karošana Ukrainā un mi   li -
tārā spēka demonstrēšana. NATO 
Stratēģiskās komunikācijas izci  lī -
bas centra (NATO StratCom COE) 
ziņojumā Ukrainas krize rakstu-
rota kā iepriekš izplānots Krievi -
jas hibrīdkarš, kuŗā kaŗadarbība 
apvienota ar intensīvu informā-
cijas kampaņu un kiberkaru.

INFORMĀTĪVAIS KAŖŠ
Latvijā Kremļa īstenoto infor-

mātīvo kaŗu var just katru dienu. 
Tīmeklī katrai ziņai, rakstam vai 
viedoklim ir lasītāju anonimi ko -

mentāri un, tos lasot, reizēm šķiet, 
ka esam nonākuši polītisku mur gu 
valstībā. Šos anonimos ko men tē-
tājus, kuŗi kritizē visu, kas notiek 
Latvijā, un apmelo visus, kas cen -
š as kaut ko darīt Latvijas labā,  
mēdz dēvēt par „troļļiem”. Kā zi -
nāms, troļļi jeb jodi pirmo reizi 
minēti skandinavu mītolo ģijā 13. 
gadsimtā, un mīti un pa  sakas 
vēstī, ka troļļi dzīvo cilvēk iem grū-
ti pieejamās vietās un to meklēša-
na var būt cilvēku dzīvībai pat 
bīstama. Mūsdienās tā dēvē tie tī  -
mekļa troļļi jeb izāzētāji (ang ļu 
val. troll) ir personas, kas tīmeklī 
publicē aplamus, muļķīgus, melī gus 
komentārus, lai radītu nesa ska -
ņas, naidu, nepatiku pret kādu vai 
pret kaut ko. Latvijas infor mā cijas 
telpā tā sauktie troļļi strādā, lai 
tīmekļa komentāros un sociā lajos 
plašsaziņas līdzekļos radītu Krie-
vijai labvēlīgu fonu un lielākoties 
viņiem par to maksā Kremlis. 

(Turpinājums 7. lpp.)
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Pasaules brīvo latviešu apvie-
nības Kultūras fonds (PBLA 
KF) aicina pieteikt kandidātus 
2015. gada līdzekļu piešķīru - 
m iem un KF apbalvojumiem 
hu   mānitāro un sociālo zinātņu, 
lie    tiškās mākslas, mūzikas, pai - 
da go ģijas, preses, rakstniecības, 
de   ju, teātŗa un tēlotājmākslas 
nozarē. Pieteikumi tiek arī pie-
ņemti apbalvojumiem techni-
sko un dabas zinātņu nozarē.

Visi interesenti, tostarp lat vie-
šu kultūras darbinieki un orga-
nizācijas, grāmatu izdevēji un 
autori, komponisti u.tml., aici-
nāti izvirzīt savus kandidātus 
PBLA KF apbalvojumam līdz 
2015.gada 1. aprīlim. Pieteikumi 
jāiesūta attiecīgās nozares vadī-
tājam, sniedzot rakstveida pa -

PBLA Kultūras fonds aicina pieteikt kandidātus
apbalvojumiem un līdzekļu piešķīrumiem 2015.gadam

matojumu par šī kandidāta sa -
sniegumiem un pievienojot divas 
atsauksmes vēstules. Attiecīgā for-
ma ir atrodama PBLA mājaslapā 
Kultūras fonda sadaļā http://www.
pbla.lv/kulturas-fonds/

Apbalvojumam pieteiktajām 
publikācijām rakstniecības, hu -
mā nitāro un sociālo zinātņu no  -
zarē jābūt publicētiem pēdējo di -
vu gadu laikā. Publikācijas jāie s-
niedz, vēlams, piecos, bet ne ma  -
zāk kā četros eksemplāros. Pirms 
publikāciju nosūtīšanas vēlams 
sa   zināties ar attiecīgās nozares va  -
dītāju, lai precīzētu, kam darbi no  -
sūtāmi. Mūzikas nozarē iesnieg-
tajiem pieteikumiem jābūt pub-
licētiem vai pirmatskaņotiem pē  -
dējos divos kalendārajos gados. 
PBLA KF apbalvojumam var pie-

teikt arī izcilus veikumus skaņu 
vai teātŗa mākslā, kas notikuši 
divu pēdējo gadu laikā. Zinātnis-
kie darbi humānitāro un sociālo 
zinātņu vai technisko un dabas 
zinātņu laukā var būt uzrakstīti 
svešvalodā, bet tādā gadījumā jā -
pievieno kopsavilkums latviešu 
valodā. 

Par PBLA Kultūras fonda god-
algas kandidātiem izvirzāmi ār pus 
Latvijas dzīvojoši, panākum iem 
bagāti latviešu autori, māks linieki, 
komponisti, kultūras, izglī tības un 
jaunatnes darbinieki, kā arī cit tau -
tieši, kuŗi veicina latviešu kultūras 
pazīstamību ārpus Lat vijas. Atse-
viš ķos gadījumos kan di dāti var    
arī būt Latvijā dzīvojošas personas 
par viņu īpašu ieguldī jumu lat -
viešu diasporas kultūras dzīvē.

PBLA KF apbalvojumi tiek 
piešķirti šādās katēgorijās: PBLA 
KF goda balvas ($2,000), goda 
diplomi (bez naudas balvas), kas 
atzinības ziņā pielīdzināmi goda 
balvām, K. Barona prēmijas ($1,000) 
un atzinības raksti, kas tiek no -
teikti, ievērojot darba kvalitāti, at    -
tiecīgas nozares vadītāja un refe-
rentu atzinumu un PBLA KF 
priekšsēdes un valdes apstiprinā-
jumu. PBLA KF noteikumi pa  -
redz, ka viena autora darbus vai 
veikumus tajā pašā nozarē var 
godalgot ne agrāk kā pēc trim (3) 
gadiem, bet otru balvu citā nozarē 
var piešķirt pēc diviem (2) gadiem.

Savukārt līdzekļu pieprasījumi 
kultūras, izglītības un jaunatnes 
projektu atbalstam iesūtāmi     elek-
troniski PBLA birojam ASV – 

pbla  asv  @verizon.net un Vijai 
Zun   takai Bērziņai – vija@ber-
zinsdesign.com līdz 2015. gada 
1. martam. Ja līdzekļu piepra-
sījums pārsniedz ASV $1000, 
iesnie  gumam jāpievieno sīkāks 
izdevumu apraksts. Visiem pie-
prasī  jumiem obligāti jāpievie -
no vismaz divas (2) atsauksmes 
vēs tules. 

Gan apbalvojumu pieteiku-
mu, gan līdzekļu pieprasījumu 
veidlapas, kā arī PBLA KF no -
zaŗu vadītāju kontaktinformā-
cija atrodama PBLA mājaslapā 
Kultūras fonda sadaļā. Plašāka 
informācija pieprasāma PBLA 
KF priekšsēdei Vijai Zuntakai 
Bērziņai, vija@berzinsdesign.
com vai 58 Dix Woods Dr., 
Melville, NY, 11747, USA.

„Troļļi” darbojas gan Krievijas 
plašsaziņas līdzekļos un tīmekļa 
vidē, gan strādā, lai ietekmēt citu 
valstu informācijas telpas. Starp 
citu, šo troļļus ir pētījuši Krievijas 
žurnālisti. Izrādās, „troļļus” algo 
firma, kas nodēvēta par „troļļu 
mā  ju”, atrodas Sanktpēterburgā 
un ir saistīta ar Krievijas prezi-
dentam Vladimiram Putinam tu -
vu uzņēmēju. Šajā „troļļu mājā” 
strādā aptuveni 600 cilvēku, viņi 
visu diennakti maiņās piedalās 
diskusijās sociālajos tīklos, portā -
lu komentāru sadaļās un blogos. 
Protams, arī Latvijā ir „troļļi”, un 
ne visus algo Kremlis, jo daudzu 
ieskatā patiešām Putins un Krie-
vija ir labākais un pareizākais, kas 
vien var būt. Nupat Krievijas pie-
kritēji Latvijā mēģināja atriebties 
Jāņa Čakstes demokratijas un ilgt-
spējīgas attīstības biedrības val -
des priekšēdei, juristei Ievai Bran-
tei, kuŗa aktīvi piedalās dažādās 
diskusijās sociālajos tīklos un vai-
rākas reizes kopā ar domubied-
riem ir rakstījusi un publicējusi 
atklātās vēstules augstām valsts 
amatpersonām, lai panāktu, ka 
jautājumi, kas skaŗ Latvijas tiesis-
kumu un drošību, tiktu risināti 
tūlīt, nevis kaut kad nezināmā     
nā  kotnē. Septembŗa sākumā I. 
Bran te un vēl 22 Latvijas pilsoņi 
(arī šī komentāra autore) uzrak - 
s tī ja atklātu vēstuli Nacionālajai 
drošības padomei un Saeimas Na -
cionālās drošības komisijai ar lū  -
gumu izvērtēt Latvijas Drošības 
policijas (DP) spēju veikt savus 
pie  nākumus un atbilstoši reaģēt 
uz valsts drošībai būtiskiem jau-
tājumiem. Vēstulē tika arī minēts, 
ka nav saprotams, kāpēc Latvijā     
ir iespējama situācija, kad Rīgas 
ielās plīvo okupētajās Ukrainas 
territorijās terroristu izveidoto 
„Doņeckas Tautas republikas” un 
„Luhanskas Tautas republikas” 
karogi un ka tikai sabiedrības 
spie  diens lika DP iejaukties, lai 
Rīgā pārtrauktu biedrības „GVD 
Baltija” ziedojumu vākšanu terro-
ristu atbalstam. Ka līdz pat nese - 
n am laikam minētās biedrības ak -
 tīvitātes bija pieklusušas, bet ne -
sen vienā no krievu valodā iznā-
košajiem laikrakstiem bija publi-

cēts plašs un aizskarošs raksts par 
šo biedrību un aicinājums vi  -  
s iem ziedot šai biedrībai Jaunkrie-
vijas atbalstam. (Jaunkrievija – 
Uk   rainas dienvidu daļas vēstu-
risks nosaukums Krievijas impe-
rijas sastāvā, tagad terroristu un 
Krievijas armijas okupētā territo-
rija Dienvidaustrumukrainā, ko 
Putins nodēvējis par Jaunkrieviju 
un pieprasījis šajos reģionos ga  -
rantēt krievu tiesības.) I. Brante 
uzrakstīja iesniegumu DP un lū  -
dza pārbaudīt šīs biedrības rīcību 
un patiesos nolūkus. Par atbildi   
uz šo iesniegumu sekoja minētās 
biedrības gaŗš, ņirdzīgs, melu un 
ķengu pilns raksts par Latviju, lat-
viešiem un ukraiņiem biedrības 
facebook (fcb) lapā. Rakstā bija arī 
slēpti draudi I. Brantei. Jau pēc 
pāris dienām tika slēgta I. Brantes 
facebook lapa, un juriste saņēma 
vēstuli no facebook administrāci-
jas lūgumu apstiprināt savu iden-
titāti, jo ir saņemts ļoti daudz vēs-
tuļu ar apgalvojumu, ka  viņai ir 
viltus konts, t.i, cilvēks, kuŗam šajā 
sociālajā tīklā ir konts, patiesībā 
nemaz nav I. Brante. Protams, fcb 
administrācijai tika nosūtītas vaja-
dzīgo dokumentu kopijas, un 
konts nupat atkal ir atvērts. Jā  -
piebilst, ka pirms konta slēgšanas 
I. Brantes mājaslapā pēkšņi parā -
dījās vairāk par 400 apmeklētāju 
no Krievijas. Acīm redzot šie 
„troļļi” arī bija rakstījuši vēstules 
fcb administrācijai. Par atgadīju-
mu ar sociālā tīkla kontu tik plaši 
rakstu tāpēc, ka ir skaidrs, - Krie-
vijas  un vietējie „troļļi” turpmāk 
vairs neapmierināsies tikai ar me -
l iem un ķengām komentāros, bet 
darīs visu, ko spēj, lai tos cilvēkus, 
kuŗi ir par Latviju un nebaidās 
savu nostāju paust arī publiski, 
traucētu vai pat viņiem neļautu     
to darīt. Tāpat ir skaidrs, ka tikai 
patriotisms un savas zemes mī  -
lestība ir tās jūtas un pārliecība, 
kas var palīdzēt noturēties pret 
aizvien pieaugošo „troļļu” spiedie-
nu publiskjā telpā. Laikā, kad  no -
tiks Latvijas prezidentūra Ei   ro - 
pas Savienības (ES) Padomē, in  -
formātīvā agresija un kiberuz-
brukumi, arī dažādas provokā -
cijas tikai pastiprināsies.

PATRIOTISMS UN IZGLĪTĪBA
Lai gan jaunākais „DNB Latvi-

jas barometra” pētījums liecina, ka 
divas trešdaļas Latvijas iedzīvo -
tāju sevi uzskata par valsts patrio-
tiem, savukārt apmierināti ar dzīvi 
Latvijā ir 54% iedzīvotāju, manu-
prāt, mēs nevaram slīgt pašap mie-
rinātībā un domāt, ka gan jau     
viss būs vislabākajā kārtībā. Pirm-
kārt, cilvēki dažādi izprot patrio-
tismu – vieni nebrauc prom, ja ir 
ļoti grūti, citu ieskatā pilnīgi pie-
tiek ar piedalīšanos vēlēšanās un 
tamlīdzīgi, un tikai daļa no tiem, 
kas sevi uzskata par patriotiem, 
būtu gatavi savu pārliecību aiz-
stāvēt publiski un par to arī cīnīties 
ar visiem likumīgajiem līdzek - 
ļ iem arī tad, ja ik pa laikam nākas 
saņemt dubļu šalti sejā. Jau vai-
rākkārt esmu rakstījusi, ka mūs-
dienās valsti var uzvarēt ne vien-
mēr un ne tikai ar militāriem ie -
ročiem, ļoti svarīga ir sabiedrības 
attieksme pret savu valsti. Latvija 
ir ES un NATO dalībvalsts, galu 
galā ir 21. gs. Un, armijai iesoļot 
citas valsts territorijā nav tik vien-
kārši – it īpaši, ja šīs valsts iedzīvo-
tāji ir savas valsts patrioti un nav 
gatavi pieņemt svešu varu. Jā, pa  -
triotisms nav kā pretgripas pote 
vai obligāti apgūstama definīcija, 
tas izaug ģimenē un arī skolā, ja ir 
garīgā telpa, kuŗā tam augt. Rakst-
niece un publiciste Anda Līce šo -
vasar rakstīja par to, kā mums 
visvairāk trūkst, pieminēja ideā-
lismu un izglītību, kuŗas standarti 
brīžam ir dīvaini: „Pastāvošie mā -
 cību standarti pēc to nemitīgas it 
kā uzlabošanas neaudzina garīgi 
veselu sabiedrību, tā kļūst aizvien 
atrautāka no savām kultūras sak-
nēm un līdz ar to trulāka un emo-
cionāli nabagāka. (..) Dalīties ar 
citiem spēj vienīgi tie, kam pa - 
šiem kaut kas pieder. Ideālisms ir 
mūslaiku vislielākais deficīts. Ja 
pēc tā nav pieprasījuma, paveikt 
lielas lietas nav iespējams. Šis ira-
cionālais spēks bieži vien ir pret-
runā ar tā saucamo veselo saprātu 
un patērētāju sabiedrībai pilnīgi 
nesaprotams un neiespējams. To -
mēr, tikai pateicoties tam, 1918. 
gadā, kad tikpat kā neviens neti-
cēja brīnumam, piedzima Lat -

vijas valsts. Izšķirošais bija „die-
višķais mazākums”, par ko šova -
sar Dikļos, atceroties tur pirms 
150 gadiem notikušos pirmos 
Dzie dāšanas svētkus, runāja ar -
chi bīskaps Jānis Vanags. Brīnu-
mus allaž paveic tie divi geni jeb 
dievišķais mazākums, kas genu 
līmenī cilvēkus atšķiŗ no cūkām.”

Izglītības sistēma Latvijā ir     
viens no „sāpju bērniem”, kaut 
gan, ja rēķina caurmēra aritmē-
tiskos skaitļos, tad gan financē-
jums, gan zināšanas, rēķinot pēc 
Eiropas standartiem, ir kaut kur 
pa vidu. Pēc 12. Saeimas vēlēša-
nām Laimdotas  Straujumas val-
dī bā ir jauna izglītības ministre – 
Mārīte Seile. Ministre ir bezpar-
tijiska, ieguvusi labu izglītību   
(ma tē  matikas skolotāja, maģistra 
grads matēmatikā un Nīderlan -
des Tventes universitātes maģis - 
t ra grads izglītības programmu 
dizai nā). Pirms stāšanās ministres 
amatā Seile gadu bijusi nodibi-
nājuma „Iespējamā misija” direk-
tore. „Iespējamā misija” ir izglītības 
programma, kuŗa pastāv, lai no  -
stip rinātu izglītību kā vērtību     
Lat  vijā, piesaistot darbam skolā 
augst skolu absolventus. Uzmanī-
gu gan dara fakts, ka savulaik      
M. Seile četrus gadus bija veikalu 
ķēdes Maksima Latvija Personāla 
direktore. Kā zināms, šie veikali ir 
pazīstami ar cinisku un pat nežē-
līgu attieksmi pret saviem darbi-
niekiem. Firma pamazām mai -
nās tikai tagad, pēc Zolitūdes tra-
ģēdijas pagājušajā gadā, kad ie -
gruva veikala Maksima jumts un 
bojā gāja 54 cilvēki. Šajā veikalu 
ķēdē vienmēr viss ir bijis pakļauts 
īpašnieku vēlmei pēc lielas peļņas, 
nerēķinoties ar cilvēkiem, tāpēc 
grūti iedomāties, ka personāla 
vadītājai bijis ļauts patstāvīgi do -
māt un pašai pieņemt lēmumus. 
Ministres amatā M. Seile ir tikai 
mazliet ilgāk par mēnesi, un šķiet, 
ka izglītības problēmas ministre 
redz un saprot, bet  iespējams arī, 
ka viņa neuzdrošinās prasīt un 
uzstāt, bet mēģina laipot starp 
izglītības sistēmas darbiniekiem 
un polītiķiem. Spilgtākais piekāp-
šanās piemērs ir jautājums par 
skolotāju algu publiskošanu – sā  -

kumā ministre piekrita, bet pēc 
tam, redzot skolotāju milzīgo 
sašutumu, ātri piekāpās, jo vēl esot 
jāpadomā un publiskošanu va -
rētu atlikt.

Tomēr viena no lielajām prob-
lēmām, par kuŗu vispār netiek ru    -
nāts un par kuŗu ministrei nav 
sava viedokļa, ir patriotiskā au  -
dzi nāšana. Īpaši sāpīgs šis jautā-
jums ir skolās ar krievu mācību 
valodu. Intervijā laikrakstam Lat-
vijas Avīze ministre neko nespēja  
pateikt, bet izlīdzējās ar dažām 
frazēm. Uz žurnālistes sacīto, ka 
diemžēl ir iemesls bažām gan     
par dažu krievvalodas skolu di -
rektoru, gan skolotāju lojālitāti 
Latvijai, M. Seile atbildēja: „Man 
nav atbildes, kā mainīt pieaugušu 
cilvēku lojalitāti.” Žurnāliste ne -
atlaidās: „Kad redzu ļoti daudz 
jaunu cilvēku 9. maijā pie tā sauktā 
Uzvaras pieminekļa, man arī ro  -
das jautājums, ko viņiem māca 
vēstures stundās,” – un vaicāja, kā 
panākt, lai visās šajās skolās ievē-
rotu vismaz tās prasības, kas jau 
šodien ietvertas likumā, jo sko-
lotāju latviešu valodas zināšanas 
mēdz būt nepietiekamas, izglītī-
bas kvalitātes valsts dienesta ins-
pektori spiesti pat klausīties aiz 
durvīm, lai uzzinātu, kā patiesībā 
notiek stunda vai lekcija, jo, kad 
inspektors stundā būs klāt, viss, 
protams, notiek atbilstoši liku -
mam. Izglītības ministres atbilde 
bija visai nevarīga: „Nav tik vien-
  kārši atbildēt, kā risināt jūsu   
pie minētās problēmas. Tas sai s-
tās arī ar jau iepriekš runāto par 
direktoru izvēli un direktoru 
darba kvalitāti. Ja skolas iekšējā 
kultūra netiek veidota, domājot 
par loja litāti Latvijai, tad tikai      
ar techniskiem kontroles me -
chanismiem ir ļoti grūti mainīt 
skolas vidi”.

Atliek vienīgi atkārtot, ka Lat-
viju aizstāv ne tikai armija, bet 
katru dienu un katru stundu        
ar savu attieksmi to darām arī 
mēs – Latvijas pilsoņi un iedzī-
votāji. Tā  pēc tik svarīgi ir gri -
bēt un prast skolēniem iemācīt 
ne tikai reiz rē ķinu un skaistus 
dzejolīšus, bet arī cieņu un mī -
les tību pret savu zemi.

SALLIJA BENFELDE Drošība, patriotisms un izglītība
(Turpināts no 6. lpp.)
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(Turpinājums no nr. 47)
Pašā Latvijas Valsts svētku 

dienā svinības notiek Sankt pē-
tersburgā, Floridā, kur arī esmu 
aicināta teikt svētku runu. Jau ie -
priekšējā vakarā Latviešu namā 
mani mīļi sagaida biedrības 
priekšsēdis Gunārs Liepiņš un al -
laž možā mūziķe Ariāna Lie pi  ņa. 
Nams saposts kā citkārt svētkos. 
Pirms svinībām jaukas tikšanās 
ar paziņām un vēstuļu draugiem, 
ar Laika abonentiem un autoriem. 
Kā senas paziņas apkampjamies 
ar Karmeni Lūsi – viņa šovakar 
greznā tautastērpā. Satieku sen 
neredzēto Dainu Baumani, Sil-
viju un Ilmāru Dzeņus, Inesi un 
Māri Zaķus, Raimondu Dallīti, 
Viju Hāzneri, no Floridas Neapo-
les (Naples) atbraucis Jānis Straut-
nieks... Pa ceļam uz savu sēdvietu  
dabūju arī kādu brāzienu – šoreiz 
par kollēgas Kārļa Streipa „kon-
traversijām”. Nu, ko – rakstiet at -
bildes rakstus, diskutēsim! Tikai, 
lūdzu, nedraudiet pārtraukt Laika 
abonementu – Laiks tiešām vēlas 
turpināt būt daudzviedokļu, ne -
atkarīgs laikraksts. Citu neatka-
rīgu jau vairs Latvijā tikpat kā 
nav, tikai mēs ar „dvīņumāsu” 
Brīvo Latviju...

Diriģents Vladimirs Hochlovs 
piesaka kori, ar humoru piebil-
stot, ka tas gan esot „tas, kas pa -
licis pāri no Sanktpētersburgas 
latviešu koŗa”. Lai nu kā, dzie dā-
tāju rindās jaunas sejas un dzies-
mas skan skanīgi un braši. 

Nākamajā vakarā ar daudzām 
jaunajām sejām tuvplānā tiekos 
viesmīlīgajā Ozolu namā.

Priekšā atkal Karmene – šo  va-
kar citā ampluā – viņa saimnieko 
vir tuvē un viesistabā uzveidojusi 
tādu mielasta galdu, ko gribas 
nofotografēt kā mākslas darbu – 
taisni žēl ķerties klāt. Un pēc mie-
 lasta Karmene ņem savu vijoli un 
kopā ar Pēteri mūzicē tā, ka dzied 
visi, arī tie, kas pirms brīža teica, 
ka neesot dziedāšanas talanta. 
Vakaru vadām sarunās – aicinu 
viesus stāstīt: par to, kā nonākuši 
Amerikā, kā te jūtas, ko vēlas pa -
darīt, lai „viens otram nepazus-
tu”. Jā, un arī par to, kā iesaistīties 
vietējās latviešu kopienas dzīvē. 
Izrādās, ka ikvienam no maniem 
sarunbiedriem patiesi rūp bied-
rības nākotne un sava klātbūtne 
tajā. Par ilgām pēc Latvijas ne -
maz nejautāju – tāpat skaidrs... 

LIGITA
 KOVTUNA

„Lai viens otram mēs nepazustu...”
(Velta Sniķere)

viešu draugi palīdzēja iedzīvoties. 
Turklāt izrādījās, ka tai pašā bi -
roju namā, kur strādāju es, jau 
piecus gadus strādā latviete Zane! 
Tā mazpamazām iepazināmies, 
tikāmies, līdz visi – kādi 10 lat-
vieši – kļuvām draugi. Nu jau lat  -
viešu pulks izaudzis līdz 30 – 40, 
ja skaitām tos, kas pulcējas Ziem-
svētkos, Jāņos, arī bērnu dzim-
šanas dienās. Īpaši savējo atbal-
stu izjutu, kad manā dzīvē notika 
visai drāmatiska laulības šķir ša na. 
Tagad esmu laimīgi  precējusies 
ar kubieti. Man pašai ir sava 
kompanija, nodarbojos ar per so-
nāla atlasi darbam uz lielajiem 
kruīzu kuģiem. Pieņemu darbā 
latviešus, ukraiņus, krievus... 
Man veidot karjēru palīdzēja tas, 
ka pratu krievu valodu. Un vēl arī 
tas, ka aizgāju mācīties kol ledžā, 
kur gan apguvu medicīnas pro-
fesiju – ultrasonografiju. Bet tas 
palīdzēja pašai veidot savu ceļu, 
man bija jāizdzīvo, jāau dzi na bērns. 
Ne mammas, ne radu, kas palī dzē-
tu, te nebija. Ieguvu stingru pār-
liecību – ir tikai pašai jāsa ņemas, 
un tad visu var iz  da rīt. Bet tik ša-
nās latviešu pulkā man joprojām 
ir un paliek no  zīmīga. Pat ļoti!”

iedīglī, tikko sākas, un ļoti vaja-
dzīgs atbalsts no ikviena, kas 
vēlas un var palīdzēt Latvijai.

Tikpat nozīmīga man ir arī 
darbošanās šejienes latviešu or -
ga nizācijā – redzu labas iespē jas.”

– ir vadošā menedžere viesnīcu 
ķēdē. „Arī es esmu uzklausījusi 
šo „kad brauksiet mājās?”. Bet 
iepretim ir latvieši, kas vienmēr 
sapratuši un mūs pieņēmuši – 
Pēteris ir viens no viņiem. Īste -
nībā taču mums visiem ir ceļš vaļā, 
lai brauktu mājās uz Latviju. 

Lai Amerikā dabūtu labu dar bu, 
ir jābūt „sakariem” – paziņām, net-
 workingam. Un jārēķinās ar to, ka 
esi imigrants. Jā, es runāju ar ak -
centu, arī tāpēc man vien mēr ir „jā  -
apliecinās”. Bet es esmu lepna lat -
viete – visi mani kollēgas zina, kas ir 
Latvija un par tās pa  nākumiem un 
izcilībām sportā, mūzikā. Tas ir 
mans veids, kā vēstīt par Latviju.

Un vēl – latviešu sievietēm ir 
„vieglāk”, jo viņas ir izskatīgas, 
labi sakoptas, ar savu stilu, labi 
ģērbušās! Jā, mums ir jāizskatās 
labi, lai gūtu panākumus.

Kas attiecas uz sabiedrisko dzī  vi 
– biedrībā es diemžēl nebiju labi 
sagaidīta, bet ko tur darīt – tomēr 
esam uzauguši citādā pa  saulē. Taču 
noteikti esmu ar mieru piedalīties, 
piemēram, tal kā praktiski strādājot. 
Neesmu apvel tīta ar mākslinie cis-
kiem talantiem, bet varu, piemē ram, 
kopt telpas, gatavot ēdienu. Talants 
saprasties ar cilvēkiem arī man ir.

Tikai – sarīkojumi te sākas 
dienas vidū, kad mēs, kas esam 
darbā, vēl strādājam.”

DACE: „Un vēl šis tas būtu jā -
maina biedrības rutīnā, arī at  tie-
cībā uz financiālo izdzīvošanu. 
Protams, cilvēkiem nepatīk, ja 
kaut ko maina, īpaši, ja to iesaka 
„jauniebraucēji”. Jāmēģina vairāk 
saprast citam citu. Un varbūt ne -
vajag uzreiz kritizēt. Mēs gribam 
pilnvērtīgi pavadīt laiku. Rīkosim 
talkas, uzkopsim savu īpašumu, 
darīsim lietas kopā. Mēs tiešām  
vēlamies būt kopā!”

(pirms vairāk nekā 20 gadiem) 
gāja viegli. Jau pēc nedēļas sāku 
strādāt celtniecībā ar ļoti nelielu 
algu, ko gan ik nedēļu paaug-
stināja. Te vērtē pēc padarītā 
darba, un mani bosi gandrīz vai 
lepojās, ka atraduši tādu latvieti. 
Nu tad es arī stāstīju par Lat-
viju!

Sabiedriskā dzīve? Tik, cik 
Pēteris uzaicina, jo pa dienu jau 
jāstrādā. Un tomēr es atrastu 
laiku, ja atbrauktu mākslinieki 
no Latvijas.” 

Sarunas pavedienu pirmā sāk 
ritināt TATJANA ESPINEL no 
Maiami. Viņu uz Ameriku aizve-
dusi mīlestība – ar amerikāni. 
„Biju ļoti iemīlējusies. Gribēju 
būt kopā ar savu mīļoto vīrieti, 
bet aizbraukt no Latvijas bija 
grūti, arī iedzīvoties jaunajā vidē. 
Tolaik daudz raudāju... Bet lat-

INGUNA OZOLA. Pēteŗa 
Ozola dzīvesbiedre. Savulaik Ame  -
rikā ieradās kā Fulbraita stipen-
diāte. Tagad ir skolotāja, angļu 
valodā (!) māca matēmatiku, bio-
loģiju, Amerikas vēsturi tiem, kas 
savulaik skolu neizgājuši, kā arī 
angļu valodu imigrantiem. „Tie -
šām – atklāju, ka ar manām Lat-
vijā iegūtajām zināšanām pie  tiek. 
Pat matēmatikā, ko mācījos taču 
jau pirms 20 gadiem! Jo  pro jām ar 
lielu pateicību atminos to pirmo 
laiku Amerikā, Nebraskā, kad ie -
rados kopā ar dēlu un nā  cās ķe -
puroties, – tik atsaucīgi un drau-
dzīgi bija turienes latvieši – Elza 
Uldis, Inga Briede... Arī šeit, 
Floridā, tiku uzņemta labi – ka  mēr 
viesojos. Un tad nāca jau tā jums: 
„Kad tu brauksi atpa kaļ?” Vai man 
jāsaka? To pašu jautā jumu taču arī 
es varu uzdot ikvie nam šejienes 
latvietim. Un tad es apprecējos ar 
Pēteri, vietējā sabied rībā pazīstamu 
un cienītu cilvē ku. Sākās „pētīša nas” 
periods. Jā, ma  nis bieži vien nav sa -
  biedriskajos sarīkojumos. Pēte ris 
parasti spēlē, es sēžu pie galdiņa, 
runājos, gaidu... bet mājās kalns ar 
darbiem! Jo esmu sākusi arī savu 
biznesu – pārdodu tīmeklī dzijas. 
Nu, Ame rikā gan tā „necako”, kā 
Latvijā, te tā „racionāli” ada ar mil-
 zīgām adatām – kā zīmuļi, bet 
ada gan. Un vēl es priecājos, esmu 
gan da rīta, ka abi ar Pēteri arī strā-
 dājam Latvijai – administrējam Ger-
 har da stipendiju fondu, kas pie -
šķiŗ stipendijas Lauksaimniecības 
uni versitātes studentiem. Šobrīd 
tās saņēmuši pieci studenti, turpi-
nām darbu, lasām viņu pieteiku-
mus, esejas, braucam uz Jelgavu 
(manu pilsētu!) tikties ar jau nie-
šiem. Viņi ir patiešām gudri, un 
tas „atsvaidzina”. 

Kas attiecas uz mūsu vietējo sa -
biedrisko dzīvi – gribētos, lai te būtu 
iespēja baudīt laba līmeņa kul tū ru. 
Tas arī piesaistīs jaunāko paaudzi.”

JĀNIS KAUPMANIS. Ame -
rikā ir tāds kā „puslaika” latvie-
tis. Ierodas pa laikam, lai nezau-
dētu sūri grūti iegūto darba at -
ļauju. „Pirms gadiem divdesmit 
tiešām gribēju savu dzīvi pārnest 
uz Ameriku – tagad vairs ne, jo 
Latvijā pašam viss ir „saveidots” 
– savs uzņēmums, senču mājas. 
Bet Amerikā vienmēr ir ko darīt, 
lai nopelnītu un iegūtu jaunu pie-
 redzi. Un nostiprinātu angļu valo du. 
Kad aizbraucu mājās, pie  trūkst 
šejienes saulaino smaidu. Gribas 
jautāt – nu, ko jūs, te Lat  vijā, visi 
tik sadrūmuši? It kā ar drūmu 
vaigu varētu problēmas atrisināt. 
Nu jā, tie gaŗie, tumšie rudeņi...”.

DACE  HOCHLOVA  Amerikā 
ieradās pēc lielas vilšanās savā 
profesionālajā darbā Latvijā. Da -
cei ir divas izglītības – viena me -
dicīnā, otra –biznesa vadībā. To 
otro apguva pēc tam, kad Latvijā 
bija nostrādājusi nu ļoti smagajā 
un nepateicīgajā darbā „ātrajā 
pa  līdzībā”. Apvienojot abas pro-
fesijas, nodarbojās  ar medicīnas 
aparātūras un medikamentu 
tirdz niecību. Darbs bija labs un 
labi atalgots, līdz ar ko pēc tā 
zaudēšanas varēja atbraukt uz 
Ameriku pie savas mīļās Lilitas 
tantes. Bērni lieli, pienākumu, 
kas saistītu, nav. Floridā jau pēc 
10 dienām devās uz latviešu na  mu 
un iestājās korī. Te arī satika Vla-
dimiru... „Sākumā attieksme pret 
mani bija ļoti laba – cilvēki acīm-
redzot uzreiz uztvēra, ka cenšos 
visus saprast, ka mīlu visus. 
Attieksme mainījās pēc tam, kad 
apprecējos ar Vladimiru – bija 
cilvēki, kas meklēja šai stāstā 
manu savtīgumu. Bet ir jau tikai 
mīlestība un dziļa cieņa pret šo 
cilvēku, kas ir patiess Latvijas 
pat  riots! Mani stiprina tie, kas to 
zina un saprot. Šobrīd  darbojos 
par brīvprātīgo jeb volontieri hos-
pitālī. Tā ir jauna pieredze, ko 
cenšos pētīt, sakopot, lai pārvestu 
uz Latviju to, kas te ir pozitīvs. 
Saikne ar Latviju ir cieša jopro-
jām. Loloju ideju un pulcinu do -
mubiedrus gan no Latvijas, gan 
Amerikas latviešu vidus, lai vie-
notos organizācijā „Gods kalpot 
Latvijai!”. Šis „veidojums” ir pašā 

INDRA TREIMANIS strādā 
tā sauktajā  viesmīlības biznesā 

ARTURS TREIMANIS Ame-
rikā ieradās kopā ar vecākiem 
piecu gadu vecumā. Tātad – uz -
auga amerikāņu vidē. „Esmu lat-
vietis, par to arī visiem stāstu un 
ar to esmu „interesants”. Tagad 
strādāju savā būvkompanijā. Un 
ļoti labprāt tiekos ar latviešiem. 
Latviešu valoda ir mana bagā tība.”

LAIMONIS TREIMANIS: 
„Īstenībā man ar iedzīvošanos 

RASMAI ADAMS, Laika ad -
ministrātorei, ir tikpat gadu, cik 
mūsu avīzei, un tāpat kā Tatjana, 
viņa ir no skaistās Iecavas. 

„Mans veiksmes stāsts iesākās 
pirms 15 gadiem, iepazīstot laik-
 rakstu Laiks – ievietoju šajā avīzē 
darba meklēšanas sludinājumu 
vecļaužu aprūpes jomā. Darbu 
Amerikā dabūju visai ātri un pa -
rallēli pamatdarbam sāku arī pie -
palīdzēt pie avīzes, līdz „uzdie-
nējos’’ par administrātori ASV. Le   -
pojos ar to, ka spēju nokārtot na -
turālizācijas testu, iegūstot ASV pil -
sonību, kaut, iebraucot šajā zemē, 
nepratu ne vārda angliski. Dzī vo ju 
brīnišķīgā Floridas pilsētā Largo, 
esmu iestājusies arī aktīvajā Sankt-
pētersburgas latviešu biedrībā, 
kuŗā jūtos vienmēr laipni gaidīta. 
Īpašu prieku man sagādā ciemiņi no 
Latvijas – bērni, mazbērni, draugi 
un vienkārši paziņas. Visi arvien 
mīļi gaidīti, it īpaši, ja ceļasomā 
ir Lāču maize no lielā kukuļa!”

(Turpināts 9. lpp.)
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Sanktpētersburgas latviešu koris ar savu diriģentu Vladimiru Hochlovu centrā // FOTO: Ligita Kovtuna

Svētku runas teicēja Līga Ejupe // FOTO: Ligita Kovtuna

Kopbilde // FOTO: Ligita Kovtuna

ALAs atzinības rakstus saņēma, no kreisās: meita Karīna 
Berkholca savam tēvam Nikolajam Berkholcam, Zinta Pone, Vilis 
Vikmanis, svētku runas teicēja Elisa Freimane, ALAs pārstāvis 
Visvaris Ģiga. Iztrūkst Atzinības rakstu saņēmēju Juŗa Plēsuma 
un Zigrīdas Freibergas

Tautas dziesmu ansamblis “Teiksma”, no kreisās: Jānis Paulis 
Skujiņš, Jānis Skujiņš, Kira Birmane, Gunta Herron, Jānis Zeltiņš, 
vad. Elga Pone, Nora Lunda, Laila Švalbe, Zinta Pone, Ilze 
Kļaviņa, Ingrīda Erdmane

Latvijas valsts svētki 
Dvīņu pilsētās

Svētki ciemā „Latvijā” „Lai viens otram mēs nepazustu...”
(Velta Sniķere)

PĒTERIS OZOLS. „Savos 
seniora gados  tiešām  labi jūtos 
šajā sabiedrībā! Un ļoti vēlos, lai 
mēs mēģinātu cits citu saprast. 
Pats ko varu, to daru.” 

KARMENE LŪSE. „Cik labi, 
ka jūs te esat. Strādāsim kopā!”

******

Caur salu, ledu, sniega vētrām 
un puteņiem mēs, pēdējie trim-
das mohikāņi, kopā ar apsveica-
mu jaunāko paaudzi pošamies 
un dodamies ar patriotisku garu 
svinēt mūsu tautas lielos Svētkus, 
18. novembri. Tā kā mūsu ma -
zais, skaistais ciems „Latvija” at -
rodas blakus Gaŗezeram, pulcē-
jamies tā telpās. Ielūgti arī mūsu 
ciema tuvākie kaimiņi. Telpa 
pilna, un svētki var sākties. 

Atklāšana sākās ar ciema pre-
zi denta un ceremonijmeistara Uģa 
Grīnberga uzrunu un patei cību 
klātesošajiem un darbinie kiem. 
Tad, kā jau lielajos Svētkos – svēt-
brīdis. Mācītājs, amerikānis, kuŗš 
skaidri runā latviski, Roberts 
Franklins caur Bībeles pantu at -

ĀRIJS VILEMSONS

Šķiŗamies šķērsu,
Tiekamies krustu,
Lai viens otram
Mēs nepazustu.

(Velta Sniķere)

Nākamajā – Jaunā gada 1. nu -
murā ciemosimies Kalamazū – 
Roberta Zuikas pilsētā un sveik-
sim viņu dzimšanas dienā!

Tur būs arī intervija ar mūsu 
leģendārā diriģenta audzēkni – 
Lindu Marutu Kronbergu.                        

(Turpināts no 8. lpp.)

gādina mums, cik svarīga ir valo da 
un kultūra, lai mūsu tauta varētu 
dzīvot un pastāvēt vēl ilgu mūžu. 
Tad himna „Dievs, svētī Latviju!”

Sekoja akta uzruna, ko teica 
ALAS Kultūras nozares vadītāja 
Līga Ejupe no Čikāgas (un arī no 
mūsu paša ciema). Runa ar vēs tu-
riskām fotografijām uz ekrāna pa -
pildināja latvju tautas piemi nek-
ļus. Galvenā tema bija Brīvības 
piemineklis, tā sarežģītā vēsture, 
kamēr beidzot nonācām līdz pa -
beigtam projektam. Paldies Ej u-
pes kundzei! Programma vēl tika 
kuplināta ar solo dziesmām, dek-
lamācijām un, kā jau parasti, bija 
bagātīgi klāti galdi. Sarīkojumu 
beidzām, dziedot „Tev mūžam 
dzīvot, Latvija”.  

Kā jau daudzus gadus ierasts, 
Latvijas valsts svētku akts notika 
tieši 18. novembrī Mineapoles St. 
Paulas latviešu draudzes na  mā. Sa -
rīkojuma sākumā Latvijas karogu 
ienesa 16 gadus vecais Pauls Šval-

be, to pavadīja „teik smiešu” de  viņi 
bērni vecumā no 2  līdz 9 gadiem. 
Ievada lūgšanu teica mācītājs Dāgs 
Demandts, bet svētku dalībniekus 
uzrunāja Laila Švalbe.

Gaŗezera Vasaras vidusskolas 

MAIJA ZAESKA

bijusī direktore un Čikāgas Kr. 
Barona latviešu skolas pārzine 
Elisa Freimane teica ļoti saistošu 
un interesantu svētku runu: “Kas 
ir varonis?” “Benjāmiņš Aļļe un 
Pauls Grustans spēlēja trompetes 
un Zinta Pone  klavieres, pavadot 
“Dievs, svētī Latviju!” un sarī ko-
juma beigās – “Tev mūžam dzī vot, 
Latvija”. Visvaris Ģiga pasniedza 
ALAs Atzinības rakstus. Tautas 
dziesmu ansamblis “Teiksma”  El -
gas Pones vadībā dziedāja valsts 
svētkiem ļoti piemērotas septiņas  
tautasdziesmas, kā arī bija atbil-
dīgais par kupli apmeklētā sarī-
kojuma izkārtošanu. Tautieši vēl 
ilgi kavējās pārrunās pie glāzes 
vīna un Gundas Lusas ceptiem 
svētku kliņģeŗiem.



10 LAIKS 2014. ga da 20. decembris – 2015. gada 2. janvāris

Smugausis pie sevis sāka skait-
ļot – hipotēku nomaksas un vēl 
simt mārciņu gadā, tas nebija 
gluži tik maz. Atminējusi vīra 
domas, Smugausiene pablenza 
lielām acīm uz labdari. Simt     
mār ciņu gadā... līdz viņas nāvei... 
Ej nu sazini, cik ilgi tāda žagata 
dzīvo. Izskatās kā noslaucīta     
slo ta, bet elpo vēl...

Smugauša kundze aplaizīja lū -
pas un liekulīgā laipnībā sāka sla -
vēt Vaitleja kundzes cēlo sirdi. Vait-
leja kundze tikai atmāja ar cim du 
un lūdza atnākt pie ad  vo  kāta.

Tā veikals, kuŗam labdarība un 
tuvākā mīlestība bija devusi ie -
virzi, pamazām īstenojās. Vaitleja 
kundze atdeva māju, kuŗu viņai 
vairs neatmaksājas izmantot, bet 
Smugauši ieguva savā rīcībā īpa-
šumu, kas viņiem dos pēc save-
šanas kārtībā ne vien pašiem pa  -
jumti, bet arī ienākumus. Da  -
rījumu nokārtoja advokāta biro -
jā likuma noteiktā kārtībā. Par 
tu  vākā mīlestību tur neviens vairs 
nerunāja, tikai par pienāku - 
m iem un tiesībām. Arī pateicības 
asa ras neviens neslaucīja. Kas par   
to, ka Smugaušu jaunajai mājai 
divdesmit gadus nebija pieskā-
rusies krāsotāja, mūrnieka, vadu 
licēja vai tapsētāja roka. Jumtu 
notekas nebija labotas, istabas 
nebalsinātas, grīdas vietumis iz -
drupušas, vannas istabai vaja-
dzīgs jauns ūdens karsētājs, vir-
tuvei jauns gāzes pavards... Vie-
nīgi mēbeles bija daža laba vēl 
lietojama, vismaz izdodamām is -
  tabām. Ja istabas savedīs kār tī bā, 
izbalsinās, iztīrīs un izdai ļi nās ar 
ūtrupēs pirktām grīdse g ām un 
aizkariem, tad māja dos ne vien 
pašiem pajumti, bet arī kādus ie -
nākumus. Lielais laim ests to m ēr 
tas nebija, kādu sāku mā Smu-
gauši cerēja izvilkuši. 

Savelkot kopā galus, Smugauši 
nebija ne īsti ieguvēji, ne īsti zau-
dētāji. Lēdijas Vaitlejas juridis - 
kie un saimnieciskie padomnieki 
bija labi aplēsuši objekta ienāku-
mus un izdevumus. Vienīgā peļ-
ņa bija tā, ko Smugausis ar sievu 
padarīja paši vēlu vakaros un ne -

Trīs balti kaķēni
PĒTERIS AIGARS

 dēļas nogalēs, kad citi atpūtās. 
Viņi bija tik aizņemti ar māju,      
ka laika vairs neatlika pat laik-
rakstu lasīšanai. 

Istabas jaunajā mājā visiz de-
vīgāk bija iznomāt tautiešiem. 
Tie neprasīja lielas ērtības, mak-
sāja labi un pie reizes, kad saim-
nieks un saimniece lūdza, nāca 
talkā pie mājas labošanas. Kuŗš 
īrnieks nenāks talkā, ja mājasmā-
te lūdz un ielej pa glāzei džina. 
Arī īrniekiem pie savieša bija 
labāk. Varēja izrunāties un izbār-
ties paši savā valodā, varēja sarī -
kot mazas vecpuišu viesības, at  -
vest mājās pa meitenei. Saimnie-
ce nekad neskatījās kā angļu mā  -
jās, vai pēc vienpadsmitiem visi 
viesi ir aizgājuši. Angļu landlēdi-
jas bāza savu degunu zem katras 
pagultes un katrā drēbju skapī, 
kas ko kamdēļ pircis, cik samak -
sājis, cik nopelnījis, cik aizdevis 
projām nodokļu iekasētājam.

Smugauša kundze ļāva dzīvot 
citiem un arī pati dzīvoja. Par to 
naudu, ko īrnieki maksāja, gan 
varētu vēlēties lielāku tīrību. Bet 
mājas tīrība Anglijā nav nekāds 
lielais tikums. Turklāt neviens 
ne   var pateikt, kur tīrība beidzas 
un netīrība sākas. Tas viss atkarīgs 
no gaumes un aizspriedumiem,  
un par šādām lietām prātīgs cil-
vēks nestrīdas.

Vēlā rudenī kādu priekšpus-
dienu pie Smugaušu mājas pie  -
zvanīja neredzēts jauns cilvēks. 
Viņš bija vidēja auguma, gaišiem 
matiem, gaišām retām uzacīm, 
bāli brūnganu seju, skumjām lie - 
 l  ām acīm un nedrošu smaidu ap 
muti. Viņš vēlējās ar saimnieci 
runāt zem četrām acīm. Esot se -
višķa problēma.

Smugauša kundze vedināja 
iekšā un domāja, ka nu būs kāds 
sapinies ar kādu sievu, kam vīrs 
Latvijā, tamdēļ izšķirties nevar 
un vienatnē dzīvot arī grūti. Tā -
du gadījumu bija daudz. Smu -
gauša kundze bija dziļi ieinteresē-
ta šādos romantiskos gadījumos. 

Saimniece viesi nosēdināja ar 
mākslīgo ādu apvilktā klubkrēs -
lā un pati atlaidās dīvānā atnā-

cējam pretim un sakrustoja druk-
 nās kājas. Jaunais vīrietis satrauk-
ti smēķēja cigareti un nevarēja 
vien iesākt runājamo.

„Redziet, kundze, mani sauc 
Jāni Kazaini, un tā sanācis Bel -
fastē, tā sagadījies, ka mana Mē  -
rija vairs nevar gaidīt. Jāapprec 
vai jāiet tiesā...” iesāka atnācējs   
un pūta cigaretes dūmus. Viņa 
pieri klāja sviedru lāses, kaut og - 
ļu kamīns neko nebija piesildījis 
istabu. „Nolēmām pārcelties uz 
šo pusi, kur  vairāk var pelnīt. Īri-
jā ar tām izredzēm diezgan čābī-
gi. Es gribēju būt godīgs, un mēs 
salaulājāmies. Viss ir likumīgi 
no  kārtots. No vecākiem Mērija 
saņēma pūrā baltu kaķēnu. Viņai 
ļoti patīk dzīvnieki... Viņa ir labas 
dabas sieviete.”

Saimniece nelaimes putnu no  -
pētīja vēlreiz no galvas līdz kā -
jām. Uzvalks bija pēc mēra šūdi-
nāts, kurpes brūnas, biezām gu -
mijas zolēm, uz kreisās rokas     
bija gandrīz jauns vērtīga izskata 
pulks  tenis. Krekla apkalīte tīra. 
Arī rokas bija tīras, kaut arī ne -
koptas. Vecāmāte viņu bija savā 
laikā brīdinājusi no cilvēkiem ar 
netīrām rokām. Tiem arī visas 
izdarīšanas esot netīras. Tamdēļ 
vien arī turīga namsaimnieka 
meita bija izšķīrusies precēties ar 
tagadējo vīru. Viņš bija baltrocis. 
Pat tagad trimdā bija dabūjis rē  -
ķinveža vietu kādā fabrikas nolik-
 tavā. Tas jau nekas nebija, tomēr 
vairāk nekā pašā fabrikā. Jaunais 
cilvēks pie visa dzirdētā Smugau-
ša kundzei zināmā mērā iepati -
kās. Viņš bija vientiesīgs labsir dī-
gas dabas bērns, kas, ie   kritis ar 
savu Mēriju, vēlējās palikt godīgs.

„Tad jūsu meitenei gadījies 
mantinieks, un jūs viņu appre -
cējāt,” pārprasīja saimniece. Viesis 
pamāja ar galvu: “Nu skaidrs, kur 
lai citur meitene paliek. Tas ir 
prā tīgi darīts,” turpināja Smug -
au ša kundze, palēninādama va  - 
lo du, it kā kaut kas būtu vēl jā -
pārdomā. „Tikai nezinu, kā būs 
ar istabu. Ko teiks mans vīrs?  
Viņš vēl birojā. Viņš nebūs sa    jūs-
mināts, ja virtuvē žāvēsies augu 

dienu bērnu autiņi. Mājā būs 
daudz mazgāšanas, daudz tvai -
ku. Tas viss bojā ēku... Mēs bijām 
tā nolēmuši, ka neņemsim ie -
dzīvotājus ar bērniem.”

„Ja jau tā,” jaunais cilvēks sarā-
vās, „tad mēs veltīgi kavējam lai-
ku. Ja jau tā māja tik nestipra, ka 
sagāzīsies no bērna autiņu maz -
gā  šanas, tad – uz redzēšanos, cie  -
nītā kundze!” Viņš grasījās celties. 

„Pagaidiet, pagaidiet, nestrebiet 
karstu putru,” kundze pastiepa 
druknu, gredzenotu roku. „Mēs, 
latviešu cilvēki, varam runāt at   -
klāti. Jums būs bērns un vajadzīga 
istaba. Man ir māja, bet nav 
bērna. Tā dzīvē gadās. Bet tas arī 
nav nekas. Pats izšķirīgais ir ista-
bas cena. Jūs saprotat – pie mums 
nav lētas istabas, nemaz nav lē  -
tas. Jums sanāks trīs mārciņas 
nedēļā un pašiem jākurina un 
jāgādā gultas drēbes. Tā viņš ir. Ja 
jūs to varētu, tad varbūt mans vīrs 
būs ar mieru, ka izdodu jums. 
Gribētu jums palīdzēt, bet... bez 
kaut kā arī nevar... Nodokļi, re -
monti, mēbeles,  apgaismošana... 
Ko tas viss maksā. Un tā mārciņa 
kūst kā sniega pika. Kā paņem 
rokā – skaties, vairs nav, izčibējusi. 
Jā, tā ir, jaunais cilvēk,  – sievu 
ņemt nav bērnu spēle...”.        

 Istabas meklētājs sarauca pieri 
un atzvīla atpakaļ klubkrēslā, no 
kuŗa bija gribējis celties. Smugau-
ša kundzes dzedrā un reizē pa   -
mācīgā valoda viņam neko nepa-
tika. Bet ko darīsi? Laiks nāk 
nāk  dams, un istaba jāmeklē. Des-
 mit viņš pelnīja, paliks septiņas 
mārciņas. 

Viņš aizdedzināja jaunu ciga-
reti un stostoties turpināja: „Cie... 
cie... cienītā ku... ku... kundze, es 
jums pievienojos. Ir jau grūti ar 
mājām. Esmu vainīgs. Maksāšu, 
cik prasāt, tikai paņemiet manu 
Mēriju. Būsim visādi ar mieru. 
Mana meitene pa vaļas laikiem 
jums palīdzēs piekopt māju. Viņa 
ieradusi strādāt, strādnieku bērns... 
Un tīrīga... pēc velna.”

„Strādnieku bērns... nu labi... 
vai nu vīrs mani pakārs, ka būšu 
jūs pieņēmusi. Vai jums ir rokas 

nauda?” Saimniece pacēla acis. 
„Mums būs iespējams iekārtot 
istabu pirmā stāvā ar divguļu gul-
 tu... Gulta uz goda, atspeŗu mat -
rači... pulēts galvgalis... Skapis ar 
spoguļa durvīm – Viktorijas sti-
lā... Tip top!”

Protams, jaunajam cilvēkam 
nevajadzēja otrreiz prasīt rokas 
nau  du. Viņš izņēma kabatas 
port   feli un noskaitīja Smugauša 
kundzei priekšā trīs mārciņas. 
Pajumte tagad bija nodrošināta. 
Pēc satraukuma Jānim Kazai - 
n im radās zināms mierinājums. 

Saimniece smaidīdama pa   -
čauks tināja pirkstos mārciņu pa  -
pīrus un pa pusei nopietni, pa 
pusei jokojoties piezīmēja: „Un to 
jūs iegaumējiet, mūsu mājā ne  -
kāda žūpošana, nekāda jēriņnak-
šu rīkošana! Esam kristīgi ļau-
dis... Bet dzīvot varēsit... Es zem 
svešām pagultēm nelienu... Ne 
mana cūka, ne mana druva!”

Ar to dzīvoklis Džonam un 
Mērijai bija nodrošināts.

Mantu viņiem nekādu nebija. 
Katram divi čemodāni un pašai 
viens vīstoklītis ar drānām. Smu   g-
auša kundze labi nolūkoja savu 
nākamo īrnieci, kad jaunais pāris 
piebrauca taksometrā. Mērija bija 
padrukna, blondi iesarkaniem 
matiem, apaļu seju, maigi zilām 
acīm. Viņas vaigu bedrītēs arvien 
gulēja smaids un uz Jāņa katru 
vārdu viņa atbildēja kā čivinā -
dama: „Jes, Džon, jes, Džon...” 
Mē   rijai mugurā bija rūtains vil-
nas mētelis, kājās botes, galva 
apsieta ar skotu lakatiņu. Rokā 
viņai bija kurvītis, no kuŗa galvu 
laukā bāza balts mīlīgs pūkains 
kaķēns.

Jaunie īrnieki iekārtojās ātri. 
Sapirka vajadzīgos virtuves pie-
derumus, divus šķīvjus, divas tē  -
jas tases ar apakštasēm, nažus, 
karotes... Turklāt viņi bija klusi   
kā pelītes. Viena lieta gan nepa-
tika Smugauša kundzei, ka smē-
ķēja ne vien Jānis, bet arī viņa 
sieva. Bet smēķēšanas dēļ  taču ne -
 varēja uzteikt istabu. Kuŗš Ang li-
jā nesmēķē?”

(Turpinājums sekos)

6. decembŗa pievakarē mājī-
gajā,  Ziemsvētku rotā ietērp - 
ta jā Latvijas vēstniecības vies -
istabā sirsnīgā atmosfairā no  -
ritēja Māras Zālītes autorva -
kars  „Dzeja, dzīve un nedaudz 
prozas...”

Autorvakara iesākumā dzej-
niece lasīja dzejoļus un stāstīja, 
kā un kāpēc tie tapuši. Kā sa -
saucoties ar telpām un vietu, kur 
va   kars noritēja, izskanēja vairāki 
dzejoļi no libreta mūziklam 
„Meie rovics”, kuŗā stāstīts par iz -
  cilo polītiķi,  Latvijas Republikas 
pirmo ārlietu ministru un vai-
rāk kārtēju Ministru prezidentu 
Zigfrīdu Annu Meierovicu. Viens 
no dzejoļiem bija „Vēstnieks”, 
kuŗa lasījumu autore veltīja Lat -
vijas vēstniekam Apvienotajā 
Ka   ralistē Andrim Teikmanim. 
Piedalīties šai sarīkojumā vēst -
nieku diemžēl kavēja slimība.

Skanēja dzejas rindas arī no 
citu mūziklu libretiem un lu   - 
gām, kā arī neskaitāmi iepriekš 

„Dzeja, dzīve un nedaudz prozas...”TERĒZE BOGDANOVA

dzirdēti un mazāk zināmi dzejo-
ļi. Dzejniece nolasīja arī dzejoli  
„Man palīdzi”, kas savulaik tapis 
kā atbilde slavenajai atmodas 
laika dziesmai - Andŗa un Brigi-
tas Ritmaņu sarakstītajai un Ie -
vas Akurateres dziedātajai lūgša-
nai  „Manai tautai”. Autorei šķi    tis, 
ka tautai vairs nav jābūt tik   
daudz lūdzējas lomā, ka tai jābūt  
sava likteņa lēmējai: „Šo nepa-
beigto pasauli Dievs deva, teik-
dams - radi tālāk,...” Zīmīgi, ka 
„Man palīdzi” arī ir tapusi par 
dziesmu un iekļauta  Ievas Aku-
rateres repertuārā.

Pēc dzejas stundas autore pie -
vērsās sava pirmā prozas darba 
„Pieci pirksti” lasījumam. Grā-
mata tapusi lēni, pamazām un 
sle  penībā, jo nevienam par to 
nav stāstīts, līdz manuskripts bi  -
jis gatavs. Grāmata ir autobio  gra -
fiska: piecgadīgās varones Lau  ras 
skatījumā tiek atspoguļota viņas 
un vecāku atgriešanās mājās no 
Sibirijas pagājušā  gadsimta 50. 

gadu otrā pusē un viņas pirmā 
vasara Latvijā. Autore nolasīja 
fragmentus no trim grāmatas 
nodaļām – kopskaitā  ir piecdes-
mit piecas nodaļas. Klausītājus  

aizkustināja mazās Lauras pie-
dzī vojumi un  pārliecināja, ka šo 
grāmatu ir vērts izlasīt. 2013.
gadā „Pieci pirksti” ieguva Lat-
vijas literātūras gada balvu kā 

la   bakais prozas darbs. Turklāt  tā 
ir arī viena no retajām grāma -
tām  latviešu literātūrā un arī 
vēs  turē, kuŗā aprakstīts, kā tau-
tieši atgriezās no Sibirijas un kā 
veidoja savu dzīvi dzimtenē pēc 
smagajiem izsūtījuma gadiem.  
Autore tagad raksta šīs grāma tas 
turpinājumu, taču vēl nevarēja 
prognozēt, kad tas nonāks pie 
lasītājiem. Savukārt jau 2015. ga -
 da martā tiks publicēta autores 
dzejoļu grāmata „Lietotie vārdi”.

Īpašais vakars bija pulcējis da -
žādu paaudžu dzejnieces cienī-
tājus, un gandrīz katram bija 
vēlme pēc oficiālā sarīkojuma 
pakavēties un parunāties ar au -
tori. Māra Zālīte to  arī neliedza, 
sniedzot autografus, pozējot ko -
pīgiem fotomirkļiem un iesaisto-
ties sirsnīgās sarunās.

Liels paldies vēstniekam An  -
drim Teikmanim un vēstnie-
cībai par doto iespēju Adventa 
laikā baudīt autorvakaru ar šo 
īpašo Latvijas dzejnieci.

(Turpināts no Nr. 47)
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Ziemsvētku 
laikā

SNIEGA PUTNI UN 
FLORIDAS SAULE

Floridas
jūrmalā

Soli pa solītim tuvojas 
skaistais Ziemsvētku laiks, 
kad mēģinām uz brīdi ap -
stāties un padomāt – pa -
domāt par aizgājušo gadu, 
padomāt, vai bijām  dzīvojuši 
tā, ka varam ar mierīgu 
prātu dzīvot  tālāk vēl ilgus 
gadus. Vai varbūt aizgājušā 
gadā izdarījām kaut ko tādu, 
kas  šodien kremt un nospiež 
sirdi? Vai spēsim un  varē-
sim  ikviens  sev apsolīt, ka 
patiešām  mēģināsim izla-
bot to, ko kādā brīdī uz  ska-
tījām par pareizu, taču var-
būt kādam citam sagādājām 
dusmas, skumjas, rūpes vai 
pat sāpes?

Jo ilgāk domāju, jo vairāk 
ticu, ka tas nemaz nebūtu 
tik grūti. Viss, kas mums ir 
vajadzīgs, – vairāk labestī-
bas, pacietības un mīlestī-
bas. Nevis daudzie vārdi, 

bet gan vārdi kopā ar la -
biem darbiem palīdzēs. Tam 
es svēti ticu.

Kad, skatoties mirdzošo 
svētku svecīšu gaismā, do -
mas būs pie savas tuvās, 
mīļās ģimenes, tās arī aizce-
ļos pie mīļiem cilvēkiem gan 
tuvumā, gan tālumā. Arī  
mūsu mīļo aizgājēju dvēse-
lītes Ziemassvētku vakarā 
būs kopā ar mums. Un tā 
būs labi... 

Varbūt, ka svētku naktī
Mūsu cerībām spārni augs,
Varbūt, ka bēdas un sāpes 

izzust sāks,
Un Ziemsvētku brīnums 

pie mums visiem ciemos 
nāks…

Un mūsu balsis
Svētku dziesmās mīlestību 

vīs,
Kas varbūt pasaulē reiz 

mieru atnesīs.

Staigājot gar okeana malu,
Nav jādomā par aukstumu vai salu.
Te silda silti saules stari,
Nav jāgaida uz pavasari.
Te palmas, dāmas, tērptas plāni,
Virs viļņiem planē pelikāni.
Ja nevaldzina pasakainā aina,
Ir tikai mana paša vaina.
 ------------
Zēns, meklēt gāju dzintarus
Starp izskalotām jūras zālēm.
Tad sievu balsis izdzirdu jau tālēm:
„Kaunies, puika, projām lasies,
Tu kāviena un rīkstes prasies!”
Ja sievas zinātu, cik toreiz vienaldzīgas
Man bija viņu neapslēptās vietas,
Par sālsstabiem tās pārtaptu uz vietas.
 -------------
Floridas jūrmalā paliek pēdas,
Vējos bērnības atmiņu vēdas.
Ir vienu tagad lieki sacīt :
„Dzintarus vairs nesaskatīt.”
Bet pietiktu man, kaut no tāles,
Vēlreiz skatīt – izskalotās Dzintarjūras zāles...

Līdzīgi gājputniem, arī cilvē-
kiem ir bijusi tieksme ziemas 
mēnešos meklēt siltākas apme-
šanās vietas.  Sākot ar novembŗa 
mēnesi, Floridā sāk ierasties 
sniega putni (Snowbirds), kā vi -
ņus dēvē vietējie floridieši. Cil -
vēks bez automobiļa Floridā jū -
tas kā pazudis. Tiem, kas var 
atļauties, ir speciālas automobiļu 
transporta kompanijas, kas pa -
ņem mašīnas no dzīves vietām 
un tās nogādā tieši uz apmešanās 
vietu Floridā. Vairums apmek lē-
tāju ir no ziemeļu pavalstīm un 
Kanadas, bet pēdējos gados Flo-
ridu iecienījuši arī eiropieši, īpaši 
ceļotāji no Anglijas. Bez patīkamā 
klimata, tie Floridā ir atraduši arī 
izdevīgu iepirkšanās vietu. Šie 
„sniega putni” ir nozīmīgs eko no-
mikas pienesums Floridas pie -
krastes pilsētām. Atbraucēji ir ne 
tikai vien labi tērētāji, bet reizēm 
iepērk gan mājas, gan dzīvokļus, 
kas bieži pa vasaru nav apdzīvoti. 
Dzīve dienvidos nav gluži tik lēta, 
kā varētu iedomāties. Kaut atkrīt 
kurinā šanas izdevumi, vasarās ne -
pie cie šams telpas uzturēt dzesi-
nātas. Ne tikai paša karstuma pēc, 
bet arī tāpēc, ka karstumā mitrais 
gaiss veicina pelējuma sēnīšu at -
tīstību. Ja to neievēro, mēbelēm 
uzmetas pelējuma kārta un atliek 
tās vienīgi mest ārā. Arī ar ap -
ģērbiem ir sava veida paradokss, 
īpaši, runājot par dāmu drēbēm. 
Liekas, ka jo mazāk auduma, jo 
augstāka cena.

Liels izdevumu postenis Flo-
ridā ir transports. Floridā celt-
nie cība notiek pa rajoniem. Gada 
laikā uzceļ veselus ciematus. Pa -
rasti to tuvumā nav pat iespējas 
nopirkt pudeli piena vai kukuli 
maizes. Publiskā transporta tik-
pat kā nav. Taksometri ir ļoti reti,  
un tos nevar atļauties. Lai tiktu 
uz darbu, skolu, pēcskolas no  dar-

ir jūdzi pēc jūdzes. Prātam neap-
tverami, kas visu to var uzturēt. 
Bet laikam jau pircēju netrūkst, 
jo tiek celti vēl jauni un jauni. 
Lielākā Flo ridas atrakcija, neap-
šaubāmi, ir tās jūrmala. Daudzie 
līči, salas, pussalas, ko savieno 
tilti, veido panorāmu, kas pārspēj 
katru fan taziju. To pašu jāsaka 
par dau dzajām  pludmalēm. Tur 
izskalotus var atrast haizivju zo -
bus un visa veida gliemežvākus 
(dzintaru tur nav). Interesanti 
vērot saulgožus. Jo labāk un 
vienmē rīgāk kāds iededzis, jo 
drošāk teikt, ka tas nav floridie-
tis, bet gan viens no „sniega 
putniem”. Kā birojos, tā veikalos 
paši flo ridieši izskatās bālāki, kā 
to va  rētu iedomāties. Šoreiz sirdi 
prie cina fakts, ka mans Floridas 
šo  feris ir mazmeita Anastāsija, 
ko arī Laika lasītāji atcerēsies kā 
Ananāsiņu. Viņa reiz vaicāja, vai 
šprotes kādreiz bijušas sveikas 
un veselas. Latvijas šprotes viņa 
ciena vēl šodien. 

Tie, kam ir bijusi izdevība būt 
Floridā svētku laikā, zinās par 
neiedomājami krāšņajiem Ziem-
svētku rotājumiem. Te ir vesela 
industrija un kompanijas, kas ar 
to nodarbojas. Rezultāti ir tādi, 
ko nevar ne uzfilmēt, ne nofo to-
grafēt, – tos jāredz savām acīm, 
lai tam noticētu. Īpaši krāšņi iz -
skatās izgaismotās palmas. Pir mo 
reizi skatoties, šķiet tā savādi – 
palmas ar gaismiņām? Bet vai 
tad palmas nav tuvāk Jēzus 
dzimšanas vietai par eglītēm? 
Sarasotas pludmalē ir Lido un 
St.Armanda aplis. Te uzturas 
Amerikas bagātākie cilvēki. Sla-
vens ir šokolādes un  saldējumu 
veikals Kilwin. Pretī veikalam 
ietves malā rinda solu. Uz viena 
atrodu vietu sev. Sola galā sēd 
slaida auguma vīrietis padilušās 
tenisa kurpēs. Apģērbā neko uz -

Dodamies tālāk, un paliek neno-
skaidrots, vai mans kaimiņš bija 
bagātnieks vai tāds pat mirstīgais 
kā mēs. Floridai nav svešs arī 
vārds „latvietis”. Vispirms jau Lie -
deskalniņa koraļļu pils. No man 
pazīstamiem celtniekiem tur ir 
Jāņa Risberga būvētas augstcelt-
nes Atlantijas piekrastē. Leopolda 
Sīpoliņa celtās mājas Sarasotā, 
Jāņa Runges – Deitonas apkaimē. 
Neriskēšu minēt visus tos bijušos 
bostoniešus, kas dzīvojuši Flori-
dā, bet gribu pieminēt bijušos 
Bostonas draudzes cilvēkus: mā -
cītāju Imantu Kalniņu, Padomes 
un valdes locekļus Vilmu Lauri, 
Albīnu Bangu. Vēl bostoniešus 
Kristu Apogu, Caunīšus, Saliņus, 
Jāni Celinski, ar kuŗu kopā iz -
cīnījām ASV Austrumu piekras-
tes meistara titulu novusā. Nesen 
pārcēlušies ir Gunārs un Mar-
gareta  Elmuti, Bostonas Trimdas 
draudzes bijusī mācītāja Jogita 
Mazura (Mingina). Trimdas drau-
dzes finanču komitejas priekš-
nieks Egons Kubuliņš ar dzīves-
biedri Dagniju, bijušo draudzes 
dāmu komitejas priekšnieci. Bos-
tonas sniega putns ir Dr. Irēne 
Stankeviča. Šoreiz neiznāk apcie-
mot vienu no rosīgākajiem lat-
viešu pagastiem ārpus Latvijas, 
Svēto Pētersburgu. Arī te ir bi -
jušie bostonieši –  Andris Ritums, 
Zigrīda Dambis, Bostonas mācī-
tāja Nikolaja Ozola dēls Pēteris. 

Šķiroties no Floridas, ja ir kāda 
vilšanās, tad tie ir apelsīni. Ag -
rākos laikos gandrīz katrā ben-
zīna pildītavā bija dabūjami īpa-
š os maisos iesaiņoti apelsīni. Tos 
pat par lētu naudu piesūtīja mā -
jās. Par velti varēja ņemt līdz kā 
bagāžu lidmašīnā. Pat bija dažā-
das šķirnes. Pārvest no Floridas 
apelsīnus bija kā rituāls. Ir lietas, 
ko var pieciest, kā tītaru cenas, 
kas ir par dolaru augstākas mār-

bībām, iepirkšanos, nepieci ešams 
automobilis ar visiem tā iz  devu-
miem. Floridas vienu krastu vei do 
Atlantijas okeans, otru Meksikas 
jūras līcis. Pa vidu, lielo ceļu ma -
lās, ir veikalu un restorānu jūra. 
Katra nobrauktuve sākas ar ma  sī-
viem iepirkuma centriem. Tā tas 

krītošu nevar pamanīt. Darbojas 
ar savu telefonu. Labi koptas 
rokas un nagi. Paskatos uz sa -
viem, iebāžu roku kabatā. Tad 
iezvanās viņa telefons.  Viņš ieiet 
veikalā, šķiet, savai lēdijai sa  mak-
sāt lēsi. Tai brīdī iznāk arī manas 
dāmas ar šokolādes turziņām. 

ciņā nekā Bostonā. Banānu cena 
te ir 69 centi mārciņā, salīdzinot 
ar 39 centu cenu Bostonā. Bet ja 
apelsīni un apelsīnu sula ir dār-
gāka Floridā, tas ir par daudz. 
Tāpēc pirmais, ko daru, atgriezies 
Bostonā, – nopērku kasti ar apel-
sīniem.
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Herma, 1930. gadi

Hermīnes zīmols // FOTO: Gunārs Janaitis

Herma apprecējās 1934. gadā ar architektu Paulu Balodi

Aktrise Madara Saldovere demonstrē Hermīnes Spainis-Balodis tērpus // FOTO: Gunāra Janaiša fotoattēli un no Gitas Padegs archīva

Jauna lapa mākoņkokā
GUBĀRS

JANAITIS

“Mana mīļā kostīmjaka. 
Nekad nedomāju, ka šī jaka 
būs mana ceļabiedre, pametot 
Latviju uz mūžu,” tā savā 
dienasgrāmatā 1960-tajos ga -
dos, trimdā Amerikā un radot 
tērpus, rakstījusi dāmu tērpu 
modelētāja Hermīne Matilde 
Spainis-Balodis.

intriga, kā kollekcija nonāca 
Rīgas Vēstures un kuģniecī-
bas mūzejā, lai paliek kā 
pārsteigums lapas viesiem. 
Gita Padegs, kā zinādama, 
mātes tērpus bija glabājusi 
gadu desmitiem. Tagad atbil-

dību par šo dāvinājumu uz -
ņēmies Rīgas Vēstures un 
kuģniecības mūzejs.

Jaunā mājaslapa mākonī 
liecinās un atgādinās mums 
par kādas talantīgas latviešu 
sievietes radošo mūžu.

“Mode. Tērps. Liktenis” – 
latviešu modes mākslinieces 
Hermīnes Spainis-Balodis 
darbu izstāde par apgērbu 
veidošanu, sākot no idejas līdz 
īstenojumam, un par viņas 
dzīvi toreiz bija pirmā modei 
veltītā izstāde Rīgas Vēstures 
un kuģniecības mūzejā 

(2007.11-2008.05). 46 tērpi un 
to modelējumi, piegrieztnes 
un fotoattēli. Bija jāpaiet 
vairāk nekā 50 gadiem, lai 
piepildītos Hermīnes sapnis 
par viņas tērpu autorizstādi, 
ko sadarbībā ar mūzeju rea-
lizēja viņas meitas – Gita 
Balodis-Padegs un Inta Balo-
dis Mortensen. Par šo izstādi 
savulaik Laiks jau rakstīja. 
Ideja izdot katalogu diemžēl 
nepiepildījās. Taču nesen ir 
izveidota mājaslapa latviešu 
un angļu valodā! Ar interneta 
starpniecību mājaslapa “Mode. 
Tērps. Liktenis” sniedz lielis-
kas iespējas visiem interesen-
tiem jebkuŗā pasaules malā 
iepazīt Hermu Balodis visā 
viņas radošajā daudzpusībā.

Mājaslapas struktūra – ie -
vads (Hermas Balodis dzīves 
gājums, kollekcijas raksturo-
jums, dienasgrāmata), tad 
sadaļas – kleitas, blūzes, ža -
ketes, kostīmi, mēteļi, bērnu 
apģērbi, radošie modeļi.

Tie, kuŗi vēlēsies savā datorā 
ievadīt adresi www.hermaba-
lodisfashion.com, varēs iepa-
zīties ar Gitas Padegs, Ligitas 
Kalniņas (Rīgas Vēstures un 
kuģniecības mūzeja tekstīliju 
krājuma glabātāja) tekstiem 
un līdz ar tērpu autores dzīves 
gājuma fotoattēliem skatīt 
Nacionālā teātra aktrises 
Madaras Saldoveres demon-
strēto tērpu attēlus – kopskaitā 
ap 160.

Liktenīgā, gluži neticamā 
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VIŅAS IZDZISA KĀ UGUNTIŅAS...
Māras Celles stāsts Ziemassvētku laikamMĀRA

CELLE
Šeit aprakstītās personas ir 

bazētas uz patiesiem cilvēkiem, 
kuŗus esmu savā laikā pazinusi, 
bet detaļas ir tīšām sagrozītas un 
pat safantazētas. Ja kāds lasītājs 
šeit saskata līdzību ar īsto dzīvi, 
tā ir tikai sagadīšanās.

Es dzīvoju divas dzīves. Pusi no 
laika pavadu Latvijā, otru pusi 
Amerikā. Abās vietās man ir 
draugi, radi un paziņas. Amerikā 
esam iepirkuši kondo dzīvokli 
veco ļaužu ciematā, kuŗā starp 
tūkstots iedzīvotājiem dzīvo kādi 
40 latvieši. Lielā daļa ir atraitnes. 
Starp tām man ir bijušas divas 
mīļas un tuvas draudzenes. Bet 
viņas vairs te nav.

Martiņa dzīvoja man tik tuvu, 
ka varēju pie viņas aizstaigāt dažu 
minūšu laikā. Viņa bija maza au -
guma, vienmēr glīti tērpusies kā -
dās pasteļkrāsas adītās jaciņās un 
gaŗās biksēs, gaišiem, gaumīgi sa -
frizētiem matiem. Viņa tīri veikli 
tipināja pa savu dzīvokli, bet ga  du 
gaitā viņas kājas vairs labi ne -
klausīja un viņa labprātāk sēdēja 
krēslā. Martiņai bija vairāki spie ķi, 
no kuŗiem vienu es viņai atvedu 
pat no Siguldas. Pa reizei viņa 
brauca man līdzi uz kādu latviešu 
sarīkojumu Priedainē, bet tad ne -
kad neņēma līdzi spieķi. Viņa 
taču negribot, ka cilvēki domās, 
ka viņa kļuvusi veca un nevarīga. 
Martiņai patika lasīt grāmatas, 
galvenokārt latviešu valodā. Viņai 
bija tikpat kā visas savā laikā 
Grāmatu Drauga izdotās grā ma-
tas, kuŗas Martiņai patika pār-
lasīt. It sevišķi viņa jūsmoja par 
Ērika Raistera „Kad mēs jauni 
bijām” un ieteica man arī to iz  la-
sīt. Ar lasīšanu viņai gāja lēnām – 
ievēroju, cik tālu viņa bija tikusi 
ar kādu jaunu grāmatu. Atnākot 
ciemos pēc pāris dienām, re  dzē-
ju, ka viņa paspējusi izlasīt tikai 
kādas desmit lappuses.

Mēs runājām par daudz un da -
žādiem tematiem. Tā kā Martiņa 
bija tieši 20 gadus par mani ve -
cāka, dzimusi 1918. gadā, man 
patika uzklausīt atmiņas par vi -
ņas bērnību 1920. un 1930. ga -
dos Latvijā. Viņa lepojās, ka esot 
„īsta zemgaliete” – dzimusi un uz -
 augusi savu senču dižajā lauku 
mājā Zemgales auglīgos klaju-
mos, kur viņas vecāki audzēja 
labību un turēja lielu skaitu liel-
lopu. Martiņa Latvijā pabeidza 
ģimnaziju un uzsāka studijas. To 
visu izjauca kaŗš un okupācija. 
Viņas vecāko brāli komūnisti jau 
1941. gadā arestēja un izsūtīja uz 
Sibiriju. Martiņa kopā ar jaunāko 
brāli devās trimdā. Tēvs jau bija 
miris. Māte atteicās atstāt Latviju 
– gaidīšot savu pirmo dēlu at -
griežamies.

Martiņa nonāca bēgļu nometnē 
Vācijā, angļu zonā. Viņa turpināja 
studijas Baltijas universitātē Pine-
bergā. Nu jau viņa bija vēlos div-
desmitos, bet vēl arvien meitās. 
Viņa iemīlējās savā ķīmijas pro-
fesorā, kas bija desmit gadus par 
viņu vecāks. Pāris apprecējās. Mar-
tiņa bija ļoti laimīga un zināja, 
ka viņa būs laba sieva. Jaunais 
pāris nonāca Amerikā, Ņujorkas 
apkārtnē. Martiņas vīrs bija izcils 
ķīmiķis un drīz vien iesaistījās 
kādā firmā, kur viņa zināšanas 
tika augsti novērtētas. Arī Mar-

tiņa strādāja pilnu laiku. Vēl bija 
laiks uzsākt ģimeni, un Martiņa 
kļuva stāvoklī. Lielas bija sirds-
sāpes, kad atklājās, ka auglis sācis 
veidoties ārpus dzemdes un bija 
jāiznīcina. Līdz sirmam vecu-
mam Martiņa pa reizei skuma par 
savu nepiedzimušo mantinieku.

1970. gados Martiņas māte Lat-
vijā bija vēl dzīva, kaut jau stipri 
gados. Martiņai izdevās izkārtot, 
ka Latvijas okupantu iestādes at -
ļāva mātei pievienoties savai mei -
tai. Visi trīs – Martiņa, vīrs un 
māte – saticīgi sadzīvoja. Martiņa 
bija sevišķi laimīga, ka varēja sa -
vai mātei sagādāt mierīgas, pār-
tikušas vecumdienas brīvajā pa -
saulē. Vecākais brālis no izsūtī ju-
ma nekad nebija atgriezies. Mar-
tiņas māte, nu jau pāri 90 gadiem, 
juta, ka dzīves pavediens varētu 
drīz pārtrūkt. Tuvojās Ziem svēt ku 
laiks, tad nāktu Jaunais gads un 
janvārī Martiņas dzimšanas diena. 
Māte teica, ka negribot izjaukt 
neviena labsajūtu šo dažādo svi-
nību laikā. Viņa gaidīšot, līdz būs 
pagājusi Martiņas dzimšanas 
diena. Tā arī notika, un nākamā 
dienā Martiņas māte mierīgi 
iemiga mūža miegā.

Katru reizi, kad biju atkal ASV, 
paciemojos pie Martiņas uz da -
žām stundām pāris reizes nedēļā. 
Tā tas turpinājās savus piecpad-
smit gadus. Martiņa turpināja būt 
smaidīga un gardi smējās par 
tikpat kā visu, ko es viņai stāstīju. 
Pa reizei viņa kļuva mazliet grūt-
sirdīga un teica, ka nekad neesot 
domājusi, ka tik ilgi dzīvošot. 
Kāpēc Dieviņš neņemot viņu pie 
sevis? Es viņai atgādināju, ka viņa 
man stāstījusi, ka ir dievticīga un 
tic arī liktenim. Tātad, Dievs un 
liktenis tā ir nolēmis, un viņai 
tur nav nekādas teikšanas. Arī 
sūdzēties nevajag, jo Dievam ir 
savs plāns, kāpēc un cik ilgi 
mums katram lemts būt šai 
pasaulē. Tad Martiņa nopūtās 
un teica: „Jā, tāda ir dzīve.”

Kad šoruden atgriezos Ame ri-
kā, uzreiz ievēroju, ka Martiņas 
mājiņa ir tumša un klusa. Ap  vai-
cājos kaimiņiem, kas noticis. 
Tieši dienu pirms manas ieraša-
nās Dieviņš Martiņu bija aizsau-
cis pie sevis. Deviņdesmit sešu 
gadu vecumā viņa bija izdzisusi 
kā uguntiņa...

***
Šai pašā veco ļaužu ciematā sa -

draudzējos ar Ludmillu. Ludmilla 
bija trīs gadus jaunāka par Mar -
tiņu, dzimusi 1921. gadā. Viņas 
bērnības mājas bija kāda elegan-
ta muiža Kārsavas tuvumā, Lat-
galē. Tur Ludmilla uzauga kopā ar 
savu māti un mātes trim mā  sām, 
kuŗai nevienai nebija ne vīra, ne 
pēcnācēju. Visas aprūpēja un lu -
tināja tikai mazo Ludmillu.

Ludmillas dzīves stāsts ir tik sa -
režģīts un fascinējošs, ka šoreiz 
varēšu to tikai ieskicēt, citādi būtu 
jāraksta grāmata. Kad es pirms 
15 gadiem iepazinos ar Ludmillu 
un pirmo reizi aizgāju pie viņas 
paciemoties, mani uzreiz pie  sais-
tīja daudzie foto attēli pie sienām. 
Ne tikai atsevišķas fotografijas, 
bet veselas serijas ar tām. Lud-
milla bija tās savākusi no saviem 
senčiem vairākās paaudzēs ar 
visiem dzimšanas un miršanas 

datiem. Vissenākie senči bijuši 
dižciltīgi krievi no 17. gadu sim-
teņa. Daži pat bijuši Krievijas cara 
galmā. Pamazām viņu pēcteči iz -
klīduši pa Krievijas rietumu pusi 
un iekārtojušies arī tagadējā Lat-
galē. Brīvās Latvijas laikā visi 
dzīvojuši saticīgi ar tās puses ci -
tiem iedzīvotājiem – krieviem, po -
ļiem, lietuviešiem, latgaliešiem.

Ludmillas māte Marija jaunībā 
iepazinusies ar kādu baltvācieti, 
apprecējusies ar to un nonākusi 
Vācijā, kur piedzimusi Ludmilla. 
Laulība izjukusi, Marija ar mazo 
meitiņu atgriezusies Latgalē pie 
savām māsām. Ludmilla, kuŗas 
māte bija krieviete, bet tēvs vā -
cietis, labi iedzīvojās arī lat viskā 
vidē. Visu mūžu viņa pārvaldīja 
gan krievu, gan vācu, gan latviešu 
valodu. Nonākot Amerikā, iemā-
cījās arī angļu.

Nonākusi Amerikā, jaunā ģi -
menīte kopā ar Mariju iekārtojās 
Bruklinā. Jānis bija izmācījies par 
elektriķi, darba viņam ne  trū ka, un 
viņš varēja noteikt pats savas stun-
das. Ludmilla kopā ar Mariju no -
īrēja telpas, kur iekārtoja su  ve nī ru 
veikaliņu. Tajā pārdeva vi  sādus kri-
kumus, apsveikuma kar tītes, kā arī 
latviskas vāzītes, dū  raiņus, audu-
mus, izšuvumus un dzintara ro -
tas. Pircēji bija gan amerikāņi, 
gan latvieši, kuŗiem bieži vaja-
dzēja iegādāties kādu dāvaniņu 
iesvētībām vai citām svinībām. 
Ludmillai bija izcila gaume un 
krāsu izjūta, viņa ie  gādājās stelles 
un sāka aust brī nišķīgas segas – 
gan tādas, ko likt uz gultām, gan 
kā dekorācijas pie sienām.

Piedzima vēl divi bērni. Kad 
tie paaugās, visa ģimene vasarās 
un citās brīvdienās devās gaŗos 

pārsteigumus.
Kad es Ludmillu iepazinu, Jā  nis 

jau bija Aizsaulē. Ludmilla vairs 
neceļoja, bet daudz laika pava dī ja, 
rūpīgi sagatavojot sakrāto vielu. 
Tur iznāca kādas 20 pabiezas grā -
matas ar daudziem krāsainiem 
fotoattēliem. Es tās visas pētīju 
un lasīju ar lielu interesi.

Ludmillas dzīve bija bijusi tik 
raiba un spraiga, ka man nekad 
neapnika par to klausīties. Mums 
neatlika laika ne kafijai, ne kam 
stiprākam, jo visu laiku aizņēma 
runāšanās. Ludmillai bija liela 
kollekcija ar mūzikas ieskaņo ju-
miem, arī no Mētropolītēna ope-
ras. Viņai bija grāmatas latviski, 
krieviski, vāciski un angliski. 
Viss viņu interesēja, par visu 
viņa bija zinoša. Runājoties ar 
Ludmillu, laiks pagāja tik ātri, ka 
bieži tumsa pienāca nemanot. 

1930. gadu beigās Ludmilla ar 
māti pārcēlusies uz Rīgu. Lud-
milla iestājusies Latvijas Univer-
sitātes architektūras fakultātē. 
Viņa studijas turpināja arī vācu 
okupācijas laikā, bet, kā mums 
visiem, plāni un dzīves tika sa -
jauktas. Ludmilla ar māti nonāca 
Vācijas bēgļu nometnē – Eslin-
genā. Tur bija saradušies bēgļi 
no daudzām Latvijas malām. Ma -
rija satika pat kādu pazīstamu 
pajaunu vīrieti vārdā Jāni no 
Kārsavas puses. Jānis sāka nākt 
ciemos pie Marijas un viņas mei-
tas. Viņš bija desmit gadus vecāks 
par Ludmillu. Kad Ludmillai 
toreiz Latgalē bija 14 gadi, Jānim 
bija jau vairāk nekā 20, un viņš 
uz tādiem skuķiem neskatījās. 
Tomēr Ludmilla viņu bija jau to -
reiz nopētījusi un nolēmusi, ka 
Jānis ir pievilcīgs vīrietis. Nu pēc 
desmit gadiem viņi atkal satikās, 
un šī tikšanās izrādījās liktenīga. 
Ludmilla man ir rādījusi foto-
grafiju no viņu laulību dienas – 
slaida gaišmataina meiča baltā 
kleitiņā, kas šūta vai nu no kāda 
palaga vai aizkara, bet kājās bal-
tas kurpes, kas aizlienētas no 
draudzenes. Viņai blakus gaŗa 
au  guma tumšmatis nopietniem 
vaibstiem. Medusmēnesī viņi ar 
vilcienu braukuši uz Alpu kalniem, 
kur naktis pavadījuši zem klajas 
debess, jo naudas viņiem nebija, 
bet bija vasara. Vēl esot Eslingenā, 
viņiem piedzima meitiņa.

ceļojumos ar auto. Degviela to -
reiz bija lēta, un ģimene nebija 
izšķērdīga – viņi pārgulēja teltīs 
nometņošanas vietās (camp-
grounds) un vārīja paši savu 
ēdamo. Gadu gaitā viņi apceļoja 
visas ASV pavalstis un daļu no 
Meksikas un Kanadas. Aļaskā viņi 
bija veselas četras reizes. Kad bērni 
paaugās un uzsāka savu dzīvi, 
Ludmilla ar Jāni turpināja ceļot 
divi vien. Jānim patika fotografēt 
dabu, it sevišķi puķes. Par visiem 
ceļojumiem Ludmilla bija rakstī-
jusi piezīmes. Gadus vēlāk viņa 
visu informāciju – aprakstus un 
fotografijas – ar datoru sakopoja 
atsevišķās grāmatās.

Viņu vecākā meita pieteicās 
Miera korpusā (Peace Corps) un 
nonāca Nižērā, Afrikā. Viņa tur 
tik labi iejutās, ka atvilināja arī 
savus vecākus ciemos. Nu Lud -
millai un Jānim sākās jauns eposs. 
Viņi devās ceļojumos pa Zie  meļ-
afriku – Maroku, Alžīriju, Tuni-
siju, Ēģipti. Beidzot arī pa Rie-
tumeiropu – Spāniju, Portugāli, 
Italiju, Vāciju, Šveici, Austriju, 
Lielbritaniju. Vēl un vēl. Viņi to 
varēja atļauties, jo pārnakšņoja 
pieticīgās viesnīciņās un pirka 
ēdienu tirgū. Vienīgi līdz okupē-
tajai Latvijai viņi nenonāca. No 
visām apceļotajām vietām krājās 
fotoattēli un iespaidu apraksti. 
Nevis tā sausi un profesionāli kā 
kādā žurnālā, bet pieminot arī 
dažādas ķibeles, negadījumus un 

Manās mājās kaķis no izsalkuma 
jau bija sācis zelēt grīdsegas.

Pirms dažiem gadiem Ludmilla 
pārkāpa 90 gadu slieksni. Pama-
zām viņa sāka zaudēt savu sprai-
gumu un interesi par pasauli. 
Viņas lielākais prieks bija, kad 
viņu apciemoja kāds no viņas 
trim jau sen pieaugušajiem bēr-
niem. Tie nekad savu māti neaiz-
mirsa, sazvanījās ar viņu katru 
dienu. Ludmilla vairs nedarbojās 
ar datoru, tas viņu pat atbaidīja. 
Kad es atnācu, viņa sēdēja savā 
iemīļotajā atpūtas krēslā, kaut 
kur istabas otrā galā klusi tark-
šķēja televizors, bet Ludmillas 
skats vērās tālumā. Tad viņa 
no pūtās un teica: „Ko nu vairs. 
Dzīve ir nodzīvota.”

Kad pēdējo reizi atgriezos Ame-
rikā no Latvijas, arī Lud millas 
mājiņa bija tukša un klusa. Viņas 
dēls bija viņu aizvedis uz kādu 
pansionātu, kaut kur tālu, tālu.

Pastaigājos pa mūsu ciematu, 
nogāju gan gar Martiņas, gan 
Ludmillas mājokļiem. Pakavējos 
atmiņās. Pārnākot pie savas mā -
jas, ieraudzīju, ka durvīs iespraus ta 
kāda papīra lapa. Tur kaut kas bija 
rakstīts. Es pazinu rokrakstu. Tas 
piederēja manai kādreizējai Kali-
fornijas latviešu kaimiņienei, kuŗa 
bija aizgājusi Aizsaulē pirms 15 
gadiem. Uz zīmītes bija rakstīts: 
„Mārīt, es pie tevis pienācu, lai 
novēlētu priecīgus Ziemassvēt-
kus, bet tu te nebiji. Anda.” 
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“Eslingenas” radošā komanda // FOTO: Oskars Jūra

Skats no izrādes // FOTO: Oskars Jūra

Pēc izrādes noskatīšanās. No kreisās: Latvijas Zinātņu akadēmijas 
prezidents Ojārs Spārītis, Alberts Ritmanis, LR Valsts prezidents 
Andris Bērziņš, Lolita Ritmane, Dr. Dace Seimusa, producents 
Juris Millers // FOTO: Oskars Jūra

Eslingena! Jā, Eslingena!
Komponistes Lolitas Ritmanes pārdomas pēc atgriešanās no Latvijas

2014. gada 11. novembrī, Lāč-
plēša dienā, Rīgā, skatītāju pil-
najā  koncertzālē “Rīga” Lat-
vijas Valsts prezidenta Andŗa 
Bērziņa klātienē jaunu dzīvi 
sāka mūsu “Eslingena” – mū -
zikls par latviešu bēgļu gaitām 
Otrā  pasaules kaŗa laikā un 
pēc kaŗa Eslingenā, Vācijā, – par 
šo bēgļu ikdienu, par sāpēm, 
cerībām, mīlestību un jaunas 
dzīves veidošanu. Autori: Al -
berts Legzdiņš, Andris Rit ma-
nis un Lolita Ritmane.

Alberts Legzdiņš pēc Otrā  pa -
saules kaŗa beigām vairākus ga -
dus pavadīja latviešu bēgļu lielā-
kajā nometnē Eslingenā, Vācijā. 
Kas gan viss tur nenotika! Nemaz 
nerunājot par polītiskiem noti-
kumiem. Tika izveidotas skolas, 
teātŗi, koŗi… Raiba sadzīve sita 

Albertam bija sakrāti dažādu 
notikumu apraksti: – gan krāšņi, 
gan svinīgi, interesanti, drā ma-
tiski, citi humora pilni, daži pat 
traģiski. Tas viss bija jāizšķiro, jā -
izvērtē un tad jāsavij kopā. Lie lā-
kais darbs tika paveikts Losan-
dželosā, Alberts lidoja turp. Viņš 
sadarbojās ar visiem mūsu rado-
šās komandas locekļiem. Darbs  
mums vedās raiti! Man vienmēr 
paliks krāšņā atmiņā, kā Alberts ar 
manu tēvu Andri Ritmani manu 
vecāku mājā pie ēdamistabas 
galda stundām ilgi strādāja, vei -
dojot izrādes libretu. Viņi pa tāl-
runi konsultējās ar režisoru Gu -
nāru Vērenieku, arī ar video pro-
ducentu Artūru Rūsi, ar padom-
devējiem – Brigitu Ritmani Jame-
   son, Dairu Osi, skaņu režisoru 
Marku Mattsonu, arī ar mani un, 

tikšķēdams strauji rit uz priekšu. 
Marks Mattsons un Artūrs Rūsis 
strādāja dienu un nakti, lai mū -
zikas ieskaņojums, filmas un visa 
techniskā puse tiktu izveidota 
pirmklasīgi. Toronto grupa ar 
režisoru Gunāru Vērenieku un 
diriģenti Vizmu Maksiņu priekš-
galā sāka izrādes mēģinājumus 
Toronto, Kanadā. Es strādāju ar 
mūsu solistiem šeit – Losan dže-
losā, vienlaikus veicot visu in  stru-
  mentāciju mūzikas ieskaņoju miem. 
Kanadā no Latvijas ieradās cho-
reografe Tamāra Ēķe un sāka ap -
mācīt mūsu aktieŗus piemērotās 
kustībās. Darbs veicās, un viss vei-
 dojās! Kanadas Dziesmu svētku 
ietvaros visas biļetes uz četrām 
izrādēm bija pārdotas, un publi-
kas atsaucība bija ļoti laba. Pēc 
Dziesmu svētkiem mēs visi ju   tā-

cerēto: Latvijas Nacionālajā teātrī 
2005. gadā notika 12 pilnīgi iz -
pārdotas “Eslingenas” izrādes. 
Mēs – visa “Eslingenas” komanda 
visu mūžu atcerēsimies šo skaisto 
piedzīvojumu un būsim pateicīgi 
sirsnīgajai Latvijas publikai, kuŗa 
mūs uzņēma ar atplestām rokām 
un atvērtu sirdi.

Atgriezušies mājās, domājām, 
ka pēc šī tik lielā piedzīvojuma 
“Eslingena” būs jāatstāj mūsu 
skaistāko atmiņu pūrā. Bet notika 
kaut kas pavisam negaidīts – 
2014. gadā tās autori saņēma lū -
gumu – firma Producents.lv vēlas 
uzvest “Eslingenu”. Vai mēs, au -
tori, tam piekrītam? Kaut arī sap-
ratām, ka mūsu oriģinālo “Eslin-
genas” ģimeni nekas nekad ne  va-
rēs aizstāt ar kādu jaunu “Eslin-
genu”. Un tomēr jutām, ka lai gan 
ir neticami, tomēr būtu brīnišķīgi 
mūsu sirdīm, ja pēc deviņiem 
ga  diem Latvijā vēl  ir interese par 
šo darbu, par “Eslingenu,” par šo 
stāstu – par šo mūziklu. Mēs, visi 
trīs autori, piekritām un no tā  lie-
nes “vērojām”… Interese par šo 
2014. gada jauniestudējumu Lat-
vijā bija liela. Kad  oktobrī bijām 
Rīgā, lai piedalītos PBLA kon fe-
rencē, gan es, gan Alberts Leg-
zdiņš sniedzām vairākas intervi-
jas televīzijā, laikrakstos, radio, 
stāstījām par “Eslingenu”. Uz “Es -
lingenas” jauniestudējuma pirm-
iz rādi novembrī es vienīgā no 
autoriem varēju būt klāt.

Abi ar brāli Albertu Ritmani 
vēlāk aizlidojām uz Latviju un ap -
meklējām gandrīz visas izrā des. 
Pirmajā vilnī tās notika Rīgā, 
Ventspilī, Liepājā, Valmierā un 
Krustpilī. Uz tām devāmies auto-
busā kopā ar aktieŗiem. Iepazi-
nāmies ar šiem talantīgajiem māk-
sliniekiem, klausījāmies stāstus 

Jānim Mūrniekam par izcilo re -
žiju un visai jaunajai “Eslingenas” 
ģimenei Latvijā par patiešām lie-
lisko jaunizrādi! Novēlu sekmes 
arī nākamajām izrādēm! Biļetes 
uz 2015. gada janvāŗa izrādēm 
var iegādāties jau tagad “Biļešu 
paradīzē”.

Lomās: Valdis Lūriņš, Rasma 
Garne, Juris Jope, Paula Dukure, 
Indra Burkovska, Juris Frinbergs, 
Ance Muižniece, Ginta Krievkal na, 
Madars Zvagulis, Olafs Bergma nis, 
Juris Kalniņš, Ausma Zie mele, 
Atis Bētiņš, Zigurds Neimanis, 
Raimonda Vazdika, Imants Vek-
mans, Mārtiņš Vilsons, Teodors 
Augusts Sorokins, Mārtiņš Rī -
tiņš, Kristīne Liede, Ieva Dzene, 
Anastasija Vorobjova, Ilze Skar-
bule, Viktorija Marguleta, koŗde-
baleta grupa: Reinis Rešetins, Rus-
lans Kurlovičs, Ģirts Bisenieks, 
Līga Kavace, Evita Birule, Annija 
Belogrudova, Anna Soboļeva. 
Pie  dalās arī bērnu koris “Omnes”. 
Režisors ir  Jānis Mūrnieks, cho-
reografe – Liene Stepena, vokālā 
paidagoģe – Madara Celma, bēr nu 
kora “Omnes” mākslinieciskā va -
dītāja – Aija Kukule un koncert-
meistare – Inese Sarkane, skaņu 
režisors – Einārs Kokins, skatuves 
skaņu inženieris – Vladimirs 
Stebeļkovs, gaismu režisors – Ar -
mands Kupčs, gaismotājs – Ģirts 
Kļaviņš, videoprojekciju režisori – 
Artūrs Rūsis un Viktors Dev ja-
tovs, skatuves noformējums Gun-
tara Reveliņa ziņā, ieskaņojuma 
režisors – Marks Mattsons, kos-
tīmu mākslinieces Daina Miķel-
sone un Mudīte Veinberga, rek-
vizītori – Ingūna Rapša un Jānis 
Pavlovs, producenta asistents –   
Deniss Kolosovs, galvenais pro-
ducents – Juris Millers.

Mīļš paldies Latvijas Valsts 

augstu vilni. Alberts izdomāja, ka 
būtu interesanti vismaz daļu no 
šīm norisēm ietvert mūzikālā uz -
vedumā. Tā radās dziesmu spēle 
“Eslingena”. Tā piedzima 2003. ga -
dā, gatavojoties Toronto Dziesmu 
svētkiem. Mūzikla vei do šanas pro-
 cess ir gaŗš un kom plicēts – 
daudz kas jāizmēģina, jā  raksta, 
jākom ponē, jāsvītro, jārak sta no 
jauna, jāpārrunā ar uztica miem 
cilvē kiem – jāuzklausa viņu domas 
un jūtas.  Eslingena – jā, Eslin-
gena, bet kāds būs mūsu stāsts?

saprotams, ar manu mammu 
(viņa bija labs barometrs – patīk, 
nepatīk!). Skaidrīte Legzdiņa 
dzī  voja visam līdzi no Čikāgas!

Toreiz iespēja strādāt ar vien-
reizīgi  talantīgiem dziedātājiem, 
aktieŗiem, dejotājiem no Toronto, 
Losandželosas, Sanfrancisko, kā 
arī ar pāris māksliniekiem no Lat-
vijas bija galvenenais dzinulis. 
Zinot, ka jau sākts pārdot biļetes 
uz izrādēm, bet mūsu darbs vēl 
tikai radīšanas fazē, mums vi  siem 
tas bija kā liels pulkstenis, kas 

mies gandrīz kā no laivas izmes-
ti! Gribējām “Eslingenu” uzvest 
vēlreiz.

Ceļš līdz Latvijas Nacionālā 
teātŗa skatuvei nelikās iespējams. 
Kā gan šis milzu ansamblis (pāri 
par 40 dalībnieku) spētu to pa -
veikt? Alberta Legzdiņa sapnis, 
Andŗa Ritmaņa menedžera spē-
jas, sadarbojoties ar Arni Mar ki-
tantu no Kanadas un galvenokārt 
ar ļoti pretimnākošo Nacionālā 
teātŗa direktoru Viesturu Riekstu, 
un rezultāts pārspēja visu jebkad 

par radošo dzīvi Latvijā, par 
teātri, par koncertiem, par to, 
kāda ir profesionālo aktieŗu un 
mūziķu dzīve Latvijā. Noskatoties 
“Eslingenas” jaunā iestudējuma 
ģenerālmēģinājumu, es reizēm 
raudāju, bieži gan smaidīju un 
man bija ļoti, ļoti silti ap sirdi. Ar 
patiesu baudu vēroju jauniestu dē-
jumu, kas bija arī kvalitātīvi ļoti 
augstā līmenī. Priecājos, ka mūsu 
mīlestības darbs 2014. gadā atra-
dis jaunu publiku, jaunu paaudzi. 
Pateicos producentam Jurim Mil-
 leram par uzņēmību, režisoram 

prezidentam Andrim Bērziņam 
ar kundzi, kuŗi 11. novembrī pa -
godināja “Eslingenas” radītājus 
un atveidotājus ar ierašanos 
pirmizrādē. Mana pateicība par 
prezidenta dāvātajām skaistajām 
rozēm. Pateicos arī Latvijas Zi -
nātņu akadēmijas prezidentam 
Ojāram Spārītim par viesmīlību 
pirmizrādes starpbrīdī sarīkota -
jā Latvijas Valsts prezidenta pie -
ņemšanā.

Sirsnīgs paldies visiem Latvijā, 
kuŗi uzveda un noskatījās 
“Eslingenu”!
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B A Z N Ī C A S  D Z Ī V E

R. ZARIŅA

JURIS AUGUSTS,
Liepājas 5. pamatskolas audzēknis no 1939. līdz 1944. gadam

HERBERTS EVERSS,
bijušais draudzes priekšnieks
Detroitas Sv. Pāvila. latv. ev. lut. draudzē

Svinīgā dievkalpojumā 2014. ga -
da 2. novembrī Ročesterā, NY, 
notika diakones Lindas Sniedzes 
Taggart amatā ievešana. Diev-
kalpojumā piedalījās vairāki ga -
rīdznieki: LELBA Austrumu ap -
gabala prāveste māc. Anita Vārs-
berga-Pāža no Vašingtonas, Ro -
česteras ilggadīgais mācītājs prāv. 
Olģerts Sniedze un divi vietējie 
amerikāņu mācītāji – Rev. Mar-
garet Scott un Rev. Sinnathamby 
Thevanesan, kas pēdējos gados 
pielika roku pie jaunās diakones 
garīgās audzināšanas un prakses 
labā.

Baznīca bija pilna draudzes 
locekļiem un viesiem. Pārstāvji 
no Sirakūzu apvienotās Kristus 
draudzes (I. Leimane un A. Lei -
mane) un no Skenektedijas ev. lut.  
draudzes (G. Pupons, T. Ērglis, 
A. Šrēdere un M. Rošāns), kā arī 

No kreisās: Rev. M. Scott, prav. A. Vārsberga-Pāža, diak. L. Sniedze 
Taggart, prav. O. Sniedze, Rev. S. Thevansan

No kreisās: Nicholas P. Kalinowski, Noah C. Hornak, māc. Dr. Sarma Eglīte, Dynis W. Frigic, Zinta 
M. Frigic, dr. pr-ks Egīls Apelis un Larisa Kalinowski

Jauna diakone LELBA Austrumu apgabalā

Gota

CEĻŠ UZ ESAMĪBU
KLĪVLANDES DRAUDZĒ

JAUNI LOCEKĻI

vietējā Ročesteras Krusta drau-
dzes priekšniece Maija McLean, 
piedalījās amatā ievešanā. Ir pa -
redzēts, ka diak. Linda aprūpēs 
visas šīs trīs draudzes, sekojot 
sava tēva, prāv. Sniedzes pēdās.

Dievkalpojums sākās ar ga  rīdz-
nieku ienākšanu baznīcā, Skaid-
rītei Baker spēlējot ērģeles. Svēt-
runu teica prāv. Vārsberga-Pāža, 
kuŗa  pirmo reizi bija Ročesterā. 
Viņa uzrunāja dievlūdzējus lat-
viski un angliski, kas ļoti „gāja 
pie sirds” amerikāņu viesiem. 
Dievkalpojumā arī kuplā skaitā 
piedalījās vietējais, diak. Lindas 
vadītais hammered dulcimer an -
samblis Striking Strings, atska ņo-
jot vairākus korāļus un arī B. Skul-
tes Ganiņu deju. Mūzika skanīgi 
kuplināja dievkalpojumu.

Pēc dievkalpojuma sabiedris-
kās telpās bija klāts galds svētku 

Lasot Laikā par Konektikutas 
draudzi, kuŗa saimniekošanas 
iztrūkuma dēļ bija spiesta pārdot 
draudzes īpašumu, rodas jau tā-
jums – vai šī ir pēdējā draudze, 
kuŗa nokļusi šādā situācijā, vai ir 
vēl citas, kuŗām arī tā sanāks?  
Konektikutas draudzē pirms 50 
gadiem bija 300 draudzes locekļi, 
šodien – 58. Pēc manām domām 
šāda situācija atkārtosies atkal 
un atkal.

Kā zināms, latviešu skaits sa -
rūk ik gadu, un tas negātīvi ie -
spaido draudžu un sabiedrības 
dzīvi un aktīvitāti. Bieži vien 
ļaudis izsakās „Gan jau būs labi” 
vai „Nē, kamēr es esmu  draudzē”, 
kad sarunas izraisās par drau-
dzes īpašuma pārdošanu vai ap -
vie nošanos ar kaimiņu draudzi, 
bet ne draudzes likvidēšanu. Kas 
būtu jādara, kas jāiesaka drau-
dzēm, kuŗām draud lidzīga situā-
cija kā Konektikutā? Līdzīgi bija, 
kad iecelojam ASV, nodibinājam 
draudzes un bijam spiesti īrēt tel -
pas no vietejām amerikaņu drau-
dzēm. Varbūt tas ir mūsu lik-
tenis, vēsture atkārtojas, un, lai 
nodrošinātu latviešu draudžu 

nākotni, mums būs jārīkojas kā 
1950. gados. Rīkosimies šodien, 
kamēr vēl esam spējigi darba da -
rītāji! Rītdiena pienāk negaidīti.

Nemsim par piemēru India-
napoles draudzi. Kad draudze 
pār deva savu īpašumu, viņi pa -
rakstīja īres līgumu ar jaunajiem 
īpašniekiem. Iegūtā nauda nes aug-
ļus no ieguldījumiem, un drau-
dze pat atļāvās noziedot $50 000 
Gaŗezeram. Apsveicu šo draudzi, 
kuŗa ar tālredzīgo pasākumu 
nodrošināja savas draudzes nā -
kotni un mācītāja kalpošanu, un 
vēl atbalstīja latviešu iemīļoto 
Gaŗezeru.

Ar devīzi „Dievam un Latvijai” 
un latviešu draudžu atbalstu un 
darbu Gaŗezers tika dibināts 
pirms 50 gadiem. Uzņēmīgi un 
neatlaidigi cilvēki ar skaidru nā -
kotnes vīziju pārvarēja visus 
šķērš ļus, grūtības un iebildumus, 
lai vīzija īstenotos un piepildītos. 
Esmu pārliecināts, ka Gaŗezers 
pastāvēs kā viens no spēcīgā-
kajiem ASV latviešu kultūras 
centriem, bet tikai ar mūsu ne -
atlaidīgu darbu un atbalstu.

Nesen lasīju laikrakstā LAIKS 
rakstu par atstāto un aizmirsto 
kapsētu Vācijā pie Minsteres, 
kur ir apbedīti latviešu kaŗavīri, 
kuŗi saņemti gūstā Pirmā pa  sau-
les kaŗa laikā un kuŗi miruši gūs-
tekņu nometnē. Šī kapsēta ir bi -
jusi aizmirsta visus šos gaŗos ga -
dus. Tādu kapu Vācijā ir daudz. 
Kapsētās lielākoties ir apbedīti 
pēc kaŗa mirušie latvieši, kas 
miruši DP nometņu laikos.

Vācijā kapi tiek rentēti uz 25 
gadiem, nevis pārdoti. Tāpēc, ja 

mūsu tā laika draugus un pazi-
ņas. Laika zobs ir darījis savu.

Nesaprotu, kā neviens latviešu 
mācītājs visu šo laiku nav atradis 
par vajadzīgu aiziet uz šiem ka -
piem un vismaz noskaitīt Tēvreizi.

Bojā gājušie tika apbedīti bez 
mācītāja, jo tur nebija neviena 
latviešu mācītāja. Apbedīšanu uz -
ņēmās Latvijas skolu inspektors 
Dravinieka kungs.

Kad Liepājas dzelzceļa darb-
nīcas delegācija devās uz Gotu, 
lai pieminētu pirms 50 gadiem 
piedzīvoto traģisko notikumu, 

Gotas kapu pārvalde atrada vācu 
mācītāju, kuŗš kaŗa laikā bijis 
Latvijā un mācēja piecus vārdus 
latviski. Izsaku lielu paldies Go  -
tas kapu pārvaldei par kapu ko -
piņu rūpīgu  kopšanu.

Neaizmirsīsim savus aizgājē-
jus, kur vien iespējams!

Mans aicinājums visiem latvie-
šiem, īpaši liepājniekiem: ja jūs 
ceļojat pa Vāciju un esat Gotas 
pilsētas tuvumā, lūdzu, iegriezie-
ties kapos. Tur apglabātajiem nav 
bijis daudz apmeklētāju. Septiņ-
desmit gadi ir ilgs laiks.

azaidam. Prāv. Vārsberga-Pāža no -
lasīja apsveikumus no LELBĀL 
arch. E. E. Rozīša un no jau n ie v-
ēlētā LELBA priekšnieka prāv. 
G. Lazdiņa, kā arī apsveica jauno 
garīdznieci no LELBA Austruma 
apgabala. Atbraukušie ciemiņi no 
Skenektedijas un Sirakūzām sveica 
diak. Lindu, kā arī Dagnija Sarma 
no Ročesteras draudzes dāmu 
komitejas un Ročesteras Dau ga-
vas Vanagu pārstāve Līga Nutter.

Neesam liela draudze, bet šis 
notikums mums parādīja, ka va -
ram daudz paveikt, ja strādājam 
visi kopā. Sadraudzības azaidā 
uz  ņēmām apmēram 75 cilvēkus. 
Mūsu draudzes priekšnieces Mai-
  jas McLean vadīta, visa draudze 
ar lielu sirsnību, prieku un ener-
ģiju izkārtoja brīnišķīgas svinī bas. 
Paldies visiem, kas pielika savus 
spēkus, lai viss labi izdotos!

kāds meklētu savu sen apglabāto 
piederīgo kapu kopiņas, viņš tās 
vairs nevarētu atrast. Jo tur virs 
mūsu aizgājējiem ir apbedīti citi 
mirušie.

Tā tas nav Gotas (Gotha) pilsētā  
Tīringenā. Tajos kapos ir apbedīti 
apmēram simt Liepājas dzelzceļa 
darbinieku, kuŗi tika nosūtīti uz 
Vāciju Otrā pasaules kaŗa laikā. 
2015. gada 6. februārī būs pagā-
juši 70 gadi kopš tās dienas. Tajā 
dienā sabiedroto lidmašīnas bom-
bardēja dzelzceļa darbnīcas. Vie na 

bumba uzkrita tieši uz ce  menta 
bunkura, kuŗā bijām paslēpušies 
no bumbām. Bunkurā bija novie-
toti liepājnieki, kuŗi tikko bija 
ieradušies no iepriekšējās darba 
un dzīves vietas Breslavā. Gotas 
kapu pārvalde visus šos gaŗos ga -
dus kapus ir rūpīgi kopusi. Pat 
uzlikusi piemiņas zīmes. Es esmu 
viens no tiem, kas palika dzīvi. 
Man toreiz bija 12 gadi. Vēl esam  
palikuši tie, kas par šo notikumu 
varam pastāstīt, jo bijām pusau-
dži. Pēc visiem gaŗajiem gadiem 
tikai nedaudzi varam atcerēties 
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Eglītes pēcpusdiena Floridā

Kalamazū latvieši pošas Ziemsvētkiem

GUNĀRS LIEPIŅŠ

ILZE ŠĪMANE

Lai gan ārā bija tipiski zila 
Floridas debess bez viena mā -
konīša un patīkami vēsa gaisa 
temperātūra, vairāk nekā 60 tau-
tieši bija ieradušies Biedrības 
namā, lai redzētu, kā emeritus 
biedrības priekšnieks Ilgvars 
Norbergs iededzina eglītēs sve-
cītes. Pienākums nebija pārāki 
grūts, modernai eglītei svecītes 
bija elektriskās, bija jānospiež 
tikai viena poga, bet klātesošie 
viņa darbu tomēr novērtēja ar 
aplausiem.

Sarīkojuma vadītāja Dace Ku -
pača-Hohlova bija sastādījusi 
interesantu programmu. Pēc 
bied rības priekšnieka Gunāra 
Liepiņa īsiem ievadvārdiem mā -
cītājs Aivars Pelds novadīja klāt-
esošos korāļa: „Nu Kristus drau-
dze, līksmojies” dziedāšanā un 
teica tradicionālo svētrunu. Tad 
Dace Kupača-Hohlova nolasīja 

Adventes vainaga stāstu un aiz-
dedzināja trīs, šoreiz īstas sve-
ces. Ar klusu kokles mūziku 
Daci pavadīja Ariāna Liepiņa. 
Biedrības koris bija sagatavojis 
četras dziesmas, A. Matisona 
„Ir atkal Ziemas svētki” un V. 
Ozoliņa „Šai svētā naktī” (V. 
Moras vārdi). Trešo dziesmu, 
„Gaiši skan baznīcu zvani” bija 
aranžējis W. Kristingers, no ve -
cas vācu melodijas ar floridieša 
un bijušā koŗa priekšnieka ne -
laiķa Edgara Virziņa vārdiem. 
Dziesmā „Klusa nakts” (F. Gru-
 bera vārdi, V. Hohlova apdare) 
vienojās visi klātesošie un ļoti 
izjusti solo partiju nodziedāja 
Aleksandra Rituma. Kori šoreiz 
diriģēja Ariāna Liepiņa, jo di -
riģents Vladimirs Hohlovs ir 
arī klavieŗu mūzikas skolotājs, 
un viņš bija ļoti aizņemts, lai 
sagatavotu savu lielo skolēnu 
grupu oficiāliem eksāmeniem.

Izdziedājušies koristi un visa 
publika klausīja saimnieces 
Mārītes Rubīnas aicinājumam 
un devās pie eleganti un gau-

Drīz pēc tam, kad bija sagai-
dīta tālā Rīgas viešņa, Laika gal-
venā redaktore Ligita Kov tuna, 
sākās latviešu organizāciju Ziem-
svētku gaidīšanas darbi un sa -
rīkojumi.Kā pirmā ar pīrāgu 
talku divi dienās pasteidzās Ka -
lamazū latviešu Apvienotās 
draudzes Dāmu komiteja. Jau 
iepriekš sagatavoti bija ledus-
skapī noglabāti pīrāgu mīklas 
maisi, un tad čaklās talcinieces 
M. Grīnbergas un Dk priekš-
nieces D. Koplandes (Copeland) 
vadībā rullēja, spieda un cepa 
gardās piparkūkas, sagatavo-
damas 177 maisiņus.Vēl drau-
dzes virtuves cepeškrāsns nebi-
ja paguvusi atdzist, kad darbā 
stājās pīrāgu cepēju grupa V. 
Bolšteinas pārziņā. Un vēja 
pūsma aiznesa pīrāgu kārdi-
nošo smaržu līdz pat galvena-
jai ielai. L. Samsones dekorētās 
sabiedriskās telpas stūrī stāvēja 
L. Šmidchenas sarūpētais Eņ -
ģeļu koks, no kuŗa ātri pazuda 
trūcīgo ģimeņu bērniem gādā-
jamās dāvānu zīmītes. Svētdie-
nās, pēc dievkalpojuma un sa -
biedriskās telpās baudītās kafi-
jas tases, baznīcā, diriģenta R. 
Kalnmala mācīti, Ziemsvētku 
vakara dievkalpojumam pare-
dzētās dziesmas iestudēja drau-
dzes koristi. Un tad bija pienācis 
6. decembris, kad jau ceturto 
gadu KLB, kopā ar Apvienoto 
draudzi, atveŗ savas durvis gads-
kārtējam Ziemsvētku tirdziņam. 

Visos ielu krustojumos Latviešu 
centra tuvumā bija izvietoti 
plakāti ar uzrakstu “Eiropas 
Ziemsvētku bazārs”, un jau 
pirms paredzetās stundas, kad 
M. Pūteles apzinātie tirgotāji 
atklāja savus galdus, pie ār  dur-
vīm bija sapulcējušies pircēji. 
Iepriekšējo gadu zinātāji tūdaļ 
steidzās pie draudzes galdiem, 
kur V. Bolšteinas un D Pones 
vadībā varēja iegādāties pīrāgus, 
piparkūkas, rupjmaizi, ķimeņu 
sieru un saldos gardu mus, pat 
pa gabaliņam no bez augu līmes 
(gluten) I. Geisleres ceptās tor-
tes. Nākamais pievilk šanas spēks 
bija rotu māksli nie ces L. Sam-
sones bagātīgais rotu klāsts, arī 
G. Kļaviņas čībiņas un D. Kop-
landes ziņā ešosais ALAs grā-
matu galds, kur varēja ie  gā -
dāties skaistās bērnu grāmatas 
un jaunāko literātūru. Ikvienu, 
kuŗš apciemojis Latviju, ieprie-
cēja gaidu (E. Antona) sarūpē-
tais pēlēko zirņu ar speķi katls, 
kas atsauca atmiņā tēvzemē bau-
dīto. Bez jau minētajiem sten-
diem visu lielo telpu aizņēma 
dažādu tirgotāju galdi, pie ku -
ŗiem va  rēja iegādāties Ziem-
svētku dā  vanas citiem vai sev 
pašam kā  rotas lietas. Nogurošos 
un iz  salkušos pircējus iestip ri-
nāja siltās pusdienas, kuŗas bija 
ga  tavojuši pavāri Dž. Burketts 
un I. un E. Antoni.

Pirmo Ziemsvētku eglīti 13. de -
cembrī Kalamazū latviešu centrā 

iededza latviešu skolas sarīko-
jums. To atklāja skolas pārzine 
L. Kalniņa. Viņa sveica visus vie-
sus, kur jaunākais bija 3 mēnešus 
vecs, bet vecākam pāri par 95 
gadi. Ievadā skolēni Mārīte K., 
Viktors K., Marija L, Patriks G. 
Mikus Z., Lars L. la  sīja Kristus 
dzimšanas evan ģē liju. Sekoja vis -
mazāko audzēkņu un pārējo 
skolēnu dziesmas un dekla mā-
cijas. Ar dāvanu maisu ieradas 
arī Ziemsvētku vecītis un katrs 
bērns “pēc nopelniem” no lielā 
maisa saņēma pa dā  vanai.

Pirmā Adventa svecīti drau-
dzes dievnamā iededza mazā 
Vija Ķeņģe, dievlūdzējiem klau-
soties māc. R. Franklina vadīto 
dievkalpojumu. 9. decembrī D. 
Kārkliņa bija sagatavojusi pro-
gramu ikgadējām draudzes se -
nioru pusdienām. Viesus aiz  kus  -
tināja skaisti dekorētas sa  bied-
riskās telpas – spoži baltie gal d-
auti, egļu zariņu dekorē jumi, 
svecīšu liesmas. Uz galda pie kat-
ra viesa vietas bija KLS skolēnu 
sagatavotā sveiciena ap  loksne. 
Svētbrīdi vadīja māc. L. Vīksne, 
dziesmu pavadījumus veica D. 
Koplande. Kā negaidīta dāvana 
bija ieradusies jaunā draudzes 
mācītāja Aija Greiema (Graham). 
Viņa teica galda lūg šanu un, D. 
Koplandei steidzoties maizes 
darbā, izpalīdzēja ar dziesmu pa -
vadījumiem. Par mielastu rū  pē-
jās M. Grīnberga un L. Matisone.

16. decembrī literārās kopas 

dalībnieki tika aicināti arvien 
viesmīlīgajās B. un Dz. Abulu 
mājās, kur katrs lasīja vai skan-
dēja kādu dzejoli, pastāstīdams 
arī par pašu autoru. 21. decembrī 
ceturtā Adventa svētbrīdi diev-
namā vadīs R. Ķeņģis un I. Šī -

Grāmatas var iegādāties tīmeklī   //   www.jumava.lv   //   www.gramata24.lv

Gaišus un piecīgus  Ziemsvētkus!

Veselību un izturību  Jaunajā gadā!

Saules mūžu brīvai Latvijai!

Fonda "Sibīrijas bērni" vārdā –
Dzintra Geka
Gunārs Toms

Ja nevar atcerēties savu pantiņu, lai izpirktu dāvaniņu no Ziem-
svētku vecīša, Daina Baumanis dod pārsteigtam vecītim buču
// FOTO: Gunārs Liepiņš

mīgi iekārtotā azaida galda. 
Kad visi bija labi ieturējušies, 
nepacietīgi gaidījām Ziem svēt-
ku vecīša ierašanos. Viņš arī 
drīz klauvēja pie nama durvīm, 
jo mums šeit nav ne kamīna, ne 
skursteņa. Vecītis arī nepaskaid-
roja, kā varēja atbraukt, jo no 
sniega nebija ne vēsts. Bet 
svarīgākais, ka viņam bija liels 
dāvanu maiss un uz skatuves 
tika saukti vesela rinda dar-
binieku un katrs pēc maza pan-
tiņa noskaitīšanas vai kāda mū -
zikāla gabala nospēlēšanas da -
būja savu dāvaniņu.Vecīti gan 
pārsteidza nominācijas komite-
jas locekle Daina Baumanis, kas 
bija aizmirsusi savu pantiņu. 
Bet viņa pantiņa vietā vecītim 
deva lielu buču, un tad jau viņai 
nevarēja dāvanu liegt, jo visa 
zāle par viņas atjautīgo darbību 
skaļi aplaudēja. Pēc program-
mas beigām tautieši vēl ilgi 
kavējās biedrības namā, droši 
vien pārrunāt visus vecos un 
jaunos notikumus.

mane un ar īsti latviskām pus-
dienām – skābiem kāpostiem 
un piedevām, sabiedriskās telpās 
pacienās M. Strautiņa. Un tā go -
dam sagaidīts būs Kristus Bērna 
dzimšanas Svētvakars un gaišais 
Ziemsvētku rīts.
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(Turpināts 18. lpp.)

Mīlestībā, pateicībā un dziļās sērās viņu piemin
SIEVA LĪGA, DĒLS ARNOLDS

MAZBĒRNI ANITA, ARNOLDS UN ANDREJS
VEDEKLA LĪGA UN RADI LATVIJĀ UN AMERIKĀ

Šķiŗamies mēs, ļautiņi,
Gana labi dzīvojuši…

Mūžībā aizgājis

ARNOLDS RUPERTS, DDS
Colonel USAR Retired
Dzimis 1932. gada 2. aprīlī Biržos,

miris 2014 gada 6. decembrī Grandrapidos, MI

www.indianapolislatviancenter.
org, e-pasts: ilzemiller@hotmail.com

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave NE, 
Seattle, WA 98125). Info: www.
seattlelatviancenter.com

20. decembrī 17:00 svecīšu 
dievk. Latviešu skolas un dr. ko -
pējā eglīte, groziņu vakars.

31. decembrī  21:00 tautasdeju 
grupa „Trejdeksnītis” rīko Jaun-
gada sagaidīšanas balli.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības namā (1705 9th 

Ave N, St. Petersburg FL 33713)
31. decembrī 21:00 aicinām uz 

Jaunā gada sagaidīšanu mīļajā 
biedrības namā, kur par omulīgu 
noskaņu un pilnu šampanieša 
glāzi parūpēsies īpaša rīcības ko -
miteja. Cienastam – pašnesto gro-
ziņu gardumi. Par priecīgu iedejo-
šanu Jaunajā gadā gādās maestro 
Ilmārs Dzenis! Ieejas ziedojums, 
sākot ar $15. Visi mīļi aicināti!

6. janvārī 10:00 biedrības val-
des sēde.

13. janvārī 13:00 videoizrāde 
„Uzdziedāsim,brāļi!”, Losandže-
losas latviešu vīru koŗa turneja 
Latvijā 2014. g. vasarā. Kafija un 
cepumi.Visi laipni aicināti! Ieejas 
ziedojums,sākot ar $3.

PAZIŅOJUMS Latvijas valsts-
piederīgiem pilsoņiem!

2015. gadā no 15. līdz 17. jan-
vārim Latvijas vēstniecības ASV 
konsulāra amatpersona plāno ie -
rasties Sv. Pētersburgā Floridā ar 
pārvietojamo pasu darbstaciju, lai 
latviešu biedrības telpās pieņem tu 
pasu pieteikumus. Lai saņemtu 
jaunās pases šajos datumos, lū -
gums pieteikties iepriekš līdz 5. 
janvārim, nosūtot uz vēstniecības 
konsulāro e-pasta adresi: Con -
sulate.usa@mfa.gov.lv vai uz vēst-
niecības Fax numuru +1 202 328 
2860 iesnieguma formu un ze  māk 
norādīto dokumentu kopijas.

Lai saņemtu pasi pirmo reizi 
vai atkārtoti, ja iepriekšējai pa -
sei beidzies derīguma ter miņš 
vai pase nav derīga ceļošanai, 
jāiesniedz šādi dokumenti:

Iepriekšējā pase, ja tāda ir bijusi.
Dzimšanas apliecība, ja pasi 

saņem pirmo reizi.
Dokumentu kopija, kas aplie-

cina personas tiesisko statusu 
ASV (ASV pastāvīga iedzīvotāja 
kartes, darba atļaujas, derīgas 
ASV vīzas un I-94 formas, ASV 
pases, u.c. dokumentu kopijas).

Samaksa, noformēta money 
order formā (uz Embassy of Lat-
via) vai skaidrā naudā,– personai 
līdz 20 gadu vecumam un pēc 
pensijas vecuma saniegšanas – $ 110 
(tikai pase), vai $150 (pase un 
personas apliecība). Personai, 
sākot no 20 gadiem -$135 (tikai 
pase), vai $150 (pase un perso-
nas apliecība). Samaksā iekļauta 
jaunās pases atsūtīšana ar Federal 
Express. Info: www.latvia-usa.org, 
tālr.:202-328-2881 vai 202-328-
2882, e-pasts: consulate.usa@ mfa.
gov.lv 

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc. 
daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 
408-813-5104, e-pasts: una.vei-
lande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr.: (58 Irving Str, Brookline 
MA 02445). Visi dievk. notiek 
11:00 un dievg. katrā dievk. 21. 
decembrī Adventa 4. svētd. dievk. 
24. decembrī 17:00 Ziemsvētku 
svētvakara dievk. bez dievg. 25. 
decembrī Kristus piedzimšanas 
svētku dievk. 28. decembrī dievk. 
nenotiks. Māc. Kaspars Bērziņš.

(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 
9:30 dievk. Pēc dievk. sadrau-
dzība. Trešdienās 17:00 Bībeles 
stundas. Trešdienās 15:00 – 17:00 
un ceturtdienās 9:00 – 13:00 mā -
cītāja pieņemšanas stundas. Māc. 
H. Godiņa tālr.: 720-484-9857.  
24. decembrī 18:00 gadskārtējais 
Ziemsvētku vakara svecīšu dievk.

lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 48334). 
Visi dievk. notiek 10:00 no rīta. 
Dr. māc. Aija Greiema (Graham), 
tālr.: 517-614-4853. Ērģeln. Dr. 
S. Lizlova, L. Upīte un Margarete 
Thompsen. Info: www.detdrau-
dze.org 

dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial Blvd, 
Ft. Lauderdale FL). Info: Andrejs 
Jugs, tālr.: 561-447-9050, e-pasts: 
makej@aol.com. Visi dievk. no -
tiek 14:00. 28. decembrī Ziem-
svētku dievk., māc. Ivars Pelds.  
17. janvārī Jaunā gada dievk., dia-
kone Abija Vents. Pēc dievk. vien-
mēr kafijas galds ar groziņiem.

lut. dr.: (1927 Riverside Dr, Los 
Angeles CA 90039). 21. decem-
brī 11:00 4.Adventa svētd. dievk. 
ar dievg., prāv. Kārlis Žols. 24. de -
cembrī 18:00 svētku vakara laju 
(draudzes vadīts) dievk.

bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 02766). 
Katru svētdienu 11:00 dievk. ar 
dievg. 24. decembrī 14:00 Ziem-
svētku svētvakara dievk. 4. jan vārī  
Ziemsvētku eglīte. 25. decembrī 
un 1. janvārī dievk. nenotiks. 
Kalpo mācītājs Dr. Jānis Keggi, 
dr. sekretāre Zigrida Kručkova, 
tālr.: 617-323-0615.

Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. Visi 
dievk. notiek 11:00. 21. decembrī 
4. Adventa-korāļu dievk. 24. de -
cembrī 18:00 Kristus piedzim-

šanas svētki – Ziemsvētku vakara 
dievk. 28. decembrī dievk. ne -
notiks. 4. janvārī Zvaigznes die-
nas dievk. ar Sv. vakarēdienu. 
Draudzes kungu rīkotas pusdie-
nas. 11. janvārī dievk. 18. janvārī 
dievk. Dāmu komiteja ielūdz vi -
sas dāmas uz gada pilnsapulci! 
25. janvārī dievk. ar Sv. vakar-
ēdienu. Māc. Ieva Dzelzgalve. 

dr.: (122 Cherry Hill St, Kala ma-
zoo, MI 49996). 21. decembrī 10:00 
Svētku dziesmu dziedāšanas un Sv. 
rakstu lasīšanas dievk. R. Ķeņģa 
un I. Šīmanes vadībā. Pusdienas 
groziņu veidā. 24. decembrī 17:00 
Kristus piedz. dievk., māc. R. 
Franklins. 28. decembrī dievk. 
nenotiks. 31. decembrī 18:00 Vec-
 gada vakara dievk. ar dievg. 4. jan -
vārī dievk. nenotiks. 11. janvārī 
10:00 dievk. ar dievg., māc. A. 
Graham. Sadraudzības stunda.

ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk. Apvie no-
tās draudzes dievnamā. Baptistu 
dr. dievk. notiek svētdienās 14:30.

Mt. Calvary Luther-
an Church (308 East Petersburg 
Rd, Lititz Lancaster, PA 17543). 
Māc. Dr. Ruta S. Ziedone (PO 
Box 380, Henryville PA 18332), 
mob. tālr.: 570-460-5375, e-pasts: 
silver11@ptd.net un emer. māc. 
Dr. Arvīds Ziedonis (529 Linden 
Place, Cresco PA 18326-7248), 
tālr.: 570-629-6349, e-pasts: zie-
donis@ptd.net

(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). 20. decembrī 13:00 Ziem-
svētku dievk., vadīs Imants Gor-
bants. Draudzes eglīte. 21. feb-
ruārī 11:00 dievk. ar dievg. Māc. 
Daina Salnītis, dr. pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062.

Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Milwaukee, WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Prāv. L. Zušēvica, 
tālr.: 414-421-3934, e-pasts: pas-
torlauma@gmail.com, Dr. pr. S. 
Kalve, tālr.: 414-536-0358. Info: 
www.milwaukeedraudze.org 

ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407). 18. de -
cembrī 11:00 rīta Bībeles stunda. 
21. decembrī 11:00 dievk., bērnu 
uzruna, svētd. skola, sadraudzība. 
24. decembrī 17:00 Svētvakara 
dievk., sprediķis angliski, koris. 
25. decembrī 11:00 Ziemsvētku 
dievk. ar Sv. vakarēdienu. 28. de -
cembrī dievk. nenotiks. 31. de -

cembrī 17:00 dievk. ar Sv. vakar-
ēdienu. 4. janvārī 11:00 Zvaig-
znes dienas dievk. Sadraudzība.

bas ev. lut. dr.: (Trinity Latvian 
Church, P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7). 
Draudzes māc. Gundars Bērziņš, 
tālr.: 613-851-8281, e-pasts: rev@
draudze.org. Dr. pr. Jānis Mateus, 
tālr.: 514-481-2530, e-pasts: 
prez@draudze.org. 24. decembrī 
15:00 Norvēģu bazn. Ziemsvētku 
svētvakara dievk.

latv. ev. lut. dr.:
Leikvudā Igauņu bazn. (607 E 

7th St,Lakewood, NJ).
Īstbransvikā draudzes bazn. 

(12 Gates Ave, East Brunswick, NJ).
21. decembrī 13:30 Īstbrans -

vikā dievk. ar dievg. 24. decembrī 
12:30 Leikvudā Ziemsvētku va -
kara dievk. 17:00 Īstbransvikā Ziem -
svētku vakara dievk. 28. decem-
brī dievk. nenotiek. Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvianluther-
anchurch@gmail.com.

 
Īstoranža (153 Glenwood Ave, 

East Orange NJ)
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY)
Manhatena Seafarers & Intl 

House (123 E 15th St,NY NY)
Morristovna St. Mark Lutheran 

Church (100 Harter Rd, Morris-
town, NJ)

Ņudžersija Holy Trinity Luther-
an Church (70 River Rd, Mont-
ville, NJ) 

Parsippany St.Andrew Luther-
an Church (335 Reynolds Ave, 
Parsippany NJ)

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY)

Springfilda  Holy Cross Luther-
an Church (639 Mountain Ave, 
Springfield, NJ 07081) 20. decem-
brī 14:00 Manhatenā dievk., māc. 
Saliņš. Novada eglīte. 21. decem-
brī 10:00 Jonkeru bazn. dievk., 
māc. Saivars. 10:30 Salas bazn. 
dievk., māc. Saliņš. 24. decembrī 
18:00 Jonkeru bazn. Ziemsvētku 
vakars, māc. Saivars. 18:00 Salas 
bazn. Ziemsvētku vakars, māc.
Saliņš. 25. decembrī 11:00 Īstor-
anžā Ziemsvētku dievk., māc.Sa -
liņš. 28. decembrī 10:00 Jon keru 
bazn. dievk. ar dievg., māc. Sai -
vars. Salas bazn. dievk. nenotiek.

Krusta dr.: Atonement Lutheran 
Church (1900 Westfall Rd, Roch-
ester NY).

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Trimdas draudzes namā (58 

Irving St, Brookline, MA)
31. decembrī 20:00 ALTS rī -

kota Jaungada sagaidīšanas balle 
20.,30. gadu stilā. Dzīvā mūzika 
Krisītes Skares džeza kvinteta 
„Lakstīgala” izpildījumā. Ieejas 
maksa $40, jauniešiem no 14 līdz 
21g.v. $20, bērniem bez maksas. 
Pieteikties līdz 21.decembrim, jo 
vietu skaits ir ierobežots. Info: 
Aija Dreimane-Holohan, tālr.: 
781-558-3814, e-pasts: aijadrei-
mane@gmail.com, Agita Arista, 
tālr.: 781-249-1058, e-pasts: ce -
rusei@hotmail.com Marcis Vol -
diņš, tālr.: 617-969-2310, e-pasts: 
mvoldins@aol.com 

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

centrs (10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226), tālr.: 303-
986-5337 vai 303-913-8081. Piekt-
dienās 19:00 tiekas latviešu deju 
grupa, 20:30 notiek koŗa mēģinā-
jums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rībā (531 N 7th St, Philadelphia, 
PA 19123)

Paziņojums – rēgulārā Filadel-
fijas latviešu pensionāru sanāk-
sme decembrī nenotiks.

20. decembrī 16:00 svinēsim Zie-
 mas Saulgriežu svētkus! Gaidām 
jūs kopā ar ģimeni,draugiem un 
paziņām. Ņemiet līdzi labu gara-
stāvokli, jums mīļas dainas, dze-
jas, dziesmas un mūzikas instru-
mentus. Dziedāsim! Saspēlē si-
mies! Vakariņas pret ziedojumu, 
sākot ar $10.

6. janvārī paredzēta rēgulārā 
pensionāru sanāksme.

INDIANAPOLIS (IN)
Latviešu centrā (1008 W 64th 

St, Indianapolis IN 46260)
20. decembrī no plkst. 10:00 

līdz 14:00 Latviešu sabiedriskā 
centra dāmu komitejas rīkotais 
Ziemsvētku tirdziņš. Tirdziņā 
varēs iegādāties svētku gardu-
mus – rupjmaizi, piparkūkas, pī -
rāgus, ābolkūkas, svētku cepumus. 
Cafe Rīga par mērenām cenām 
piedāvās pīrāgus, tortes, ābol kū-
kas, biezpienmaizītes, svētku ce -
pumus. Tēja un kafija pēc izvēles. 
Varēs arī iepirkties svētku dāva-
nām: rokdarbu pulciņa dalīb-
nieču darinātās šalles, svīteŗus, 
cimdus, adītus apmetņus, tau-
tiskus svētku eglītes rotājumus.

Pēc tirdziņa plkst. 14:30 India-
napoles latviešu kopējā eglīte. 
Programmu izpildīs Indianapoles 
latviešu skolas audzēkņi, uzvedot 
Ingeborgas Krustkalnes „Ziemas 
svētku dāvana”. Ziemsvētku ve -
cīša ierašanās.

31. decembrī nāciet visi, lieli un 
mazi, sagaidīt Jauno gadu! 18:00 
kokteiļu stunda. 21:00 viesis no 
Latvijas Lauris Valters, „Letiņi 
un draugi”, amerikāņu rokgrupa 
„Touch of Gray”. Ieeja $50. Sko-
lēniem un studentiem līdz 18 g.v. 
$25. Bērniem līdz 10 g.v. $10. Va -
kariņas 19:30 tikai ar iepriekšēju 
pieteikšanos un samaksu līdz 26. 
decembrim. $50 ieskaita siltas va -
kariņas no Sahm’s restorāna, šam -
panieti pusnaktī un vienu brīvu 
Jaungada nakts loterijas biļeti. 
$10 bērniem un $25 skolēniem/
studentiem ieskaita siltas vaka-
riņas no Sahm’s restorāna. Info: 
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Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

www.307.lv

Patriotisks latvietis pērk
LATVIEŠU GLEZNAS UN PORCELĀNU.

Zvaniet uz +1 312-730-7459 jeb
rakstiet uz rob@johnsonblumberg.com

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

Tālr: 973-746-3075

„Hello, Latvia!/Sveika, dzimtene”
(2015. gada 8.–22. jūlijs) –

ceļojums angļu un latviešu valodās pieaugušajiem un ģimenēm
Dalības maksa – $3600 – iekļauj lidojumu uz Rīgu un atpakaļ no Čikāgas 
vai Newark. (Satiekot grupu Rīgā (land portion only)), dalības maksa ir  
$2400. Grupa ceļos pa visiem Latvijas vēsturiskajiem novadiem, kā arī 

apmeklēs krāšņos Skolēnu un Jaunatnes dziesmu un deju svētkus Rīgā.* 

„Heritage Latvia” (2014. gada 8.–22. jūlijs) –
izglītojošs ceļojums angļu valodā jauniešiem

vecumā no 13 līdz 15 gadiem
Dalības maksa $3100 – iekļauj lidojumu uz Rīgu un atpakaļ no

Čikāgas vai Newark. Ceļojums piedāvā vienreizēju iespēju apceļot
Latvijas vēsturiskos novadus, iepazīties ar Latvijas vēsturi, kultūru,

un dabu, kā arī satikties ar saviem vienaudžiem Latvija.
Programma ir līdzīga „Sveika, Latvija!” ceļojumam, ar to atšķirību,

ka ceļojuma valoda ir angļu valoda.*

*Pieteikšanās veidlapas abiem braucieniem atrodamas ALA
mājas lapā www.alausa.org. Veidlapas, kopā ar $500 iemaksu,

jāiesūta cik vien drīz iespējams. Maksimālais dalībnieku skaits abos 
ceļojumos ir 20; dalībniekus pieņems iemaksas iesūtīšanas kārtībā.  

Tuvāka informācija: Anita Juberte,
ALA: 301 340-8719 vai projekti@alausa.org

Amerikas latviešu apvienība (ALA) piedāvā

iespēju APCIEMOT LATVIJU 2015. gadā!

Annas Brigaderes slavenā autobiografiskā triloģija 
tagad arī angļu valodā:

THE ANNELE TRILOGY
A BOOK FOR YOUNG AND OLD

tulkojusi Ilze Kļaviņa Mueller
Džemmas Skulmes ilustrācijas, Lindas Treijas vāks

Cena $27 US + pasta tarifs ($3 Savienotās Valstīs)
Grāmatu var pasūtināt no tulkotājas: Ilze Kļaviņa Mueller,

2913 41st Ave S., Minneapolis, MN 55406, USA vai no amazon.com

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds
THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION

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

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

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

Amerikas latviešu apvienības valde

25. decembrī 14:00 Kristus 
dzimšanas svētku dievk. Visos 
dievk. piedalās prāv. Oļģerts 
Sniedze un diakone Linda Snie-
dze Taggart.

(128 N Elm Str, Saginava). Māc. 
Roberts Franklins. Dr.sekretāre Vija 
Ārins, e-pasts: vijaarins@yahoo.com 
21. decembrī 13:00 Ziem svēt ku 
dievk. ar dievg., kafijas galds.

 
Grace Lutheran Church (3967 Park 
Blvd, San Diego, CA 92103, ieeja 
no sētas). Prāvests Kārlis Žols, 
tālr.: 925-788-1101, e-pasts: kazols@
msn.com. Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: jleg-

zdins@san.rr.com. Visi dievk. no -
tiek sestdienās 12:00. 20. decem-
brī Ziemsvētku dievk., kafijas 
galds.

 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119), 
katra mēneša trešajā svētdienā 
14:00 dievk. Pēc dievk. saiets ar 
groziņiem. Māc. A. Kalniņa. Dr. 
pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-457-1830, 

e-pasts: kalninsis@charter.net

(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Visi dievk. notiek 10:30. 
Māc. D. Cilne, tālr.: 206-674-9600, 
e-pasts: cilnis@earthlink.net. Info: 
www.seattlelatvianchurch.org. 
20. decembrī 17:00 Adventa sve-
cīšu dievk., dziedās „Siguldas 
balsis”. Sekos latviešu skolas un 
draudzes kopējā eglīte nama zālē, 
groziņu vakars. 24. decembrī 17:00 
Ziemsvētku vakara dievk. Dzie dās 
Katriāna Zommere, ērģelnieks 
Dr. Andris Āboliņš. 28. decem-
brī 10:30 dievk. ar dievg. 4. jan-
vārī 10:30 Zvaigznes dienas 
dievk. ar dievg. Bībeles stunda.

dr.: (35 Furman St,Schenectady, 
NY12308). 21. decembrī 14:00 
dievk. ar dievg., dz. grāmatas. 
Prāv. O.Sniedze, diakone L.Snie-
dze-Taggart.

ev. lut. dr.: dievk. notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) bazn. 
(301 – 58th Street S, St. Peters-
burg, FL 33707). Bībeles stundas 
notiek biedrības namā 11:00.  Māc. 
Aivars Pelds, tālr.: 727-368-0935. 
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. 21. decembrī Bībeles 
stunda. 25. decembrī Ziemsvētku 
dievk. 2. janvārī 11:00 biedrības 

namā dr.valdes sēde. 4. janvārī  
dievk. 11. janvārī Bībeles stun-
da. 18. janvārī dievk.

latv. dr.: (200 Balmoral Ave, To -
ronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416-
921-3327, e-pasts: baznica@bell-
net.ca. Māc. prāv. Dr. Fritz Trau-
 gott Kristbergs, tālr.: 905-827-8326, 
e-pasts: fritz.kristbergs@sympa-
tico.ca. Māc. Dr. Anita Gaide, tālr,: 
905-477-7042, e-pasts: aigaide@
yahoo.com. Diakone Aina Avo-
tiņa, tālr.: 416-920-8491, e-pasts: 
avotinsa@aol.com. Dr. pr. Valda 
Kaļiņa, tālr.: 613-471-1180, e-pasts: 
valda43@yahoo.com.

dr.: Draudzes nams (400 Hurley 
Ave, Rockville, MD 20850-3121), 
tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dc -
draudze@verizon.net, Info: www. 
dcdraudze.org Mācītāja prāv. 
Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 
301-302-3270, e-pasts: macani-
tavp@gmail.com, dr. pr. Ināra Api-
ne, tālr.: 703-790-0833, e-pasts: 
inarazaiga@yahoo.com Svētdie-
nās: 9:15 Latviešu skola, 10:00 
Zaķīši, 11:00 dievk. Kafijas galds. 
Grāmatu galds. Iesvētes mācība. 
18. decembrī 19:30 literārs va  kars: 
E. Ādamsona stāsti. 21. decembrī 
Adventa 4. svētd. Sv. vakarēdiena 
dievk. Pie kafijas galda novembŗa 

un decembŗa jubilāru sveikšana. 
Latviešu skola nenotiek. 22. de -
cembrī 19:00 Ziemsvētku eglīte 
pensionāru namā. 24. decembrī 
16:30 Svētvakara ieskaņai – Ziem-
svētku dziesmu dziedāšana. 17:00 
Ziemsvētku vakara dievk. 25. de -
cembrī 11:00 Kristus piedzim ša-
nas svētku Sv. vakarēdiena dievk. 
28. decembrī 16:00 svecīšu dievk. 
31. decembrī 19:00 Gadumijas 
Sv. vakarēdiena dievk., Jaunā ga -
da sagaidīšana! Rīko Daugavas 
Vanagi. 4. janvārī skolai pēc brīv-
dienām atsākas kārtējās mācības. 
Ģimeņu Sv.vakarēdiena dievk. 7. 
janvārī 19:30 padomes sēde. 11. 
janvārī Zvaigznes dienas dievk. 
18. janvārī Sv. vakarēdiena dievk. 
Vašingtonas dr. dibināšanas die-
nas atcere.Seko dr. pateicības pēc-
pusdiena. 25. janvārī Draudzīgā 
Aicinājuma dievk. un sarīko jums.

Ebenezer Lut. Church (96 Oak St, 
Willimantic, CT). 24. decembrī 
15:00 Ziemsvētku dievk., vadīs 
Imants Gorbants. 10. janvārī 11:00 
Zvaigznes dienas dievk. ar dievg. 
kopā ar Mančesteras draudzi, 
māc. Daina Salnīte, dr. pr. Vija 
Bachmuts, tālr.: 860-644-3268.

Sanfrancisko (425 Hoffman 
Ave, San Francisco).

San Jose-Los Gatos (16548 Ferris 
Ave, Los Gatos).

Oklande Resurrection Luth. 
Church (397 Euclid Ave, Oakland).

Burlingema, Labā Gana baz-
nīca (301 Burlingame Ave).

Saratoga (12635 Indio Ct, 
Saratoga, CA 95070).

Sakramento Lutheran Church of 
the Cross (4465 H Str, Sacra mento).

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu: rasma@laiks.us, 

vēlākais-svētdienās. Kārtējam 
avīzes numuram ziņas uz 
redakciju tiek nosūtītas 

PIRMDIENĀS.

Latviešu ārstu un
zobārstu apvienība (LĀZA),

sveic kolēģus ārzemēs un Latvijā.
Priecīgus Ziemsvētkus un

Svētīgu Jauno gadu!

Vēlē – LĀZAs valde.
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MATĪSS KUKAINIS
ADVOKĀTS AR TIESĪBĀM ASV UN LATVIJĀ.

■ Mantošana. 
■ Īpašuma pirkšana un pārdošana. 
■ Meža apsaimniekošana un pārdošana.

Vaļņu iela 3, Rīga, LV-1050
matiss@sk-legal.com

+371 28390346

Fully-furnished self-catering accommodation for your 
comfortable staying in Riga

www.holidayhouseinriga.com
Phone: +371 269 599 79; +371 291 506 08

Ja brīnumam tic, tas piepildās.
Ja brīnumu gaida, tas atnāk.
Ja brīnumā dalās, tas sagādā prieku!

Priecīgus un baltus Ziemassvētkus!
Mīlestību, veselību un daudz
interesantu ceļojumu Jaunajā gadā!

Mēs vienmēr gaidīsim Jūs
mūsu viesnīcā B&B Rīga,
Ģertrūdes ielā 43.
Jūsu B&B Rīgas kolektīvs.

Latvijā latviešu
valodā nākusi klajā 
Zigrīdas Vidneres 
grāmata „Es uzaugu 
Latvijā”, ko daudzi 
Laika lasītāji iepazi-
nuši angļu valodā. 
Grāmatas autore, 
rakstot savas siltās un 
saistošās atmiņas par 
dzīvi Latvijas laukos 
viņas bērnībā, domā-
jusi par jaunākajām 

latviešu paaudzēm – lai tām būtu ieskats par 
dzīvi kādreiz brīvajā Latvijā un arī kaŗa laikā 
pirms lielās aizbraukšanas.
Grāmatu var iegādāties
Latvijas grāmatu veikalos.

Interesenti Amerikā grāmatu var iegādāties,
nosūtot čeku RASMAI ADAMS
114 4th Ave NW, Largo, FL33770
Tāl.: 727 953 6313
e-pasts: rasma@laiks.us
Cena, t. sk. pasta izdevumi – USD 30,–

Māras Celles
jaunākā grāmata

MEITENE NO MEŽAPARKA – atcerēšanās

sērijā "Laika grāmata", 199 lpp., bagātīgi illustrēta.
Grāmatu ASV var iegādāties, rakstot uz adresi

27 Highland Rd., Boxford, MA 01921
Cena $20, plūs $5 par pasta izdevumiem.

Čeki rakstāmi uz vārda Sarma Liepiņš.

Alberts Legzdiņš.
„Čikāgas Piecīšu
brīnišķīgie
piedzīvojumi”.
Atkārtots un papildināts
izdevums.
Cena – USD 20,–
t.sk. pasta izdevumi.

Hei lailī un citas
Čikāgas Piecīšu dziesmas.
Cena – USD 25,–
t.sk. pasta izdevumi.
Pasūtinot
abas grāmatas kopā,
cena – USD 40,–
t.sk. pasta izdevumi.

Interesenti Amerikā grāmatu var iegādāties,
nosūtot čeku ALBERTAM LEGZDIŅAM
2 S. 080 Valley Rd., Lombard, IL 60148
Tāl.: +630 629 4410
e-pasts: piecitis@aol.com
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Zemgus Girgensons
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S P O R T S  A M E R I K Ā
Latvijas hokejisti 

ASV klubos
NHL meistarsacīkšu kārtējā 

spēlē  svarīgu uzvaru izcīnīja lat-
viešu uzbrucēja Zemgus Girgen-
sonsa pārstāvētā Bufalo Sabres 
komanda. Teda Nolana trenētie 
hokejisti ar rezultātu 1:0 savā 
laukumā pārspēja Stenlija kausa 
izcīņas čempionus – Losan dže-
losas Kings. Girgensons  laukumā 
pavadīja 19 minūtes un 41 se -
kundi,  vienreiz meta uz vārtiem, 
pielietoja divus spēka paņē mie-
nus, nopelnīja divas soda mi  nū-
tes un spēli pabeidza ar pozitīvu 
lietderības koeficientu +1.

Spēlē pret Kalgari Flames Gir-
gensons pēdējā trešdaļā guva 
vārtus un rezultātīvi piespēlēja 
uzvaras vārtu guvumā, kas Bu -
falo Sabres nodrošināja uzvaru 
ar 4:3. Zemgu atzina par spēles 
trešo spožāko zvaigzni.

Pret Floridas Panthers (4:3 pa -
pildlaikā) Zemgus aizvadīja simto 
spēli NHL, palīdzēja Zadorovam 
gūt uzvaras vārtus. Zemgus jo -
projām ir līderis līdzjutēju balso-
jumā par NHL zvaigžņu spēles 
sākumsastāvu. Girgensons Sabres 
vienībā uz 16. decembri bija sa -
krājis 17 punktus (9+8).

***
Latvijas hokeja izlases vārt-

sargs Kristers Gudļevskis at -
vairīja 28 metienus, sekmējot 
Sirakūzu Crunch uzvaru 2:1 pa -
garinājumā pret Jutikas Comets, 
kuŗas sastāvā ir arī Ronalds 
Ķē  niņš. Gudļevskis tika atzīts 
par spēles pirmo zvaigzni, at -
vairot arī divus Ķēniņa izdarītos 
metienus.

AHL debitējis Latvijas izlases 
spēlētājs – aizsargs Ralfs Frei-
bergs. Viņš Sentdžonsas Ic eCaps 
rindās  palīdzēja pārspēt ar 6:5 
Toronto Marlies vienību.

Brāļiem Dukuriem 
dubultuzvara 

Leikplesidā
Sākusies Pasaules kausa izcīņa 

skeletonā. Pirmā posma sacen-
sībās Leikplesidas trasē ASV du -
bultuzvaru izcīnīja Latvijas spē-
cīgākie braucēji – brāļi Dukuri. 
Martins uzvarēja pārliecinoši, 
sudraba godalgu izcīnīja viņa 
brālis Tomass.

Pirmo braucienu Martins 
veica 53,74 sekundēs, izvirzo-
ties lī  deros, bet otrais brauciens 
viņam padevās vēl ātrāks – 
53,68 se  kun des, kas ļāva pār-
liecinoši saglabāt pirmo vietu 
arī summā. Tomass pirmo brau-
cienu veica 53,89 se  kundēs, to -
brīd ieņemot trešo po  ziciju, bet 
otrais viņam izdevās par sešām 
sekundes simtdaļām ātrāks, kas 
vēlāk divu braucienu summā 
ļāva apsteigt ASV skeletonistu 
Metjū Entuānu.

Pirmajos divos sezonas pos-
mos nolēmis nepiedalīties olim-
piskais čempions, mūsu skeleto-
nistu sīvākais sāncensis krievs 
Aleksandrs Tretjakovs.

Martins Dukurs par Pasaules 
kausa ieguvēju kļuvis iepriek-
šējās piecās sezonās pēc kārtas, 
bet pēdējās divās otro vietu 
ieguvis viņa brālis Tomass. 
Mar tins uz  varējis arī iepriek-
šējās piecās Eiropas meistar-
sacīkstēs pēc kārtas. Soču Olim-
piskajās spēlēs Martins izcīnīja 
otro un Tomass – ceturto 
vietu.

Bobslejistiem 
Pasaules kausa 

izcīņā sudrabs un 
bronza

Latvijas bobsleja divnieks 
Os kars Melbārdis/Daumants 
Dreiškens Pasaules kausa izcīņas 
pirmajā posmā Leikpleisidā iz -
cīnīja otro vietu. Viņi pirmajā 
braucienā, iestumjot kamanas, 
pieļāva mazu kļūdu, taču tas ne -
traucēja sasniegt trešo ātrāko 
rezultātu startā (5,12). Uzvarēja 
vācieša Frančesko Fridricha eki-
pāža, kas divu braucienu summā 
finišu sasniedza pēc minūtes un 
51,14 sekundēm. Melbārdis ar 
Dreiškenu bija 0,17 sekundes 
lēnāki, taču par 0,09 sekundēm 
apsteidza trešās vietas ieguvēju 
mājinieku Krisu Kaninghemu. 

Latvijas otrā ekipāža Oskars 
Ķibermanis/Vairis Leiboms pēc 
pirmā brauciena bija 13. vietā, 
līderiem zaudējot 0,60 sekundes. 
Nobeigumā viņi ierindojās 12. vietā. 
No uzvarētājiem 19 eki pā žu kon -
kurencē viņi atpalika 1,03 sekun-
des. Gan Melbārža, gan Ķiber-
maņa ekipāžas startēja ar Latvijā 
būvētām kamanām. Latvijas i  z-
la ses galvenais treneris Sandis 
Prūsis sacīja, ka otrā vieta sezo-
nas startā Melbārdim ir labs 
rezultāts, kas turklāt sasniegts 
smagā trasē. 

Četrinieku konkurencē pilots 
Oskars Melbārdis ar stūmējiem 
Daumantu Dreiškenu, Arvi Vil-
kasti un Jāni Strengu divu brau-
cienu summā izcīnīja trešo vietu.

Pirmajā braucienā Melbārža 
ekipāža (attēlā) sasniedza labāko 
starta laiku (5,01 sek.) un otrajā 
braucienā rezultātu iespaidīgi 
uzlaboja – 4,96 sek. 

Otrs Latvijas pilots Oskars Ķi -
bermanis ar stūmējiem Helviju 
Lūsi, Raivi Zīrupu un Vairi Lei -
bomu pēc pirmā brauciena ie -

ņēma astoto vietu – 0,43 sekun-
des aiz līdera un 0,21 sekundes 
at  tālumā no labāko septiņnieka. 
Otrā braucienā viņš labo pozici-
ju zaudēja, summā ieņemot da -
lītu 10. vietu.

Kēnigszē  trasē 
Vācijā

Eiropas kausa izcīņas posma  
sacensībās Kēnigszē trasē Vācijā 
startēja Uģa Žaļima pilotētā bob-
sleja divnieku ekipāža. Žaļims ar 
stūmēju Intaru Dambi pirmo 
braucienu veica 51,05 sekundēs, 
izcīnot astoto vietu. Otrā brau cie-
nā Latvijas ekipāža ar rezultātu 
50,95 sekundes ierindojās devītā 
pozicijā. Divu braucienu summā 
Žaļims/Dambis ieguva devīto 
vietu, kas dalīta ar Krievijas 
divnieku.

Latvijas otra ekipāža – Matīss 
Miknis/Jānis Jansons 34 ekipāžu 
konkurencē ierindojās 29. vietā.

Brāļiem Šiciem – 
ceturtā vieta un 

bronza
Kanadā, Kalgari trasē Pasaules 

kausa (PK) izcīņas 3. posmā ka -
maniņu sportā 16 ekipāžu kon-
kurencē Andris Šics/Juris Šics 
izcīnīja ceturto cietu. Uzvarē tā-
jiem Eggertam Toni/ Benekenam 
Sašam no Vācijas mūsu duets 
zaudēja 0.221 sekundes.

Sezonā iepriekšējās trijās sa -
cīkstēs brāļi Šici bija ceturtie, 
turklāt no vietas uz pjedestala 
viņus tad allaž šķīra ne vairāk kā 
sekundes piecas simtdaļas. Toties 
sprintā viņi pakāpās augstāk, 
izcīnot trešo vietu. Sprinta re -
zultātus ieskaita PK kopvērtē ju-
mā, tādēļ arī tajā Šici pakāpušies 
uz trešo vietu – tik augstu kā 
nekad. 

Dāmu konkurencē Latvijas iz -
lases līdere Elīza Tīruma ieņēma 
16. vietu, sacensību uzvarētājai 
Natālijai Geizenbergerei no Vā -
cijas piekāpjoties par 1,622 se -
kundēm.

Biatlons
Pasaules kausa izcīņas posmā 

Austrijā, Hochfilcenē, Andrejs 
Rastorgujevs 10 km sprinta dis-
tancē izcīnīja 24. vietu. Izredzes 
uz labāku rezultātu Latvijas biat-
lona līderim liedza divas kļūdas 
šaušanā. Uzvarēja norvēģis Jo -
haness Tingness Bē.

Grūti mūsu biatlonistiem gāja 
4x7,5 km stafetē. Uzvaru izcīnīja 
Krievija, bet Latvijas izlase 24 
komandu konkurencē ierindojās 

22. vietā. Pēdējo posmu uzsākot, 
mūsējie bija pēdējie, tomēr Ras-
torgujevam izdevās apsteigt di -
vus konkurentus.Latvijas biatlo-
nisti bija 11 komandu vidū, kas 
finiša līniju nešķērsoja, jo līdeŗi 
atpalicējus apsteidza par apli. 
Stafetē piedalījās arī Rolands 
Pužulis, Toms Praulītis un 
Aleksandrs Patrijuks.

12,5 km iedzīšanas braucienā 
Rastorgujevs izcīnīja 17. vietu. Pir -
majā šaušanā Andrejs pieļāva trīs 
kļūdas, bet vēlāk šāva precīzi. 

Dāmu konkurencē Žanna Juš-
kāne šaušanā pieļāva piecas kļū-
das un pēc tam izstājās.

Latvijas florbolisti – 
piektajā vietā

Pasaules meistarsacīkstēs flor-
bolā Zviedrijā Latvijas vīriešu 
izlase spēlē par vietu ceturt daļ-
finālā jeb play-off kārtā ar re  zul-
tātu 10:2 (0:0, 4:1, 6:1) pārliecinoši 
pieveica kanadiešus. 

Interesanti, ka cīņā par piekto 
vietu Pasaules meistarsacīkstes 
ceturto reizi pēc kārtas sacentās 
Latvijas un Norvēģijas florbolis-
ti. Pirmajās divās spēlēs uzvarēja 
Latvija, bet pirms diviem ga -
diem Šveicē pārāki bija norvēģi. 
Šoreiz Gēteborgā mūsu florbo-
listi uzvarēja ar 4:3. 

Ātrslidošana
Pasaules kausa izcīņas ceturtā  

posmā ātrslidošanā Nīderlandes 
pilsētā Hērenvēnā Haralds Si -
lovs izcīnīja sesto vietu 1000 m 
distancē B grupas sacensībās – 
1:10,93. Haralds 0,83 sekundes at -
palika no uzvarētāja nīderlan dieša 
Pima Šipera. Silovam šie bija 
pirmie seši punkti Pasaules kausa 
izcīņas ieskaitē šajā distancē.

1500 m distancē Silovs ieguva 
10. (1:47,84), sacensībās ar ko -
pēju startu – astoto vietu. Iekļū-
šana desmitniekā nodrošināja 
Silovam 28 punktus Pasaules 
kausa izcīņas rangā, kur viņš 
1500 m distances kopvērtējumā 
ir 15. vietā ar 53 punktiem.

Kļūdas labojums
 Laika 41. numurā 6. lappusē 

rakstā par futbolu zem foto „DV 
futbola kopas valde 1958. gadā” 
pirmais no labās ir Harijs 
Hagenfelds. Atvainojamies!   

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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Šogad apritēja mūsu Baltijas 
ceļa 25 gadi un 25 gadi, kopš 
sabruka Berlīnes mūris Vai Bal-
tijas ceļš bija izšķirīgs? Jāteic, ka 
vēsturē Berlīnes mūri piemin 
pla šāk un biežāk. Atskatīsimies 
uz to dienu notikumiem, kad 
latvieši mēģināja, ja ne sagraut, 
tad vismaz apkrāsot Berlīnes 
mūri ar politiskiem saukļiem, 
pro tams, no Rietumu puses. 
Stāsts ir par Pēteri Elfertu un 
viņa sabiedrotajiem no toreiz 
brī  vajām Eiropas valstīm, kuri  
tumsas aizsegā, kamēr policija 
neredz, devās pie Berlīnes mūra 
zīmīgākajām vietām, lai uzraks-
tītu uz tā politiskus saukļus. 
As  toņdesmito gadu vidū vairā-
ki no viņiem netika ielaisti Pa -
domju Savienības teritorijā.

Interesanti skatīties uz cilvē ku, 
kas ir diplomāts, ieturēts savā 
iz  teiksmē, bet vēstnieka kungs, 
ar ko jūs jaunībā no  dar bojāties, 
jūs rakstījāt uz ie   lām politiskus 
saukļus? Kad tas notika ?

Šī akcija sākās 1987. gadā, bet, 
manuprāt, pirmie grafiti parādī-
jās 1984. gadā pēc Latviešu dzies-
mu dienām Minsterē.

1984.gadā tā bija robeža, uz 
kuras cilvēki mira, viņus šāva, 
ja tie mēģināja nokļūt Rietu-
mos. Jūs uzdrošinājāties iet tur 
ar krāsas baloniņu un rakstīt 
propagandas saukļus par to, ka 
jūsu valsts ir okupēta. Domāju, 
ka tas nebija ērti nedz padomju 
pusei, nedz rietumu pusei.

Mūs arī pāris reizes aizturēja, 
bet tā bija pasīvā pretestība. Lielā 
akcija notika PBLA rīkotajā vil-
ciena braucienā uz Berlīni, akcija 
saucās „Mūrlauzis”. Tika noīrēts 
vilciens ar plānu rīkot demons-
trācijas, kas arī notika, nākamais 
solis bija  Berlīnē, kur naktī krā-
so jām mūri. Izvēlējāmies ļoti stra-
tēģiskas vietas pie Brandenbur -
gas vārtiem, pie Bundestāga, pie 
Checkpoint Charlie. Pirmā grupa 

Freiheit für Lettland – Brīvību Latvijai uz Berlīnes mūra
Intervija ar diplomātu Pēteri Elfertu

gāja ar krāsu un rulli, tad nāka-
mie ar saukļiem, trešie bija mūsu 
mākslinieki ar tādu domu, ka, ja 
šis zīmējums ir mākslinieciskāks, 
tas arī saglabāsies, un cilvēki var-
būt nekrāsos pāri. Šī akcija tika 
atkārtota arī 1988. un arī 1989. 
ga   dā. Interesanti ir tas, ka tad, 
kad sāka mūri nojaukt 1989. ga -
da novembrī, pati pirmā plāksne, 
ko izņēma, bija mūsu grafiti ar lū -
  gumu atsaukt Molotova-Riben-
tropa paktu. Mēs rakstījām arī 
vai rākās valodās. Piemēram, šajā 
gadījumā, tā pirmā plāksne bija 
angļu valodā – „Brīvību Baltijas 
valstīm”, arī –  „Hitlera-Staļina pakts 
vēl ir spēkā”, kā arī aicinājums šo 
paktu anulēt.

Tā bija ne tikai pilsoniska 
dros me, tā bija arī ģeopolitiska 
un no reklāmas, propagandas 
viedokļa pareiza domāšana, jo 
jūs tiešām nonācāt redzamāka-
jās vietās, un turklāt to darījāt 
vairākus gadus. Pirmie zīmēju-
mi tātad parādījās 1984. gadā, 
bet mūris sabruka tikai astoņ-
desmito gadu beigās.

Mērķtiecīgākā darbība tomēr 
bija no 1987. līdz 1989. gadam. 
Iz   stādē PBLA konferences laikā 
varēja redzēt mazu daļu nozī mē-
jumiem, un ja kādam vēl ir foto-
grāfijas, tad es aicinātu tās atsūtīt 
man, vai uz Facebook lapu „Berlī-
 nes mūris-baltiešu grafiti”, kas 
tagad ir speciāli radīta. Mēģinā - 
s im sapkopot vēl vairākas foto -
grā fijas, kur ir baltiešu politiskie 
uzraksti, lai tos varētu tālāk iz  stā-
dīt, ja ne fiziski, tad vismaz vir-
tuāli, lai atzīmētu 25 gadus kopš 
krita Berlīnes mūris.

Tas noteikti labi varētu papil-
dināt gan Okupācijas muzeja, 
gan Latvijas vēstures muzeja 
krā jumu, jo digitālais, materiā-
lais pamats te ir. Kad runā par 
pārmaiņām deviņdesmito gadu 
beigās, pārsvarā tiek runāts     
par Berlīnes mūri. Vai sanāk, ka 
jūs izmantojāt Berlīnes mūra 

fenomenu, lai uz tā bāzes sa -
sniegtu savus mērķus Baltijas 
valstu neatkarības atgūšana?

1989. gads bija ļoti zīmīgs, sā -
kot ar pirmajām demokrātiska-
jām vēlēšanām Polijā, sekoja Un  -
gārijas-Austrijas robežas atvērša-
na, proti, nogrieza drāšu robežas, 
kas atļāva cilvēkiem brīvi pārvie-
toties no Ungārijas uz Austriju, 
tad sekoja Baltijas ceļš, kad sade -
vāmies rokās plecu pie pleca kopā 
ar kaimiņiem igauņiem un lie  tu-
viešiem, un diez vai Latvija varētu 
atgūt neatkarību, Berlīnes mūrim 
nekrītot. 1990. gadā bija Berlīnes 
atkalapvienošanās, bet, ja skatās 
uz notikumiem 1989. gadā, mums 
bija jāgaida vēl divus gadus līdz 
Latvijas neatkarības atjaunošanai 
un de facto. Sanāk, ka mums karš 
beidzās 1991. gadā.

 Toreiz jūs domājāt lokāli, bet 
rīkojāties globāli, bet vai šodien 
latvieši kaut ko tādu dara, do -
mājot lokāli, bet rīkojoties glo -
bāli? Vai nav tā, ka šis mirklis 
Latvijas vēsturē bija izšķirīgs, 
bet tagad mēs esam iegrimuši 
patmīlībā un tehnisku problē-
mu risināšanā?

Runājot par to,  latviešu organi-
zācijām ir jāatjauno sava politiskā 
darbība, ir jāaicina mītņu zemes 
valdībām rūpēties ne tikai par sa -
 vu drošību, bet arī par mūsu ko -
lektīvo drošību. Gan PBLA, gan 
ci   tas organizācijas arī spēlē lomu 
mūsu  valsts integrēšanā NATO.

Krievijas un Ukrainas kon -
flikts ir pārāk ieildzis, tas ap  -
draud Latvijas intereses un tās 
vajadzētu aizstāvēt arī diplo-
mātiski, ne tikai prasot dažus 
tankus Ādažos?

Jā. Kādreiz Reigans uzrunāja 
Gorbačovu, lai nojauc šo mūri, 
un pirms tam jau Amerikas Sa  -
vienoto Valstu prezidents Kene-
dijs bija teicis: „Ich bin ein Ber li -
ner” („Es esmu berlīnietis”), un 
arī es domāju, ka mums visiem ir 
laiks pateikt „Es esmu ukrainis,” 
mēs visi šobrīd esam ukraiņi.

Publicēšanai sagatavoja 
AGATE VUCINA
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kompozicijā, bet pie sāna sienas – 
savdabīgi atraisīta, kūsājoša vita-
litāte Gerdas Rozes spilgtkrā sai-
najās abstrakcijās.  Raksta apmērs 
un nolūks nepieļauj plašāku iz -
stādes iztirzājumu, vienīgi varētu 
pieminēt, ka bez šiem diviem 
ņu  jorkiešiem ASV vēl pārstāv 
Al  frēds Krūkliņš, Jānis Kalmīte, 
Ģirts Puriņš, Guna Mundheima, 
Augusts Annus, bet Vāciju pār-
stāv Jānis Annus, Angliju - Lai-
mo nis Mieriņš, bet Zviedriju – 
Niklavs Strunke. Uzskaiti varētu 
turpināt.

Nelielajā priekštelpā novietots 
piedāvāto mākslas grāmatu 
plaukts, grāmatu klāstu varēs pa -
pildināt.

Lelde Kalmīte, nenogurdinā-
mā PLMC sirds un dvēsele, vē -
lamo nākotnes uzdevumu deg-
punktā līdzās būvdarbu pabeig-
šanai izvirzījusi kolekcijas papil-
dināšanu ar darbiem no Eiropas 
zemēm, lai atsvērtu ASV māksli-
nieku devuma pārsvaru. Tas viss 
prasīs lielus līdzekļus. 

Laipns un reizē mudinošs lū  -
gums visai latviešu sabiedrībai – 
ziedosim dāsni PLMC piln vei-
došanai!

Ziedojumu čeki (atvelkami no 
ASV nodokļiem) rakstāmi “Glo-
bal Society for Latvian Art” un 
nosūtāmi Inārai Sīmanis, 4NO13 
Randall Road, St. Charles, IL 
60175, USA.

Atbalstīsim Pasaules latviešu 
mākslas centru Cēsīs!

pēc tam apceļoja vairākus muze-
jus Latvijā un bija aplūkojama   
arī Rīgā, Svētā Pētera baznīcā.  
Bet sadarbībai nebija sekmīga 
turpinājuma. Pašreizējā mājvietā 
Cēsīs sadarbība ir laba, tādēļ stei-
dzamāka ir līdzekļu sagāde re -
montdarbiem, lai PLMC mērķi 
tiešām varētu pilnveidoties pēc 
iespējas ātrāk.

PLMC galeriju Cēsīs man per-
sonīgi izdevās apmeklēt 4. ok -  
to b rī “organizētā apskatē”, kad 
trim dinieku un Latvijas iestāžu 
kopīgi rīkotās konferences “Lat-
vija ārpus Latvijas” (jaunajā Na  -
cionālajā bibliotēkā Rīgā) dalīb-
nieki bijām atbraukuši uz šīs ko n-
ferences ievadnotikumu – trim-
das latviešu komponistu sim fo -
niskās un kamermūzikas kon-
cer tiem jaunajā Vidzemes kon-
dertzālē Cēsīs. Ar PLMC valdes 
locekļa Daiņa Mjartāna un Gu -
nas Mundheimas laipnu gādību, 
piedāvātām vīna glāzēm un uz  -
kodām apskate izvērtās tikpat     
kā “otra atklāšana”. Šāda svētku 
noskaņa patīkami pārsteigtiem, 
ieinteresētiem ciemiņiem piepil-
dītā telpa tūdaļ atklāja savu pie-
vilcību un mākslas darbu pār-
skatāmību sadzīviski mājīgā ie -
kārtojumā, par ko jāpateicas tel-
pā iebūvētajai “pussienai”, kas 
lielo telpu paglābj no garlaicīgas 
četrstūrainības. Šāds izkārto -
jums arī sagādā iespēju darbus, 
ar kuriem neprasās lepoties, ie -
slēpt pārējo vidū un ļauj izcelt 
iz  ceļamo, tā, piemēram, ienācēju 
tūdaļ uzrunā māksliniecisko no -
domu izteiksmes skaidrība Vol-
de māra Avena pusabstrakti sim-
boliskajā senatnīgo klētsdurvju 

Viena izstāžu zāle jau ir skaisti 
izremontēta, bet otra, tāpat kā 
centrā paredzētās telpas pub-
liskai pētniecības bibliotēkai (un 
neizstādīto darbu glabātuve), 
gai da ziedojumus remontdarbu 
turpināšanai.

Visas trimdas sabiedrības vis-
lielākā pateicība pienākas dās na-
j iem privātziedotājiem, kuru dā -
vātie līdzekļi paveiktajam dar - 
b am ļāva īstenoties, - Jāņa Ripas 
ģimenei (Ņujorkas pavalstī) par 
dāvāto zemes gabalu Siguldā un 
ņujorkiešiem, Gunai un Rober - 
 t am Mundheimiem, kā arī 
Gerdai Rozei par bagātīgiem 
naudas atvēlējumiem.

PLMC mērķis ir saglabāt un 
publikas apskatei nodot Otrā pa -
saules kara rezultātā ārpus Lat-
vijas nonākušo mākslinieku dar-
bus un ārzemēs dzīvojošo vidē -
jās un jaunās paaudzes devumu. 
Sākotnēji, idejas īstenojuma aiz-
sākumā pavērās sadarbība ar 
Val mieras muzeju, kur jau 2008.
gada vasarā notika pirmā trim -
d as mākslinieku dāvinājumu iz  -
stāde “Tēvu zemei – Latvijai”, kas 

(Turpināts no 1. lpp.)

Galerijas apmeklētājus izstāde rosina uz spraigām sarunām

Jānis Kalmīte  (ASV )  "Rija", 1970. gads

Ieskats PLMS atklāšanas izstādes darbu klāstā

PLMC galerijas ēka Cēsīs Lielā Skolas iela 6
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K U L T Ū R A

No kreisās PLMC pārstāvis Latvijā Dainis Mjartāns, Alexander Hamilton (Edinburga, Skotija), 
Latvijas vēstnieks Lielbritānijā Andris Teikmanis

Lai Ziga Sapieša darbi atgrieztos Latvijā
Šovasar PLMC galeriju Cēsīs 

apmeklēja Edinburgas māksli-
nieks un izdevējs  Alexander Ha -
 milton, kurš kopā ar Andri Teik-
mani, Latvijas vēstnieku Lielbri-
tānijā vēlējās uzzināt par iespēju 
Cēsīs izstādīt Skotijas latviešu 
mākslinieka Zigfrīda (Ziga) Sa  -
pieša darbus. Kopš mākslinieka 
aiziešanas mūžībā aktuāls ir jau-
tājums par viņa mākslinieciskā 
mantojuma tālāko nākotni. Zigis 
Sapietis mūža ilgāko laiku pa  va-
dīja Skotijā, kur Riga Studio tapa 
no koka, akmens un māla vei do-
tās skulptūras. Savdabīgie Z. Sa  -
pieša veidotie mākslas darbi rotā 
ēkas Skotijā, Anglijā un Vā  cijā. 
Daudzus darbus māksli nieks vei-
 dojis iestādēm, baznīcām, slim-
nīcām. Skarbs ir bijis mākslinie-
ka mūžs, jau skolas gados 1942. 
gadā par saviem nacionālajiem 
uzskatiem vācu okupācijas re -
žīms Z. Sapieti apcietināja. Se -
koja ieslodzījums Rīgas Centrāl-
cietumā un Salaspils koncent-
rācijas nometnē. Kara beigās Zi -
gis nonāca Dānijā. No 1949. līdz 

1952. gadam studēja Karaliskajā 
mākslas akadēmijā Kopenhā-
genā. 1952. gadā Z. Sapietis pār-
cēlās uz dzīvi Lielbritānijā – Sko-
 tijas pilsētā Edinburgā. No 1952. 
līdz 1958.gadam studēja Edin-
burgas mākslas akadēmijā. 1971.
gadā ievēlēts par locekli Karalis-
kajā britu tēlniecības biedrībā.   
Z. Sapietis ir bijis mūžīgais stu-
dents, mācoties no dažādu tautu 
kultūru un mākslas laikmetiem. 
Viņš atzina: „Man vienmēr likās 
saistošs un pievilcīgs senās, 
arhaiskās un primitīvās mākslas 
un rokdarbu agrīnais, vienrei-
zējais svaigums. Iepazinies ar le  -
dus laikmeta alu mākslu, es pie-
vērsu uzmanību piktu un ķeltu 
darbiem, kaltiem un cirstiem 
akmenī un kokā, tāpat bronzas 
un emaljas darbiem, skotu ak -
mens celtniecībai un vecajām dū -
 mu mājām. Es apbrīnoju skan-
dināvu bronzas laikmeta māks li-
  nieku un amatnieku kaltos klinšu 
rakstus, viņu podniecību, koktēl-
niecību. Vienkāršība, skaid rība, 
lietderīgums savienots ar skais-

tumu, un tās mani paliekoši 
ietekmēja, rosināja un noveda 
pie senās baltu kultūras pētī-

57 baznīcas dziesmu 
ieraksti

“Kaut dziesmā izdziedāt to spē-
 tu, ko gaišā priekā glabā sirds,” – 
tā iesākas viena no baznīcas 
dziesmām. Bet dažreiz dziedā-
šanai der atbalsts. 

Pateicoties Latvijas evaņģēliski 
luteriskās baznīcas Lielbritānijā 
atbalstam, ir ierakstītas 57 baznī-
cas dziesmu melodijas, pa trim 
pantiņiem no katras. Galvenais 
pavadījums ir klavieres; daudz-
ām dziesmām papildus ierakstīta 
blokflauta vai akordeons, lai pa  -
pildinātu klavieru skaņu. Ideja 
šim projektam radās no mazām 
draudzēm, kurām nav sava ērģel-
nieka vai arī kāda, kas spēlētu 
klavieres dievkalpojumiem. Bet 
ieraksti der arī svētbrīžiem mīt-
nēs, pansionātos vai kādam sa -
draudzības brīdim mājās.

Visas dziesmas ir publicētas in -
ternetā, kur tās var klausīties un 
lejupielādēt datorā vai telefo nā 
lietošanai visdažādākās situā ci-
jās. Ar pilno materiālu un teh-
niskām iespējām var iepazīties, 
apmeklējot vietni www.folk.lv, 
kur ir apkopota pilna informācija 
par projektu.

AMANDA JĀTNIECE

šanas.”
PLMC valde vēlas 2015. gadā 

sadarbībā ar mākslinieka ģimeni, 

Latvijas vēstniecību Lielbritānijā 
un sponsoru atbalstu Cēsīs atklāt 
Zigfrīda Sapieša darbu izstādi.

JAUNUMI APGĀDĀ "ZVAIGZNE"

2013. gada sākumā Latvijā ti -
ka izveidota biedrība bērniem 
“Droši un koši” ar mērķi veidot 
izglītības un kultūras projektus 
bērniem. Nākusi klajā grāmatu 
sērija “Bērniem par latviešu 
māks las klasiķiem”, kurā ir trīs 
daļas:  “Ainava kopā ar mazo 
Mulu”, “Dzīvnieki mākslas darb-
os” un trešā grāmata „Mula un 
porterts”. (Mula ir maza, drau-

Grāmatas mazajiem 
par latviešu mākslu

dzīga meitenīte, kas darbojas 
kopā ar lasītājiem.) Sagatavošanā 
ir sērijas nākamā grāmatiņa – 
“Klusā daba kopā ar mazo Mulu”. 

Grāmatas ir nākušas klajā ar 
Latviešu fonda ASV un Latvijas 
Kultūrkapitāla fonda atbalstu. 
Tās paredzētas bērniem vecu -
mā no 5 līdz 12 gadiem. Viņu 
vecumam atbilstoši ilustrētajās 
grāmatās ir iespēja iepazīt Lat -

vijas mākslas Zelta fondu, pašiem 
radoši līdzdarbojoties. Grāma-
tiņu tapšanā piedalījušies arī Lat-
vijas Nacionālā Mākslas mūzeja 
speciālisti. Illustrācijas veidojis 
mākslinieks Reinis Pētersons. 

Grāmata noderēs ikvienā ģi -
me nē, kurā aug sākumskolas 
vecuma bērni, tā būs arī node-
rīga ikvienā latviešu skoliņā.
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L A T V I J Ā  U N  P A S A U L Ē
„Katru gad’ no jauna”

Skauti un gaidas gatavojas Ziemassvētkiem

Šogad nebija izņēmums –  6. decembrī Ņujorkas draudzes Jonkeru 
baznīcas lejas zālē skauti un gaidas rullēja mīklu, kuru bija saga -
tavojušas vadītājas un vecāki, un veidoja zvaigznītes, mēnes tiņus, 
zvaniņus, sniega vīrus, piparkūku vīriņus, toties mazskauti un 
guntiņas tos dekorēja ar krāsainiem cukuriņiem un riekstiem.  Pie 
krāsns dežurēja vadītājas.  Attēlā: Anna Damratoski, Kārlis Zālīte, 
Kristofs Spellen

V. v. Dainas Gulbes–Damratoski un Lijas Nollendorfas vadībā tika gatavoti svētku rotājumi un 
kartītes. No kreisās: guntiņas Stella, Kaiva  un Marisa ar v. v. Dainu Gulbi-Damratoski un v.v. Liju 
Nollendorfu. Vecākie skauti tad visu sapakoja kastēs, lai nestu uz pastu. Šogad tika sagatavotas 75 
svētku sveicienu kastītes.

Kavējoties atmiņās ar tagadējām vadītājam, viņas vēl atcerējās 
laikus,  kad, pašas būdamas guntiņas, veica šo labo darbu. 
„Neliekas ne maz tik sen, kad mēs to pašu darījām!” teica tagadēja 
gaidu vadītāja Diāna Rudzīte. 1971. gada decembrī Salas baznīcas 
virtuvē piparkūkas gatavoja gaidas, no kreisās (daļēji aizsegta 
Linda Rence, Aiga Niedrīte, Ilze Stalis(daļēji aizsegta), Diana 
Rudzīte, Valda Rudzīte, Irisa Treija, Linda Platais).

Rīgas (90.) skautu vienības un Zilā kalna (4.) gaidu vienības dalīb-
nieki jau vairāk nekā 45 gadus katru decembri cep piparkūkas un 
gatavo svētku sveicienu paciņas nosūtīšanai vecākiem Ņujorkas 
latviešu ev. lut. draudzes locekļiem.

1981. gadā Jonkeru baznīcas virtuvē strādāja guntiņas, no kreisās – Diana Kampa, Zinta Jansone, 
Rita Braunfelde, Indra Rupnere, Daina Braunfelde, Māra Rupnere, Inga Baumane. Tagad viņas 
daudzas jau skautu un gaidu māmmiņas.

2003. gada pakas gatavas! No kreisās: Aleksandra Sīpola, Ilze Aivara, Larisa Lagzdiņa, Aleksandrs 
Israels, Pēteris Israels, Nikolajs Batarags. Ja sarēķinām kopā visas pakas, kas izsūtītas 45 gadu 
garumā, tad varētu būt vairāk par 2500 pacinu, kas iepriecinājušas vecākas paaudzes draudzes 
locekļus Ziemsvētkos. Ņujorkas skauti un gaidas novēl visiem priecīgus svētkus! 

MAIJA ŠĶIŅĶE


