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Valda Moora

Egle Doma 
Laukumā

... Bet, Rīgas Domā kad 
iedunas zvani,

Pārtrūkst kā pavediens 

             valodas skaļas,

Klusi caur bulvāŗa   

    lāsteku vārtiem

Ieejam Vecrīgas pasakā 

                            sirmā.

Doma baznīcas ērģeles 

          dūkdamas pauž

Svētās nakts leģendas 

mūžīgā Brīnuma vēsti.

Aijājot, žūžojot skan tā 

         kā šūpļa dziesma

Kādam vēl nepiepildītam 

           nākotnes sapnim.

Mēmas un laimīgas klusi 

   mums sakļaujas rokas,

Pārkāpjot gaišā un 

mierpilnā Dievnama 

                   slieksni...

KLĀVS BĒRZIŅŠ
Prāvests

Vēl mēs esam Adventa laika 
pēdējās dienās. Vēl tikai īss 
brīdis un svētki klāt! Un neno-
liedzami šos svētkus arī gaidām 

Mīļie kristīgie draugi, mīļie latvieši!

Laika redakcija un izdevēji no sirds pateicas saviem
lasītājiem, autoriem un labvēļiem!

Priecīgus, gaišus Ziemsvētkus! Bagātu, veselīgu, veiksmīgu Jauno gadu!

un esam visus Svētajos Rakstos 
minētos notikumus pārlasījuši. 
Tie pieņēmuši piparkūku, egļu 
zaru un pīrāgu smaržu – Ziem-
svētki klāt! Gaidām Jēzus pie -
dzimšanu,  dziedot: “Nu vārtus 
veriet, atdariet, Nāk goda Ķē -
niņš, sagaidiet” (DG 17)!

… Jo bērns mums ir dzimis, 
mums ir dots dēls, vara uz viņa 
pleciem, un viņu sauks vārdā – 
Brīnišķais padomdevējs, Varonis 
Dievs, Mūžīgais tēvs, Miera 
princis (Jes. 9,5)

Dāvida troņa mantinieks, 
valdnieks, prezidents, kam tie -
šām kas sakāms, kas varu tura 
savās rokās, kas mūsu cieņu 
pelnījis! “Nu Ķēniņš nāk jums, 
Dieva ļaudis” (DZ 18)! Priecā-
simies līdz ar Ciānas meitu un 
Georga Fridriha Hendeļa mū -
ziku! Nāk Miera princis!

Bet kādā pasaulē Viņš dzimst? 

Kas notiek mūsmājās? Kas Rīgā, 
Vašingtonā, Maskavā? Un ne -
aizmirsīsim Alepo ‒ tuvu Bet-
lēmei!

Nācēja vārdi taču liecina, ka 
Viņš ir kas sevišķs, ne ikdienišķs 
ķēniņš vai prezidents. “Un, re -
dzi, tu tapsi grūta un dzemdēsi 
Dēlu, un dosi viņam vārdu 
Jēzus.” (Lk 1,31) Marijai saka 
eņģelis Gabriels. Ebrēju valodā 
šis vārds nozīmē Dievs ir glābiņš 
(vai arī Jahve glābj).

20. gs. „Baznīcas tēvs” slave-
nais Šveices teologs Kārlis Barts 
(Karl Barth) 1934. gadā rakstīja: 
“Viss Baz nīcā ir atkarīgs no 
Jēzus vārda”. Jēzus tik tiešām 
nepastāv tikai līdzās pasaules 
vareniem vai ti  cīgo lūgšanās, 
kur notikumu norisi nosaka citi; 
Viņa vārds nav nomaināms. 
Viņš ir tas viens pāri visiem ci -
tiem! Ja mēs baznīcā godu 

dodam citiem, tad tā vairs tikai 
ir dunošs vaŗš un šķindoša kim-
bala (1Kor 13,1b) vai,  kā kāds 
vācu mācītājs raksta, kā tukša 
alus bundža. Bet ja Jēzus ir 
Baznīca un mēs viņā, tad tā pat 
aizas malā tā stāv droša!

Mums dzimst Miera princis – 
Dievs ir glābiņš, bet ne tiem, kas 
dzīves un notikumu priekš plānā, 
pasaules vareniem, kuŗi iero-
čiem plātās un bumbām svaidās, 
sakot, ka viņi mieru nesot! Kas 
ieročus ražo un pārdod, kas ar 
savu darbību un bezatbildību 
rada ienaidu un izraisa kaŗus. 
Tie nevar apgalvot, ka sūtot pa -
līdzību un stiprinot mieru pa -
saulē. Šiem nedzimst Miera 
princis. Bet gan tiem, kas cietēji, 
tiem,  kuŗus neviens neievēro, 
kas kalpo tikai kaŗa notikumu 
un aizsegtu noziegumu statis-
tikai, bērniem, mātēm, arī tē -

viem, izmisušajiem, kuŗus pa -
saule liekas aizmirsusi.

Vai mēs paši ilgu laiku ne  pie-
derējām šāda veida statistikai – 
aizmirsti laikā? Bijām bez savas 
zemes, savām mājām. Mūsu 
zeme un mājas bija dievnami, 
Latvijā un svešumā. Bet, laikiem 
mainoties un pašu valstij at  gūs-
tot brīvību, arī diemžēl Baznīca, 
cilvēku un viņu alkatības vadīta, 
mainījās. Arī ja tā vēl ir dunošs 
vaŗš un šķindoša kimbala, taču 
cerību pilna.

Neaizmirsīsim tos, kam slik-
tāk klājas, tos, kas zaudējuši 
mā jas, pilsētas, zemi, valsti! Uz -
ņemsim viņus! Atcerēsim un 
gaidīsim Miera princi, glābēju, 
vārdā Jēzus!

Gaišus Kristus dzimšanas 
svētkus, lai kur Jūs būtu!

2016. gada Ziemsvētkos Rīgā

ULDIS ZEMZARIS. Egle Doma laukumā. 2015
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50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!
“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 83.00
                                                1 gadam.............ASV $ 149.00

Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas 
nodokli par laikraksta abonēšanu!

Gada abonenti saņems bez maksas:
četrus JAUNO LAIKS pielikumus;• 

Laiks pa gaisa pastu Amerikā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $260.00...................6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00

JAUNO LAIKS abonements četras avīzes
Gadā..............ASV $20.00
Kanadā gadā...............ASV $23.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------
Ar šo nosūtu Jums

US $____________         par_________mēn./___________gadu

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds:_______________________________________

Adrese:______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ____________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 149.00; 
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.

Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us

Redaktore: Ligita Kovtuna
mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.

Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.

Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli

par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

Administrātore ASV: Rasma Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770

Tālr.: 727 953 6313, fakss: 727 286 8543
e-pasts: rasma@laiks.us

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

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

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

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; LAST WK - JUN; 
2nd WK - SEPT; LAST WK - DEC

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

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

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

Laiku mērot,
laimīgus mirkļus vērot! Priecīgus 

Ziemsvētkus! Jūsu Inese

HERBERTS SILIŅŠ. Rīga. 1972. gads

2017. gada kalendārs:  ........... gab.  X US $19,00 ................

Piesūtīšana: ASV – par katru pirmo US $2,50;  
                               par katru nākamo uz to pašu adresi US $1,00

Ārpus ASV – par pirmo US $3,50
    par katru nākamo uz to pašu adresi  US $1,50

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

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

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

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

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

Vēl varat iegādāties LAIKA 
Mākslas kalendārus 2017

Voldemārs Avens

Ziema
Rokamies ārā no ziemas.

Ticības lāpstas

kā karstas liekšķeres

kausē ledu.

Baltā aizmirstības sega

sakrauta kaudzē.

Neuzartās zemes dzīvības elsas

audzē dadžus un nātres.

Būs jāpaver lūpas ar lāpstu,

lai kliedziens ver dzirdīgas ausis.

Svētie dūmi
Nav jāmin, jāburto,

kas sagaida,

kad beigsies mūsu apgaita.

Mežs izcirsts,

stigas iznīkušas,

bekas neaug vairs. 

Uz celma apsēdies,

liec galvu atpakaļ,

kur skatiens kairs:

zils izplatījums,

kas pieder tev un man,

un varbūt jumti, asfalts, ielas.

Velc, nevelc gaisu,

uz āru vai uz iekšu – 

Nav mokas lielas. 

Dūmi kādreiz izkūpēs

ar dvēseli pa priekšu. 

Un sodrēji,

šī mūsu cilvēciskā daļa,

Apklās pilsētu, 

Ko mīlējām tik zaļi,

ar tevi un ar mani.
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ALA piedāvā darba iespēju!
Amerikas latviešu apvienība (ALA) meklē pilna laika ALAs ceļojumu programmu, 

pasākumu un mārketinga koordinatoru/i darbam ALAs birojā Rokvillē.
Kandidāta/es pienākumos ietilps organizēt un vadīt ALAs “Sveika, Latvija!”,
“Sveika, dzimtene!”un “Heritage Latvia” ceļojumus un līdzīgus pasākumus,

kā arī piedalīties dažādu mārketinga akciju īstenošanā.
Amata kandidātam/ei jābūt bakalaura vai maģistra grādam un spēcīgām angļu

un latviešu valodas zināšanām gan rakstu, gan sarunvalodā. Vēlama orientēšanās
ASV latviešu sabiedrības struktūrā un darbībā. Kandidātam jāpārvalda un jāspēj 
lietot galvenās datorprogrammas (Word, Excel, utt), jābūt lietpratīgam budžeta 

plānošanā, datu ievadīšanā un komunikācijā. Vēlamas iemaņas preses ziņu 
gatavošanā un sociālo mediju vidē, kā arī publiskās runas prasmes.

ALA ik vasaru rīko četrus ceļojumus uz Latviju ar kopējo dalībnieku skaitu
ap 60 un ceļojuma budžetu, kas var pārsniegt $200 000.

ALA ir lielākā sabiedriskā organizācija ārpus Latvijas ar vairāk nekā
5000 biedriem un ievērojamu pamatkapitālu.

Pieteikuma vēstules, kuŗās izteikta interese par šo darba piedāvājumu, kopā ar CV 
un rakstu paraugu angļu valodā, lūdzam sūtīt uz adresi ALAUSAjobs@gmail.com 
līdz 2017. gada 3. janvārim. Atlīdzība pēc pieredzes un savstarpējas vienošanās. 

Pozīcija domāta sākuma līmeņa profesionāļa (entry level professional) līmenī. 
Specifiski jautājumi par kompensācijas paketi tiks atbildēti e-pastā.

ALA is hiring!  
The American Latvian Association (ALA) is hiring a full-time Event,

Travel and Marketing Coordinator who will be tasked with domestic planning
of ALA’s “Sveika, Latvija” program and related trips, along with certain marketing 
duties.   This position will be based in ALA’s headquarters in Rockville, Maryland.  

The applicant should possess strong English language skills and be competent
in the Latvian language as well. Familiarity with the American-Latvian

community is desirable.  Applicant must possess knowledge of common
computer programs and budgeting processes and exhibit negotiating ability.  

Familiarity with desktop publishing, social media, and data entry also beneficial.  
Applicant should have a bachelor’s degree (or graduate degrees)

with demonstrable writing and public speaking skills.   
ALA organizes 4 trips to Latvia a year with up to 60 participants and a budget 

exceeding $200,000.  ALA is the largest Latvian expatriate organization in the world 
with over 5,000 members and a substantial endowment.  

Cover letters expressing interest along with a resume and English-language writing 
sample should be submitted by January 3, 2017 to ALAUSAjobs@gmail.com.   

Salary and benefits are negotiable and will be set at market rates for an entry-level 
professional.  Inquiries for specific compensation details will be answered.  

Amerikas latviešu apvienī bas 
(ALA) kārtējā valdes sēde notika 
2. un 3.decembrī Rok vilē. Pirmā 
diena galvenokārt tika veltīta fi -
nanšu jautā ju miem. Līdzekļu vāk-

TAIRA
ZOLDNERE,

ALAs Informācijas nozares vadītāja

Amerikas latviešu apvienība valdes sēdē
iezīmē virzienus nākamajam gadam 

aicināja Amerikas latviešu saimi 
aktī vāk iesaistīties ASV un Lat-
vijas ekonomiskās sadarbības vei  -
ci nāšanā. Šo pašu temu pasaules 
latviešu sadarbības kontekstā 

Līdzekļu vākšanas nozares vadītājs Andris Ramāns pasniedz 
“LV-100”  Goda piespraudi Izglītības nozares vadītājai Andrai 
Zommerei // FOTO: Raitis Eglītis

Negaidīts pārtraukums ALAs valdes darbā – ieradies Ziemsvēku vecītis. 1. rindā no kreisās: Kaija Petrovska, 
Taira Zoldnere, Dace Spanier, Dace Eglīte. 2. rindā no kreisās: Nora Muižniece-Steele, Līga Jēkab-
sone, Līga Ejupe, Pēteris Blumbergs, Ziemsvētku vecītis, Baiba Dolinska // FOTO: Raitis Eglītis

    šanas no  zares vadītājs Andris 
Ramāns informēja valdi, ka ienā-
košo ziedojumu summa šogad 
pār sniegs plānoto apjomu. Labi 
veicies ar ALA uzsākto Latvijas 
Simtgades svinībām ASV vel tīto 
līdzekļu vākšanas akciju, kuŗā 
tiek aicināts ziedot ALAi vismaz 
100 dolaru katru gadu līdz simt-
gadei – 2016., 2017. un 2018. gadā. 
Andris Ramāns un Andra Zom-
 mere jau sa  ņē  ma ziedotāju Goda 
piespraudi “LV-100”. Sēdes turpi-
nājumā valde apsprieda 2017. ga -
da budžeta jautājumus, izskatot 
atsevišķi katras nozares ieplā no-
tos uzdevumus un nepie ciešamo 
finansējumu. Valde pie  ņēma sa -
gatavoto 2017. gada budžeta 
priekšlikumu, kā arī vairākus ci -
tus ar finansēm saistītus lēmu mus. 
Sestdien, 3.decembrī, valdes sēdē 
ar in  formatīviem ziņojumiem pie  -
dalījās arī Latvijas vēstnieks ASV 
Andris Teikmanis un Pa  saules 
brīvo latviešu apvienī bas (PBLA) 
priekšsēdis Jānis Kukainis. Vēst-
nieks A. Teik manis savā uzrunā 

skaidroja arī PBLA ģenerāl sek-
retāre Ilze Garoza. Turpi nā jumā 
valde noklausījās priekš sēža Pē -
teŗa Blumberga un pārējo valdes 
locekļu ziņo jumus. Kultūras no -
zares vadī tāja Līga Ejupe stāstīja 
par paredzētajiem sarīkojumiem, 
tuvojoties Latvijas Simtgadei un 
dalījās ar idejām, kā ASV svinēt 
Latvijas simt gadu dzim šanas 
dienu. Lielākais Latvijas Simt ga-
dei veltītais pasākums ASV būs 
IV Vispārējie Dziesmu un deju 
svētki Baltimorā, kas norisinā-
sies no 2017. gada 29. jūnija līdz 
3. jūlijam. Sēdē pie  dalījās arī Ap -
vienotās baltiešu komitejas (ABK) 
pārstāvis Karl Altau, kas infor-
mēja par sa  dar bību ar Baltiešu 
atbalsta grupu ASV kongresā un 
par gatavošanos 2017. gada aprīlī 
paredzētajai ABK konferencei. 
Turpinājumā tika apspriesti priekš-
darbi ALAs 66. kongresam, kas 
maija sākumā norisināsies Či -
kāgā. Apstip ri not jau septembŗa 
sēdē izvir zīto priekšlikumu, ALAs 
valde nolēma, ka nākamā būs 

Ziemsvētku ķekatas // FOTO: Ivars Stolcers

forda universitāti 2017. ga  da 2. 
marta pēcpusdienā notiks Lat-
vijas Republikas vēstnieka ASV 
Andŗa Teikmaņa uzruna.

Valdes sēdei beidzoties, ALAs 

pārstāvji, latviešu sa   biedrības 
aktīvisti un vēst niecības darbi-
nieki piedalījās tradicionālajās 
Ziemsvētku vakariņās.

Portlandes latviešu skolas sko -
lēni 2016. gada rudenī pie dalījās 
divos sarīkojumos. 18. no  vembŗa 
svinībās Oregonas lat  viešu centrā 
bērni dūšīgi dzie dāja iemīļotas 
dziesmas, arī „Ģērbies, saule, sud-
  rabota” kā arī „Daugav’ abas ma  las”. 
Pa  sākumā piedalījās arī daļa Kur -
sas audzēkņu, iepriecinot skatī-
tājus ar dzejoļiem un dziesmām.

Pēc Valsts svētku svinībām 11. de -
cembrī Portlandes seš  padsmit 

Svētki Portlandē
skolēni atkal uzstājās Latviešu 
centrā. Šoreiz viņi tēloja ķekatas 
draudzes Ziem svētku eglītē. Ma  zie 
budēļi dejoja „Ķekata ļekata”, 
„Pan kū kas deju”, kā arī „Plauk-
stiņpolku”. Māŗa Graubes ģi  taras 
pavadījumā koncerta beigās dzie -
dāja „Zvaniņš skan” un „Ak, eg -
līte”. Sirsnīgas dziesmas piesauca 
Ziemsvētku ve  cīti, un bērni atkal 
uzstājās ar pantiņiem un dzies mām, 
šo  reiz, lai saņemtu dāvaniņas.

valdes izbraukuma sēde Ziemeļ-
ka li fornijā, Sanfrancisko 2017. 
ga  da 2. – 4. martā. Sēdē, akti-
vizējot Latvijas temu ASV Rie -
tumu krastā, sadarbībā ar Sten-
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

(Turpinājums 5. lpp.)

Latvijas karogs un 
vēstījumu grāmata sāk ceļu 

apkārt pasaulei
“Latvijas karoga ceļš” ir Latvijas 

un ārvalstīs dzīvojošo jauniešu 
iniciātīva, ideja, kas radās 2015. ga -
da pasaules jauniešu nometnē 
“2x2” Ratniekos, kopīgi diskutējot 
un kaļot plānus par to, kā varētu 
svinēt Latvijas valsts simtgadi,   
kā to varētu padarīt tuvāku pa -
saules latviešiem, ko kopīgu un 
simbolisku jaunieši varētu uzdā-
vināt Latvijai tās simtgadē.

15. decembrī Rīgas pilī tika 
aizsākta jauniešu iniciātīva “Lat-
vijas karoga ceļš”, lai ceļā uz valsts 
simtgadi tautiešus pasaulē apce-
ļotu īpašs valsts karogs un vēstī-
jumu grāmata. Tajā ikviens, kuŗš 
izjūt piederību Latvijai, būs ai -
cināts ierakstīt vēlējumu valstij 
simtgadē. Karoga ceļojums būs 
sirsnīga, kopīgi veidota dāvana 
Latvijas valstij un vienlaikus 
stāsts, ko nodot nākamajām pa -
audzēm.

Vēstījumu grāmata

Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis veica pirmo ierakstu 
vēstījumu grāmatā

Dodot ceļa vārdus īpašajai grā-
matai, Valsts prezidents ak  cen -
tēja valsts karoga simbolisko no -
zīmi: “Valsts karogs uzrunā ik -
vienu un ir ikvienam saprotams. 
Tā krāsas Latvijai ir palīdzējušas 
liktenīgos vēstures brīžos. Tas ir 
visu Latvijas cilvēku karogs, lai 
kuŗā pasaules malā mēs būtu. 
Tāpēc runāsim ar lepnumu par 
savu zemi, ko veido visi god prā-
tīgie, labie un talantīgie Latvijas 
ļaudis. Visi, kuŗi gatavi mīlēt un 
strādāt, un stiprināt mūsu valsti. 
Izmantosim laikmeta un likteņa 
dotās iespējas katram, cik vien 
mūsu spēkos, strādāt savu darbu 
Latvijai un būsim lepni par savu 
zemi!”

Sarīkojumā par godu šim no -
tikumam piedalījās arī kultūras 
ministre Dace Melbārde un jau  -
n ieši, kas ir šīs iniciātīvas idejas 
autori. Karogu, kas ceļos pie tau-
tiešiem ārvalstīs, smalkvilnā au -
dusi tekstilmāksliniece Dagnija 
Kupča Cēsīs, un šādi karogi ir 

astoņi. Ceļasomu, kuŗā vairāku 
ga   du gaŗumā Latvijas karogs un 
vēstījumu grāmata apceļos kon-
tinentus, izveidojuši Latvijas Māk -
slas akadēmijas Dizaina nodaļas 
studenti un mācībspēki.

Karogs kopā ar vēstījumu grā-
matu vēl šogad vispirms dosies 
uz Austrāliju, kur Melburnā no -
tiks Latviešu kultūras dienas un 
Pasaules latviešu ekonomikas un 
innovāciju forums. Plānots, ka 
ka  roga ceļojums beigsies 2018. ga  -
da nogalē Dienvidamerikā – Bra-
zī lijā, Novodesā, un pēc tam tas 
atgriezīsies Latvijā, glabāsies Lat-
vijas Nacionālajā vēstures mūze-
jā. Karoga ceļam varēs sekot tī -
mekļa vietnē Latviesiem.com.

***
Kučinskis tiekas ar 

Lielbritanijas premjērministri
Ministru prezidents Māris Ku -

č inskis 15. decembrī Briselē tikās 
ar Lielbritanijas premjērministri 
Terēzu Meju (attēlā).

Tikšanās laikā tika apspriesti 
jautājumi, kas skar drošību, eko-
nomisko sadarbību, kā arī Liel -
bri tanijas izstāšanos no Eiropas 
Savienības jeb Brexit. Gan Ku  čin-
skis, gan  Meja bija vienisprātis 
par sadarbību drošības jomā. Sa -
runas laikā Meja uzsvēra, ka Liel-
 britanijas militārā kontingenta 
klātbūtne Baltijas valstīs tiks no -
drošināta arī turpmāk. Tāpat ti -
ka uzsvērta nepieciešamība, vei-
cinot sadarbību drošības jomā 
Eiropas Savienības valstu starpā, 
nedublēt NATO funkcijas. Abas 
puses vienojās, ka Latvijai un Liel-
britanijai ir cieši jāsadarbojas 
stratēģiskās komūnikācijas jomā, 
ar to saprotot sadarbību valsts 
pārvaldes līmenī, kā arī infor mā-
cijas apmaiņu. Savukārt runājot 
par Brexit, tika uzsvērts, ka šim 
procesam jānotiek mierīgā, kon-
struktīvā gaisotnē, pēc iespējas 
ma  zinot negātīvo ietekmi uz eko-
nomiku. Kučinskis pauda nožēlu 
par Lielbritanijas pilsoņu pausto 
vēlmi izstāties no Eiropas Savie-
nības. Turpmākajās sarunās par 
Lielbritanijas izstāšanos no Eiro-
pas Savienības Latvija uzraudzīs, 
lai netiktu skartas šajā valstī dzī-
vojošo Latvijas pilsoņu intereses.

***
Sadarbosies Rail Baltica 

projekta īstenošanā
16. decembrī ārlietu ministrs 

Edgars Rinkēvičs tikās ar jauno 
Igaunijas ārlietu ministru Svenu 
Mikseru, kuŗš bija ieradies savā 
pirmajā darba vizītē Latvijā. Tik-
šanās laikā tika pārrunāti aktuā-
lie divpusējo attiecību un eko no-
miskās sadarbības jautājumi. 
Rinkēvičs apsveica kollēgu ar stā-
šanos amatā, kā arī novēlēja Igau-
nijai veiksmīgu prezidentūru 
Bal tijas Ministru padomē 2017. 
gadā un pārņemot prezidentūru 
ES Padomē 2017. gada otrā pus-
gadā. Abi ministri bija vienis-
prātis par nepieciešamību tur-
pināt ciešo dialogu un abu Ārlie-

tu ministriju sadarbību, kā arī 
stiprināt sadarbību Baltijas re -
ģiona formātos.

Tiekas Latvijas un Igaunijas 
ārlietu ministri

Tikšanās laikā īpaša uzmanība 
tika pievērsta reģionālo infra-
struk tūras projektu īstenošanā 
transporta un enerģētikas jomā. 
Ministri pauda stingru atbalstu 
Rail Baltica projekta virzībai un 
uzsvēra nepieciešamību nodro-
šināt ciešu sadarbības koordi nā-
ciju tā ieviešanā. Ārlietu ministri 
pievērsās arī aktuālajiem Eiropas 
Savienības dienaskārtības jautā-
jumiem – Briselē notikušās Eiro-
padomes lēmumiem, sadarbībai 
ar Lielbritaniju, kā arī Igaunijas 
prezidentūras ES Padomē plā - 
n iem. Rinkēvičs izteica atbalstu 
Igaunijas plānotajām prioritātēm 
prezidentūras laikā ES un pauda 
gandarījumu par tās nodomu 
turpināt Latvijas prezidentūras 
ES Padomē iesākto darbu digitā-
lā tirgus veicināšanā, un plāniem 
rīkot Austrumu partnerības ga -
lotņu apspriedi (samitu). Sarunas 
laikā ministri pārrunāja drošības 
situāciju reģionā un NATO Var-
šavas samita lēmumu ieviešanas 
virzību, ka arī aktuālo situāciju 
Sīrijā.  

***
Latvijas un Ungārijas ārlietu 

ministru tikšanās
Latvijas ārlietu ministrs Edgars 

Rinkēvičs (Vienotība) oficiālā 
viz ī tē apmeklēja Ungāriju, lai 
sarunās ar Ungārijas ārlietu un 
tirdzniecības ministru Pēteru 
Sijārto un Ungārijas Nacionālās 
Asamblejas priekšsēdi Lāslo Ke -
vēru apspriestu aktuālos divpu-
sējās un reģionālās sadarbības, 
Eiropas Savienības (ES) polītikas 
un drošības polītikas jautājumus. 
Sarunā ar Ungārijas ārlietu mi -
nistru Rinkēvičs vērsa uzmanī  bu 
uz Latvijas un Ungārijas diplo-
mātisko attiecību nodibināšanas 
95. gadadienu. Ministrs pateicās 
Ungārijai par iesaisti Baltijas    
valstu reģiona drošības stipri nā-
šanā, kas ir izpaudusies ar dalību 
Baltijas valstu gaisa telpas patru-
lēšanā 2015. gadā un tiek plānota 
arī 2019. gadā. Rinkēvičs pateicās 
par Ungārijas bruņoto spēku sū -
tīšanu Višegradas valstu iniciātī-
vas ietvaros, kas tādējādi stiprinās 
NATO austrumu flangu. Ministri 
pauda apņēmību stiprināt abu 
valstu polītisko dialogu, kā arī in -
tensificēt ekonomiskās attie cības, 
īpaši tūrisma jomā. Rinkēvičs 
apsveica Ungāriju ar iespēju rīkot 
Centrāleiropas un Austrumei ro-
pas valstu un Ķīnas jeb 16+1 sa -
darbības formāta valdību vadī -
tāju sanāksmi nākamgad.

***
Balsojums par gada Eiropas 

cilvēku Latvijā 
Tituls ik gadu tiek piešķirts 

cilvēkam, kuŗš ar saviem dar - 
b iem devis vislielāko ieguldījumu 

Latvijas vārda populārizēšanā Ei -
ropā un Eiropas kopējo vērtību 
integrēšanā Latvijā. Balsojumā 
par gada Eiropas cilvēku Latvijā 
vadībā izvirzījies kvantu fiziķis, 
matēmatiķis Andris Ambainis, 
SIA Mikrotīkls līdzīpašnieks Ar -
nis Riekstiņš un kultūras mi  nis - 
t re Dace Melbārde (VL/TB/LNNK). 
Kā aģentūru LETA informēja 
Eiropas kustība Latvijā, iedzīvo-
tāji par titula kandidātiem var 
balsot mājaslapā http://www.visi-
dati.lv Titula ieguvēja godinā - 
ša nas ceremonija norisināsies  
29. de  cembrī.

***
Vēsturisku Ziemsvētku 

kartīšu izstāde 
Sirsnīgas Ziemsvētku kartītes, 

ko gatavojuši un sūtījuši uz Si -
biriju izsūtītie cilvēki saviem tu -
vi niekiem, veselu mēnesi rotās 
Latvijas Okupācijas mūzeja pa -
gaidu mītnes Rīgā, Raiņa bul - 
vārī 7, metalla sētu. Mūzejs ir sa -
ga tavojis izstādi “Atceries mani 
Ziem svētkos”, kas kalpos divējā-
dā veidā – ienesīs svētku noskaņu 
Raiņa bulvārī un atgādinās par 
Latvijas tautas grūtajiem brīžiem, 
kam cilvēki tomēr spēja likt pretī 
mīlestību.

Ziemsvētkos mūzejs vēlas da -
līties ar nelielu daļu no mūzeja 
krājumā esošajām Ziemsvētku 
un apsveikumu kartītēm, lai uz -
burtu svētku sajūtu, izdaiļotu ielu 
un iepriecinātu mūzeja apmek-
lētājus un garāmgājējus. Izstāde 
būs redzama līdz janvāra beigām. 
Tā veidota kā daļa no Latvijas 
Kultūras ministrijas atbalstītā 
projekta sabiedrības integrācijas 
un starpkultūru dialoga attīstī -
bas jomā. Izstādes mākslinieks – 
Rolands Vēgners.

***
Pasniedz atzinības rakstus 

izcilām personībām
Par izciliem sasniegumiem Lat-

vijas kultūras dzīvē 16. decem brī 
Kultūras ministrijas (KM) zālē 
Dace Melbārde pasniedza KM 
un Ministru kabineta (MK) goda 
rakstus deviņām izcilām perso-
nībām. 

Kultūras ministre Dace Mel bār-
de ar 2016. gada “Izcilības bal-
vas kultūrā” laureātiem 2016. 
gada 12. decembrī // Foto: Didzis 
Grodzs

Sarīkojumā MK atzinības rak -
stus saņēma komponists Edgars 
Račevskis, aktieris Jakovs Rafal-
sons, VEF Kultūras pils vadītāja 
Ženija Katkovska un Kultūras 
ministrijas ilggadējā darbiniece 
Jolanta Treile. Savukārt KM īpa - 
š os atzinības rakstus saņēma arc-
he oloģe Zigrīda Apala, filoloģijas 
doktori Gunārs Bībers un Viktors 
Hausmanis. Ministrijas atzinību 
saņēma kultūras nama “Lielvār-
de” direktore Maija Jaudzeme un 
diriģents Māris Kupčs.

***
Latvija apstiprinājusi 

nākamā Krievijas vēstnieka 
kandidātūru

14. decembrī ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs (Vienotība) ti - 
k ās ar Krievijas vēstnieku Latvijā 
Aleksandru Vešņakovu, lai vēst-
nieka atvadu vizītes ietvaros pār-
runātu Latvijas un Krievijas div-
pusējo attiecību jautājumus. 
Vēst  nieks Vešņakovs Latvijā sāka 
darbu 2008. gada februārī.

Latvija devusi savu piekrišanu 
tam, ka pašreizējo Krievijas vēst-
nieku Aleksandru Vešņakovu 
no  mainīs Jevgeņijs Lukjanovs 
(attēlā).

Krievijas vēstniecība ierastajā kār-
tībā lūgusi ministrijas atbal stu 
vēstnieka atvadu vizīšu or ga  ni zē-
šanā, kas diplomātiskajā prak sē 
parasti notiek neilgi pirms vēst-
nieka aizbraukšanas no valsts. 
Prognozēts, ka tas varētu būt de - 
c embŗa beigās. Vaicāts, vai Latvija 
ir apstiprinājusi jaunā Krievijas 
vēstnieka kandidātūru, minis - 
t rijā apliecināja, ka Latvija devusi 
piekrišanu. Sagaidāms, ka jaunais 
Krievijas vēstnieks varētu ieras-
ties Latvijā nākamā gada janvārī. 
To aģentūrai LETA apliecināja  
arī Krievijas vēstniecībā Latvijā, 
norādot, ka pēc ierašanās valstī 
jaunajam vēstniekam būs vairā-
kas tikšanās ar Latvijas amatper-
sonām. Runas par Krievijas vēst-
nieka maiņu parādījās jau vasa -
ras sākumā, kad tika pieļauts, ka 
Vešņakovu varētu nomainīt Luk-
janovs, kuŗš ir cilvēks no Krievijas 
prezidentam tuvām aprindām.

***
Aptauja: Vairums Latvijas 
iedzīvotāju atbalsta VDK 
dokumentu publiskošanu

Pārliecinoši lielākā daļa Latvijas 
iedzīvotāju atbalsta Valsts drošī-
bas komitejas (VDK) dokumen -
tu atklāšanu. Tā liecina pētīju -  
mu kompanijas SKDS septembrī 
veik tās aptaujas rezultāti. Polīti -
ķu retorika līdz šim paudusi, ka 
sabiedrībā neesot šāda pieprasī-
juma, taču patiesībā dokumentu 
turēšanu noslēpumā atbalsta  
tikai 18% pētījuma respondentu.

Pētnieki uzsver, ka interese par 
dokumentu publiskošanu ir arī 
gados jaunākiem cilvēkiem, ku - 
ŗ iem ar šiem dokumentiem no -
teikti neesot bijusi nekāda sais tī-
ba, tāpēc nevarētu domāt, ka pa -
audžu nomaiņas rezultātā šie 
jautājumi vairs nebūtu aktuāli. 
VDK zinātniskās izpētes komi-
sijas locekļa Mārtiņa Kaprāna 
ieskatā atšķirīgi uz dokumentu 
publiskošanu raugās latviski un 
krieviski runājošie valsts iedzī vo-
tāji. Latvijas karogs sagatavots 
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baznīcā aizskanēja Latvijas mū -
ziķu – kontrtenora Sergeja Jēgera 
un pianistes Ievas Šmites – Mi  si-
ņas koncerts.  

Koncerta programmā bija ie -
kļauti G. F. Hendeļa, K. V. Glika, 
A. Stradellas, kā arī citu pasaulē 
pazīstamu komponistu skaņ-
darbi. Klausītāji īpaši atzinīgi   
no  vērtēja latviešu komponistu   
R. Kal sona, E. Dārziņa un J. Lū -
sēna dziesmas un tautasdziesmu 
apdares. Klausītāju vidū bija dip-
lomātiskā korpusa pārstāvji un 
daudzi Latvijas vēstniecības Uz -
bekistānā kultūras sarīkojumu 
cienītāji, kas koncerta nobeigu -
mā ar ovācijām sveica Latvijas 

māk sliniekus. 14. decembrī S. Jē -
gers Uzbekistānas Valsts konser-
vātorijas studentiem pasniedza 
meistarklases. S. Jēgera un I. Šmi-
tes – Misiņas Ziemsvētku ieskaņu 
koncertu Taškentā organizēja 
Latvijas vēstniecība Uzbekistānā 
par līdzekļiem, ko Latvijas kul-
tūras sakaru veicināšanai Uzbe-
kistānā ir ziedojuši Latvijas uz -
ņēmumi.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

noslēgts jaunietis no Brocēniem, 
kuŗš labi pratis angļu valodu, 
daudz laika pavadījis tīmeklī un, 
mācoties 12. klasē, reģistrējies 
vienā no lielākajiem musulmaņu 
forumiem.

***
Svinīgi atklāta leģendārā 
diriģenta Arvīda Jansona 

skulptūra
16. decembrī atjaunotās vēs - 

tu riskās Dzintaru koncertzāles 
dien vidu galerijā svinīgi atklāta 
leģendārā latviešu diriģenta Ma -
risa Jansona tēva, Arvīda Jansona 
skulptūra, kas tapusi ar Borisa un 
Ināras Teterevu fonda un Jūr-
malas domes atbalstu.

Arvīds Jansons ir pirmais starp-
tautiski atzītais latviešu diriģents, 
kuŗš aizsācis latviešu diriģentu 
slavas gājienu pasaulē un kuŗa 
ie   sākto turpina gan viņa dēls Ma -
riss Jansons, gan diriģents An -
dris Nelsons. “Viņš pavēra iespēju 
apvāršņus Latvijas mūziķiem, 
iekaŗojot publikas sirdis daudz-
viet pasaulē un ar savu meistarī-
bu iedvesmojot jauniem panā-
kumiem. Tādēļ šodien varam ar 
gandarījumu raudzīties uz Lat vi-
jas mūziķu sasniegumiem nu   
jau ne tikai dzimtajā zemē,” pauž 
mecenāti Boriss un Ināra Te  te-
revi.

***
Ziemsvētku noskaņā 

kontrtenora Sergeja Jēgera 
koncerts

13. decembrī Taškentas Vis svē-
tākās Jēzus Sirds Romas katoļu 

“Sociālais pieprasījums vai sa -
biedrības pieprasījums pēc vēstu-
riskā taisnīguma polītikas Lat -
vijā ir samērā noturīgs. Tie, kas 
ikdienā runā latviešu valodā, lie -
lā mērā atbalsta vai vairākums – 
vairāk nekā 60% – atbalsta šādu 
vairāk vai mazāk radikālu, ar 
ekspertu komentāriem vai bez 
ekspertu komentāriem VDK do -
kumentu publiskošanu,” teica 
Kaprāns. Tikmēr krievvalodīgo 
respondentu vidū dominē vai ir 
daudz izteiktāka opozicija šo do -
kumentu publiskošanai. “Līdz ar 
to mums saglabājas šis etnoling-
vistiskais dalījums,” teica Kap rāns.

***
Pētījums: Latvijā ir 18. ātrākais 
4G mobilais tīmeklis pasaulē

Latvijas mobilo sakaru opera-
toru nodrošinātais vidējais 4G 
mobilā tīmekļa lejupielādes āt -
rums ir 27,6 megabiti sekundē 
(Mbps), kas ir 18. labākais rezul - 
 t āts pasaulē, liecina mobilā tīmek -
ļa tīkla mērījumu rīka OpenSig-
nal dati par šā gada trešo ceturk-
sni. Labākais rezultāts pieder Sin-
gapūrai ‒ 45,9 Mbps, otrajā vie -  
tā atrodas Dienvidkoreja ar 45,8 
Mbps, bet pirmo trijnieku no -
slēdz Ungārija ar 40,6 Mbps vi -
dējo lejupielādes ātrumu 4G tīk -
lā. Lietuva ierindojusies 13. vietā 
ar 28,7 Mbps vidējo lejupielādes 
ātrumu, bet Igaunijā šis rādītājs  
ir 21,5 Mbps, kas valsti ierindo 
41. vietā pasaulē. Trešā ceturkšņa 
pētījumā iekļauti 17 miljardi 
mērījumu no visas pasaules, kas 
sakopoti no 500 687 OpenSignal 
lietotāju ierīcēm.

***
Jaunietis no Latvijas Sīrijas 
konfliktā pārstāvējis Daesh
Par prettiesisku piedalīšanos 

bruņotā konfliktā Sīrijā apsū dzē-
tais jaunietis nemierīgajā valstī 
pārstāvējis terroristu grupējumu 
Daesh, uzskata prokuratūra. Rī -
gas tiesas apgabala prokuratūra 
puisim cēlusi smagāku apsūdzī-
bu pēc diviem Krimināllikuma 
pantiem, proti, par prettiesisku 
pie dalīšanos bruņotā konfliktā 
un piedalīšanos noziedzīgas or -
ga  nizācijas noziegumos pret cil-
vēci vai mieru, vai valsti vai kaŗa 
noziegumos. Šovasar Drošības 
po  licija ieguva informāciju, ka 
mi nēto Latvijas pilsoni ir aiztu-
rējušas Turcijas varas iestādes, 
kas septembrī pieņēma lēmumu 
par šīs personas deportēšanu.  
Pēc deportācijas no Turcijas DP 
konvojēja jaunieti uz Latviju, kur 
viņš tika aizturēts. Šī persona ir 
kāds Mārtiņš, par kuŗa došanos 
uz Sīriju pagājušā gada rudenī 
vēstīja Latvijas Televīzijas (LTV) 
raidījums De facto. LTV iepriekš 
ziņoja, ka Mārtiņš bijis diezgan 

DĀNIJA. Veselības ministre Anda Čakša darba vizītē apmeklēja 
Ko penhāgenu, kur iepazinās ar veselības aprūpes sistēmu, kā arī ap -
meklēja Kopenhāgenas pašvaldību, veselības aprūpes iestādes un 
pētniecības institūcijas.  

SPĀNIJA. Ieskandinot Ziemsvētkus, pie latviešu diasporas bērniem 
Madrides un Valensijas reģionā viesojās Latvijas Leļļu teātŗa aktrise 
Dace Vītola ar monoizrādi “Lellīte Lolīte”. Izrāde ir veidota no Raiņa 
dzejas cikla un papildināta ar Arvīda Žilinska bērniem rakstītajām 
dziesmām Raimonda Petrauska apdarē. “Lellīte Lolīte” pulcināja vai rā-
kus desmitus mazus un lielus skatītājus, kuŗi ar interesi vēroja no  tie-
košo uz skatuves, jo izrādē stāstīja par būtisko visos laikos un paaudzēs – 
mīlestību, draudzību, izpalīdzību. Šis projekts tika īstenots ar Ārlietu 
ministrijas finanču atbalstu diasporas projektiem un latviešu diaspo - 
ras pārstāvju aktīvu līdzdalību. • No 15. līdz 23. decembrim Madridē 
notiek Ziemsvētku labdarības tirdziņš, ko organizē Madrides pašvaldī-
ba kultūras centrā Matadero. Latvijas vēstniecības Spānijā oriģinālo 
stendu veidoja Latviešu biedrības Spānijā pārstāvji kopā ar vēstniecības 
darbiniekiem. Tirdziņa apmeklētāji aicināti degustēt Latvijas ražotāju 
produkciju un iegādāties amatnieku darinājumus. Madridē dzīvojošā 
rokdarbniece Guna Pigita apmeklētājiem sniedza meistarklases lat-
viešu tradicionālo Ziemsvētku rotājumu – puzuru ‒ gatavošanā.

POLIJA. 14. decembrī Varšavas universitātes Polijas un Baltijas 
kultūras sadarbības nodaļā notika publiska lekcija no cikla “Balti tu  vu-
mā un tālumā”, kas bija veltīta Krāslavas poļiem un viņu kultūrvēs tu-
riskajam mantojumam. Īpaša uzmanība tika pievērsta grāfu Plāteru 
dzimtai. Lekcijas laikā tās dalībnieki tika iepazīstināti ne tikai ar Plā-
teru-Zibergu (Plater-Zyberk) ģimenes vēsturi un tās devumu Krā slavas 
pilsētai (mecenāti uzbūvēja baznīcu, slimnīcu un bibliotēku, grāfu Plā-
teru pils (Krāslavas pils) joprojām ir vēstures un architektūras piemi-
neklis), bet arī grāfu devumu poļu – latviešu kultūras sadarbībā.  
Pateicoties Plāteru ieguldījumam, arī mūsdienu Krāslavas poļiem ir 
iespējams uzturēt savas tradicijas un valodu. • 17. decembrī Latvijas 
vēst niecība pulcināja Polijā dzīvojošos tautiešus uz tikšanos, lai ap -
spriestu kopīgas intereses, uzdod jautājumus vēstniecības darbinie - 
k iem un izvirza idejas par turpmāko sadarbību, kā arī lai ieskandinātu 
Ziemsvētkus. Neformālajā sarīkojumā piedalījās 20 latviešu no dažā - 
d ām Polijas pilsētām, vecumā no diviem mēnešiem līdz 59 gadiem, 
taču profesiju, dzīvesvietu un vecumu starpība netraucēja atrast kopīgas 
intereses un nodarbes. Tika apspriestas iespējas ar Latvijas vēstniecības 
un Ārlietu ministrijas atbalstu dibināt nedēļas nogales pulciņu maza-
jiem latviešiem, kā arī reālizēt citus projektus, lai stiprinātu latvisko 
garu poļu zemē.

UNGĀRIJA. Latvijas vēstnieks Ungārijā Vilmārs Heniņš tikās ar 
Ungārijas Nacionālās Asamblejas spīkeri Laslo Koveru (Laszlo Kover). 
Tikšanās laikā tika pārrunātas Latvijas un Ungārijas divpusējo attie -
cību perspektīvas un aktuālie starptautiskie jautājumi. Puses augstu 
novērtēja līdzšinējo starpvalstu sadarbību, atzīmējot eksistējošo aktīvo 
polītisko dialogu.

INDIJA. Latvijas Satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozo-
liņš bija ieradies darba vizītē Indijā. Viņš piedalījās trešajā “Indijas un 
29 Eiropas valstu biznesa forumā”, prezentējot Latvijas potenciālu kļūt 
par nozīmīgu austrumu un rietumu transitbiznesa atbalsta punktu 
Indijas uzņēmējiem. • Indijā atklāta vērienīgā “Koči – Muziris” mākslas 
biennāle. Starp teju 100 māksliniekiem piedalīties uzaicināti arī trīs 
latviešu mākslinieki – Katrīna Neiburga, Andris Eglītis un Voldemārs 
Johansons. Viņu darbi ātri pievērsuši Koči pilsētas iedzīvotāju uzma-
nību, tāpēc par latviešu darbiem runā un raksta Indijas avīzēs.

BOSNIJA/HERCEGOVINA. 14. decembrī Bosnijas un Hercego-
vinas pilsētā Banja Lukā vēstnieks Alberts Sarkanis  piedalījās Bosnijas  
un Hercegovinas ārlietu ministra Igora Crnadaka (Igor Crnadak) rīko tajā 
tikšanās ar šajā valstī akreditētajiem Eiropas Savienības 18 vēst niekiem.

GRIEĶIJA. Latvijas vēstniecība Grieķijā 15. decembrī aicināja 
latviešu kopienu sanākt kopā St. George Lycabettus viesnīcas mazajā 
pieņemšanu zālē, lai Adventa laikā kopīgi atskatītos uz šajā gadā pa -
veikto un pārrunātu Jaunā gada ieceres. Jaunais Latvijas vēstnieks 
Grieķijā Māris Klišāns savā uzrunā pateicās klātesošajiem par latvisko 
tradiciju uzturēšanu ārpus Dzimtenes robežām, apsveica aizvadītajos 
Valsts svētkos un aicināja laikus gatavoties Valsts simtgades svinēšanai  
Grieķijā. Vēstnieks ierosināja nest Latvijas vārdu pasaulē un lai katrs 
tautietis izstāsta par Latviju 100 Grieķijas iedzīvotājiem. Vēstnieks iz -
teica pateicību latviešu bērnu skoliņas organizētājai un latviskā gara 
uzturētājai Lindai Laubergai.

BALTKRIEVIJA. 15. decembrī notika svinīga ceremonija, kuŗas 
laikā Latvijas vēstniecība nodeva NATO kontakta punkta vēstniecības 
pienākumus Igaunijas vēstniecībai Baltkrievijā. Uzrunājot klātesošos, 
Latvijas vēstnieks Dr. Mārtiņš Virsis atzīmēja, ka Latvija, pildot NATO 
kontakta punkta vēstniecības pienākumus Baltkrievijā, apliecināja 
vēlmi stiprināt sadarbību NATO un Baltkrievijas starpā. No savas pu - 
s es Igaunijas vēstniece Baltkrievijā Merike Kokajeva  pauda apņemša -
nos turpināt NATO un Baltkrievijas attiecību un dialoga stiprināšanu.

UZBEKIJA. 19. decembrī Latvijas vēstnieks Uzbekistānā Edgars 
Bondars Taškentas radiostacijā Oriat FM sniedza interviju par Ziem-
svētku svinēšanas tradicijām Latvijā. Bondara stāstījumā klausītāji uz -
zināja par latviešu senajām ziemas saulgriežu svinēšanas tradicijām,   
arī par mūsdienu paražām. Ēterā tika atskaņota arī Taškentā kādreiz 
dzīvojošā latviešu komponista Emiļa Melngaiļa koŗa dziesma “Klusa, 
klusa” un postfolka grupas “Iļģi” dziesma “Rāmi, rāmi Dieviņš brauca”. 
Raidījuma otrajā daļā norisinājās klausītāju konkurss par interesan -
tāko faktu zināšanām saistībā ar Latviju.
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Ziemas saulgrieži tūkstošiem 
gadu, vismaz kopš bronzas laik-
meta, dažādas cilmes cilvēkos 
rada svētku noskaņu, jo dienas 
kļūst gaŗākas, gaisma kliedē 
tumsu. Gadsimtu gaitā šis, var 
teikt, pirmatnējais prieks izpau-
dies daudzās reliģijās un ticē ju-
mos, tostarp latviskajā dzīves zi-
ņā. Kristieši, gaidot Jēzus dzim-
šanu zem Betlēmes zvaigznes, 
de  dzina Adventes sveces, kamēr 
atnāk brīdis, kad visur spīd un 
mirgo svecītes un spuldzītes ne -
skaitāmās eglītēs. Maniem tau -
tie šiem Hanuka, kas šogad sākas 
25. decembrī, ir hag ha urim ‒ 
gaismas svētki, un astoņas die -
nas pieaugošā kartībā tiek iede-
dzinātas sveces īpašā gaismeklī ‒ 

Gaisma pret tumsu
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

menorā. Un Indijā simtiem mil-
joniem hinduistu, sikhu, budistu 
plaši un prieka pilni svin Divā -   
li ‒ gaismas svētkus. Viņiem gan 
tā bezgalīgā sveču jūra atmirdz 
agrāk, beidzoties rudenim, taču 
pirmatnējā doma ir tā pati: prieks 
par gaismu, kas kliedē tumsu, 
triec prom ļaunumu.

Ziemsvētkos, var teikt, spožu 
spīdekļu ietvarā atmirdz teikums 
jeb devīze: miers virs zemes un 
cilvēkiem labs prāts.

Kaut gan nebūt nav miera virs 
zemes un laba prāta diemžēl 
trūkst, šie vārdi kā prieka vēsts 
neļauj slīgt izmisumā, liek uzdīgt 
cerībai, ka būs labāk, skeptiķos 
vieš optimismu.

Nupat vēl Bloomberg ziņu 

aģentūras analitiķu grupa nāca 
klajā ar “Pessimist’s Guide” 2017. ga -
dam, prognozējot gruzdošo kri-
žu saasināšanos. Bet raugi, tajās 
pašās dienās laikraksta New York 
Times, var teikt, vadošais publi-
cists, triju Pulicera prēmiju lau-
reāts Tomass Frīdmans nācis 
kla jā ar grāmatu An Optimist’s 
Guide, t. i., “Optimista ceļvedis”!

Nu jau 30 gadus Tomass Frīd-
mans apceļo pasauli, vēro noti -
ku mus, analizē tendences, kas 
skaidrāk iezīmējas ilgtermiņā. 
Pilnīgs grāmatas nosaukums ir 
pagaŗš: Thank You for Being Late: 
An Optimist’s Guide to Thriving 
in the Age of Accelerations. Autors 
liek manīt, ka pieteikto viesu vai 
intervējamo aizkavēšanās deva 

viņam iespēju ‒ tikmēr par kaut 
ko mierīgi padomāt ‒ un laik-
metā, kad viss paātrinās, viņam 
daudz kas liek būt optimistam.

Un proti: par spīti šausmām, 
diviem pasaules kaŗiem un to 
sekām, par spīti, piemēram, Sī -
rijas traģēdijai, ko padziļina Ei -
ropas Savienības bezpalīdzī -
gums un Krievijas nežēlība, ilg-
termiņā cilvēces ceļš tomēr ved 
augšup. Vidējais mūža ilgums 
(globāli) kopš 1900. gada gandrīz 
dubultojies. Vēl 1990. gadā tikai 
76 procentiem no pasaules ie -
dzī votājiem bija pieejams tīrs 
ūdens, bet tagad to skaits ir 91 
procents. Iekšējais kopprodukts 
uz katru iedzīvotāju (vidēji pa -
saulē) 1960. gadā bija 449 ASV 

dolaru, bet 2015. gadā jau pāri 
par 10 tūkstošiem dolaru. Pro-
tams, “vidējais” skaitlis slēpj kra-
su sociālu nevienlīdzību un re -
ģionālus kontrastus, bet globālā 
tendence, virzība ir pozitīva. Vie-
nas paaudzes laikā par 23 pro-
centiem pazemināts no vēža mi -
rušo personu skaits. Un visai drīz 
‒ starp 2020. un 2030. gadu ‒ 
visiem pasaules iedzīvotājiem 
būs pieeja tīmeklim!

Uz Tomasa Fridmana optimis-
mu es raugos mazliet piesardzīgi, 
vērojot “dienišķos trakumus” 
pasaulē, bet patīkami iepazīt pla-
šāku, globālu, pārlaicīgu skatī-
jumu ziemas saulgriežos, kad 
gaisma uzvar tumsu.

Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis pauž, ka uzticēšanās 
plai sa starp sabiedrību un polī-
tiķiem kļūst arvien lielāka. Vai-
cāts, vai ar pēdējā laika lēmu - 
m iem, īpaši nodokļu jautājumos, 
polītiķi nav zaudējuši sabiedrī-
bas uzticību, prezidents saka, ka 
ir “grūti zaudēt to, kā nav, jo uz -
ticības polītiķiem, protams, nav, 
un arī šī plaisa starp sabiedrību 
un parlamentu, sabiedrību un 
valdību tikai aug plašumā”. 

Jāteic, ka Prezidenta sacītajam 
pat grūti ko piebilst. Tik nepro-
fesionālas valdības Latvijā, ma -
nu prāt,  nav bijis kopš slavena-
jiem “septiņiem treknajiem ga -
diem”, kad toreizējais premjērs 
Aigars Kalvītis, sitot roku uz gal-
da, apgalvoja,  ka ir labas dzīves 
garants valstij. Toreiz valdība 
apgalvoja, ka viss ir kārtībā, ka 
tai ir krizes plāns, bet faktiski 
igno rēja visus ekspertu brīdi nā-
jumus un nekāda plāna, protams, 
nebija. Tagadējā valdība, it īpaši 
jau finanču un ekonomikas mi -
nistri, neuzskata, ka jebkā būtu 
vainojami jezgā ap bēdīgi slave-
no mikrouzņēmumu nodokli 
(MUN). Atklāsme, ka kaut kas 
īsti nav kārtībā, premjeram Mā - 
r im Kučinskim un pēc tam arī 
daļai ministru radās pēkšņi. Var 
tikai zīlēt, vai vajadzība kaut 
kādu iemeslu dēļ kaut ko mainīt 
jau pēc budžeta pieņemšanas 
radās kādam no “biedriem”, ku - 
r am nevar neklausīt, vai arī iz -
pratne tiešām nāca kā jaunavas 
Marijas parādīšanās leģendās un 
nostāstos. Ja atmetam salīdzi nā-
jumus un minējumus, tad ir 
skaidrs, ka valdības krīze ir, jo 
vienoties par to, kas tad ir jādara, 
lai “vilks paēdis un kaza dzīva”,  
koalīcija nespēj, turklāt pēkšņā 
nostājas maiņa stabilitāti un 
uzņēmējdarbību neveicina, bet 
padara valsti daudz ievainoja-
mā ku. Saistībā ar esošo ekono-

Atgūt pazaudēto
mikas bremzēšanos Eiropā un 
uz ārējo ģeopolītisko apstākļu 
fona tas patiesībā ir drāmatiski. 
Un tāpat ir skaidrs, ka nekas ne -
mainīsies, jo var mainīties ama-
tos esošo uzvārdi, bet ne valdības 
būtība, jo Saeimā ir ievēlēti tie, 
kuŗi ievēlēti. Kaut kas, turklāt ne 
uz labāko pusi, mainītos vien 
tad, ja valdībā ienāktu Saskaņa. 
Redzot, kā Rīgā pamazām ie - 
nāk postpadomju noskaņas un 
zinot, ka Saskaņa  tikai vārdos 
piesauc sociāldemokratiju, bet 
darbos un domāšanā ir īsta kom-
partijas mantiniece ar korupci -
jas piegaršu, gribas sacīt, ka lai 
jau paliek, kā ir. 

“Miers virs zemes un cilvē - 
k iem labs prāts” aizvien biežāk ir 
vēlme, bet ne īstenība. Tas, kas 
notiek, skar katru no mums, lai 
kuŗā pasaules malā dzīvotu. Pro-
tams, tā ir veca patiesība, kuŗu 
zinām, bet par kuŗu domājam, 
ka “gan jau tas mani neskars”. 
Brīdī, kad rakstu šo komentāru, 
ar katru stundu pieaug skaidrība 
par terrora aktu Berlīnē. Pirm-
dienas vakarā smagā kravas ma -
šīna ietriecās cilvēkos Ziem-
svētku tirdziņā pilsētas rietumos, 
šobrīd jau 12 mirušo un gandrīz 
pussimts ievainoto. Lasot pirmo 
ziņu par notikušo, sirds notrīcēja 
un tūlīt centos skaipā sazināties 
ar tuvu cilvēku, kurš dzīvo un 
strādā Berlīnē, turklāt pilsētas 
rietumdaļā. Sekundes, kamēr 
atnāca atbilde, ka viss kārtībā, 
vilkās kā mūžība. Un tad atnāca 
arī piebilde, ka terrora akta laikā 
tuvinieks atradies netālu no vie-
tas, kuŗā uzbruka cilvēkiem. 
Pircis dāvanu. 

Jau vēlāk, TV nakts ziņās, ska-
toties kārtējo sižetu par Sīriju   
un Alepo, par Turcijā, Ankarā, 
pirmdien nošauto Krievijas vēst-
nieku, bija jādomā, ka vēstis par 
mirušiem cilvēkiem, terrora ak -
tiem un citām nelaimēm ir 

kļuvušas par ikdienas vēstīm,   
tās sākam uztvert par ikdienas 
sastāvdaļu. Var sacīt, ka vienmēr 
var aizbraukt no vietas, kuŗā esi, 
bet šodien tas vienmēr būs jau-
tājums par to, cik droša ir pasau-
le, kuŗā dzīvojam. Ko darīt un 
vai varam ko darīt? Pirmajā brīdī 
atbilde ir, ka neko daudz mainīt 
nevaram, jo notiekošais brīžiem 
atgādina lavīnu, kas taču nav 
apturama. Un tad atcerējos, ka, 
piemēram, Rīgā šobrīd notiek 
labdarības akcija “Dod pieci!”, 
kas aicina cilvēkus ziedot vēža 
slimniekiem rehabilitācijas no -
metnēm. Nāk lieli un mazi, jau 
saziedoti vairāk nekā 60 tūk -
stoši eiro, un līdz brīdim, kad 
akcija beigsies, naudiņas būs vēl 
vairāk. Cilvēki grib palīdzēt un 
atbalstīt nelaimē nonākušos, un 
viņiem nav svarīgi, kādi ir polī-
tiķi un viņu lēmumi. Kaut ne -
esam bagāta sabiedrība, cilvēki 
labdarības mērķiem ziedo visu 
gadu, un, piemēram, nauda ak -
nu transplantācijai, par ko esmu 
rakstījusi, vienmēr tiek sazie-
dota. Tāpat cilvēki ziedo var dar-
bībā cietušiem bērniem, dodas 
pie vecajiem ļaudīm pansionā-
tos, lai tos iepriecinātu ar kādu 
labu vārdu vai dāvaniņu. 

Protams, pirms Ziemsvētkiem 
tādu labdarības akciju ir vairāk, 
bet nav tā, ka visu gadu vienā 
mierā neko nedarām un tad gada 
beigās atceramies arī par citiem. 
Jā, skatoties un lasot ziņas, ieejot 
sociālajos tīklos un palasot tur 
rakstīto, brīžam šķiet, ka ļaunums 
uzvar un ka gaisma ir vien no 
spuldzēm un reklāmām. Patie-
sībā tā nav. To gaismu, kas mīt 
mūsos, nevar bez mūsu ziņas tā 
vienkārši nodzēst. Varam brīnī-
ties, kā mums izdodas tik bieži 
ievēlēt polītiķus, kuros pēc tam 
viļamies. Varam dusmoties, ka 
valstī tik bieži viss notiek ačgār-
ni, bet, manuprāt,  tam vienkārši 

nedrīkst ļauties. Varbūt tas ir  
liels individuālisms, bet varbūt 
reizēm vajag pagriezt muguru 
polītiķiem un polītikai un pado-
māt par sevi un par to, ko labu 
šodien esi izdarījis. Atrast pazau-
dēto labestību un ticību sev un 
cilvēkiem. Tad arī visapkārt no -

tiekošajā vieglāk ieraudzīt gais-
mu ne tikai no spuldzēm. Tāpēc 
vēlu sev un katram no jums at -
rast reizēm ikdienā pazaudēto 
ticību labajam, sirds siltumu un 
mīļumu. Mēs taču esam spējuši 
saglabāt Latvijas sapni gandrīz 
jau simt gadu, nepazaudēsim to!
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Edīte Pauls-Vīgnere. Ceļojuma piezīmes – Zeme. 
Jūra. Jūras augļi. 1974.

Inese Jakobi. Taures. 1975.

MĀRIS 
BRANCIS

ANDRIS
RITMANIS

Lai kur tu arī būtu, mans 
draugs, – Ziemsvētku vakarā ie -
dedz vienu baltu sveci! Atver 
logus un durvis, lai pie tevis var 
ienākt, kuŗš varēs, un arī dvē-
selītes varētu ielidot. Lai visas 
mūsu labās domas, darbi, labe s   -
tība, draudzība un mīlestība gai-
ši mirdz baltās svecītes liesmā un 
pavada Tevi un mūs visus šajos 
svētkos un 2017. gadā!

Es ticu, ka Mežaparkā mir dzo -
š as sniega pārslas šajos Ziem-
svētkos atkal uzliks baltu cepuri 
mūsu staltajām priedēm... – un 
es uz brīdi iekāpšu savās atmiņu 
kamanās.

Mans Mežaparks… Toreiz biju 
zēns ar skaistu tumši zilu ģim-
nazista cepuri uz pakauša un 
mel nu formas tērpu mugurā. 
Biju laimīgs un lepns, ka varē -   
ju mācīties tik varenā skolā kā 
Rīgas pilsētas 1. ģimnazijā. Dzī-
vojām skaistajā Mežaparkā – 
mā  jā, ko, rūpīgi naudu krājot, 
varēja uzbūvēt mani mīļie vecā -
ki, lai trim dēliem būtu skaista 
bērnība un jaunība.

Ziemās, dažreiz jau pat no   v em-
brī, uznāca bargs sals. Aiz sala Ķīš-
 ezers no krasta līdz kra stam. Aiz -
sala Daugava. Braucot no Meža -
p arka ar 11. tramvaju, nemaz 

ZIEMSVĒTKOS ATMIŅU KAMANĀS

Kad sirds pukst vienā ritmā

ne  gribējās stāvēt ārā uz platfor-
mas. Bija tik laba, silta sajūta, ja 
varēja iespiesties kabī nē starp di -
vām skaistām Rīgas ģimnazis tēm.

Pēc bargā sala, bieži jau trīs 
nedēļas pirms Ziemsvētkiem, 
sāka snigt sniegs. Pamazām tā 
kautrīgi – sīkas sniega pārslas 
vis pirms nosēdās un izkusa uz 
ģimnazistu zilajām cepurēm. 
Drīz sniega pārslas kļuva lielas 
un mirdzošas. Beidzot visa Rīga 
un Mežaparks ietinās baltā, tīrā 
sniegputenī, kas pārklāja mājas, 
kokus un ielas...

 Īsi pirms Ziemsvētkiem sākās 
skolas brīvlaiks. Kas tās bija par 
jaukām dienām, kad jau no paša 
rīta Mežaparkā varējām likt slē-
pes pie kājām un doties mežā pa 
kalnaino stigu... Mūsu sniegotā 
stiga, no Meža prospekta un Kok-
neses prorpekta stūra, gāja me  žā 
slīpi – taisni aiztecēja bruģēts 
ceļš uz Mīlgrāvja pusi. Slaidās 
priedes bija pārklātas ar biezu 
sniega segu. Papurinot zemākos 
zarus, paši apbirām ar baltajām 
pārslām. Mežs drīz piepildījās   
ar visu vecumu slēpotājiem. Da -
ži ilgi stavēja pakalnu galotnēs 
un mēģināja saņemt dūšu, lai 
nobrauktu pat no mazākajiem 
kalniņiem. Citi nebaidījās drāz-

ties zemē pat no lielākajiem. Da -
ži krita un cēlās – un mēģināja 
atkal. Kas tie bija par priekiem! 
Dažreiz pagadījās romantiski 
brīži, kad bija jāpalīdz skaistai 
ģimnazistei izkļūt laukā no lie -
las sniega kupenas, kur tā ar slē-
pēm bija ievēlusies.

Pa guļamistabas logu varēju 
redzēt savu mīļo Ķīšezeru. Zie-
mās ar slidām joņojām pa gludo 
aizsalušā ezera virsmu. Mēģi nā-
jām skrieties ar ledus jachtām, 
kam mazā vējiņā varējām aiz-
skriet gaŗām, bet, vējam saceļo-
ties, tās, kā bultas aizdrāzās  
prom no mums.

Tikpat arī ātri ir aizskrējis 
laiks…

Šodien, kā ikgadus, tuvojas 
Ziemsvētki. Mans mīļais Meža-
park, tu esi tik tālu, bet tomēr  
tik tuvs tu man…. 

Neesam vairs skaistajā Meža-
parkā, bet jau ilgus gadus  pa  sau-
les otrā pusē, astoņus – saulai -
najā Dienvidkalifornijā. Nav šeit 
ne sniega, ne sala. Tuvojas “va -
sa rīgi” Ziemsvētki. Turpat vai 
katru dienu spīd spoža saule,   
kas brīžiem kļūst par karstu – 
jānovelk krekls un jāieslēdz 
dzesinātājs.

 Mūsu dārziņā – pat Ziemsvēt ku 

laikā – zied rozes, zied kamē lijas, 
un paliela koka tievo zaru galos    
īsi pirms Ziemsvētkiem izplaukst 
skaistie, sarkanie Point setia ziedi – 
mūsu “Ziemsvētku puķe”. 

un atpakaļ, uz augšu un uz leju. 
Tikai staigāt tas neprot. Viņa 
spārniņi kustas neticami ātri   
(80 reizes sekundē!) – viņš var 
turēties gaisā uz vietas. Viņam ir 
slaids, gaŗš knābis, ar ko sūkt 
nektāru no skaistajiem, oran ža  jiem 
trompetei līdzīgajiem Acan thus 
ziediem. Kad putniņš redz, ka 
esam atmodušies, viņš neticāmā 
ātrumā lido tālāk – uz skaisto 
hibiscus krūmu, lai arī no tā gaiši 
rozā ziediem izsūktu saldo nek -
tāru. Nez ko domā šis mazais, 
mīļais putniņš, kuŗš var lidot no 
zieda uz ziedu un pa  celties pāri 
koku galotnēm. Mazais kolibri ir 
noteikti laimī gāks nekā daudz 
cilvēku šajā satrakotajā pasaulē. 
Bet vai viņš ir tik laimīgs kā 
cilvēki, kuŗu ģimenes var dzīvot 
tur, kur pa  saulē vēl var atrast 
daudz skaista un kur valda sati-
cība, sapraša nās, labestība un 
mī  lestība! Kas to lai zina? 

Ja es būtu jaunāks, vēlētos reiz 
atkal būt Ziemsvētkos Latvijā – brist 
pa dziļu sniegu, iestaigāt biezā egļu 
mežā, atrast mazu, zaļu eglīti. To 
izrotāt, iedegt tās zaros baltas 
svecītes un novēlēt visai pasaulei 
Ziemsvētkus mie rā, taisnībā un 
labestībā. Lai miers virs zemes 
un cilvēkiem labs prāts… 

Vairāk nekā divus mēnešus 
(no 3. novembŗa līdz nākamā 
gada 15. janvārim) Dekoratīvās 
mākslas un dizaina mūzejā ska -
tāma izstāde, kas veltīta pagājušā 
gadsimta otrās puses dekora tī va-
jai mākslai un dizainam. Šoreiz 
uzmanības centrā ir 1970. gadi. 
Izstāde tā arī saucas „Septiņ des-
mitie. Skaistuma lietderība”.

Līdzko ieej bijušās Juŗa baz-
nīcas plašajā telpā, kas tagad tiek 
izmantota kā mainīgā izstāžu 
zāle, tu apstājies – no krāšņajiem 
krāsu kontrastiem un monu men-
talitātes, no darbu iekšējā spēka 
un dzīvesprieka, no harmonijas un 
pasaules plašuma, no lepnuma par 
mūsu māksliniekiem un tautas 
talantīgumu aizraujas elpa. Ne  rau-
goties uz rokrakstu dažādību, 
krāsu pretmetiem, formu daudz-
veidību, liekas, ka visiem sirds 
pukst vienā ritmā.

1970. gadi iezīmējās Latvijā ar 
stagnācijas padziļināšanos, eko -
no   misko krizi. Skaistie vārdi, 
kādus lietoja kompartijas un pa -
domju iekārtas un sasniegumu 
cildināšanai, kontrastēja ar īste-
nību. Paradoksāli ir tas, ka tieši 
šādā laikā ļoti strauji attīstījās kul -
tūra un māksla, īpaši zēla lietišķā 
māksla, sevišķi keramika un tek-
stils. 1961.gadā dibinātā Rūdolfa 
Heimrāta tekstilmākslas nodaļa 
arvien vairāk izlaida pasaulē ļoti 
talantīgus audzēkņus, kādēļ tek -
stilmāksla pieņēmās arvien spē  kā, 
savā izteiksmē, paplašināja temu 
loku un techniku pielietojumu. 
Ideologi jautājumā par tekstil-
mākslu nevarēja pateikt, kas ir 
padomju cilvēkam atbilstošs, kas ne, 

kas aizstāv komūnisma cel  ša nas 
centienus un kas ne. Mākslinieki 
šo stāvokli izmantoja, ātri ieka ŗo-
dami sev vietu ne vien padomju, 
bet visas Eiropas un pat pasaules 
mākslā. Latvijas tekstilnieki bija 
padomju mākslas avangardā. Viņi 
paši auda lielas kompozicijas, ka -
mēr citur pasaulē to veica izpil-

Savukārt keramika tiecās atbrī-
voties no lietišķuma un pielie to-
jamības sadzīvē, ietiekties citās 
sfērās. Tā 1969. gadā Siguldā no -
tika pirmā dārza keramikas iz -
stāde. No galda un intīmā ģime-
nes loka tā izgāja brīvā dabā. Tas 
nozīmēja, ka tradicionālā māla 
keramika šādiem uzdevumiem ne -

pat no vairākām daļām. 
Sadzīviska pielietojamība pali-

ka tautas daiļamatnieku lauciņā. 
Profesionālie keramiķi taisīja acij 
tīkamus dekoratīvus darbus, kam 
dažkārt pat nebija nekādas līdzī-
bas ar dabas lietām. Visu noteica 
mākslinieka fantazija, izdoma. 
Nereti tie bija abstrakti veidoju-

ratīvums, formu rotaļas, virsmas 
apdares variācijas, iekrāsojumi. 
Šajā laikā uzplauka Pēteŗa Mar-
tinsona, Silvijas Šmidhenas, Iza-
bellas Krolles, Latvītes Mednieces 
un citu keramiķu daiļrade. Viņu 
vārdi kļuva pazīstami arī pasaulē. 
Mākslinieki 1970. gados jau va -
rēja iestāties starptautiskās pro-
fesionālās biedrībās un pat pie da-
līties izstādēs Eiropas redza mā-
kajos keramikas centros. Viņi, kā, 
piemēram, Pēteris Martinsons, guva 
pat pasaules atzinību, tikai šos 
apbalvojumus nevarēja saņemt– 
viņus nelaida ārā no PSRS. Pē  te-
 ris Martinsons savus Atzinības 
rakstus turēja rokās, kad Latvija 
atguva valstisko neatkarību un 
varēja brīvi braukt uz ārzemēm.

Gan tekstilmāksla, gan kerami ka 
sāka arvien biežāk sastrādāties 
ar architektiem, kuŗi paredzēja 
gan namu eksterjeros, gan inter-
jeros keramikas panno, dažādas 
tēlnieciskas kompozicijas, arī go -
belēni atrada savu vietu telpu 
mājīguma radīšanai.

Diemžēl izstādē neatradīsim 
visas lietišķi dekoratīvās mākslas 
nozares, kas tāpat strauji attīstījās 
1970. gados, – miniatūrtekstīlijas, 
ādas mākslinieciskā apstrāde, ro -
taslietas un citas. Izstādes kura-
tores Dace Laviņa un Rūta Rinka, 
kā arī mākslinieks Andris Vīto-
liņš koncentrējuši uzmanību uz 
galveno, nozīmīgāko, kam lat vie-
šu mākslā bija sevišķa nozīme, 
tas ir, tekstilmākslai un kerami-
kai. Manā ieskatā šāds risinājums 
bijis vispareizākais, mazāk sva-
rīgo atstājot malā citai reizei. 

Šorīt pamodos, cerot, ka pa -
saules vismazākais putniņš, mū -
su mīļais Kolibri (Humming bird) 
jau sēdēs uz “Kolibri krū -ma” 
(Acanthus) mazā zariņā pie 
mūsu guļamistabas loga un mu -
dinās mūs celties augšā. Ap  brī-
nojams ir šis mazais, skaistais 
viesis, kuŗš prot lidot uz priekšu 

dītāji, paši krāsoja dzijas. Ātri vien 
plakanās tekstilkompozicijas ieka -
ŗoja telpu, un tapa telpiskas tek-
stīlijas. Mākslinieki daudz ekspe-
rimentēja ar technikām, faktū-
rām. Tekstilmākslā liela vieta 
tika ierādīta nacionālajam aspek-
tam, kas palīdzēja celt nacionālo 
lepnumu. Visur skanēja Edītes 
Pauls-Vīgneres, Ainas Muzes, 
Egila Rozenberga un daudzu 
citu vārdi.

atbilda, vietā nāca šamots, kam 
arī māls ir izejas punkts. Šamotu 
apdedzina pie ļoti augstas tem-
pe ratūras, kādēļ šādi priekšmeti 
ir izturīgi gan saulē un lietū, gan 
arī salā.  

Brīvā dabā nevar izlikt neliela 
izmēra traukus vai priekšmetus, 
tie apstādījumos un dārza zaļu-
mos un puķu dobēs pazustu, 
tādēļ mākslinieki izgatavoja liela 
izmēra darbus, ko bieži veidoja 

mi, kam ar padomju ideoloģijas 
prasībām nebija nekāda sakara. 
Lietišķā māksla kļuva par to sfēru, 
kur pasaules modernā formveide 
guva atbalsi un no oficiālām ap -
rindām netika apkarota vai atzīta 
par apolitisku. 

Attiecībā uz keramiku radās 
pat jauns termins – lietišķi de -
koratīvā mākslā. Keramikas lie -
tišķums nebija aizmirsts, taču tā 
funkcionālismu aizvietoja deko-
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Vēstures laika nogriežņi Kubā 
ir sadalīti strikti – līdz 1959. gada 
janvārim un pēc tam. Cik ilgi 
"pēc tam”, un vai 2016. gada no -
vembris iezīmēs jaunu nogriez-
ni? Laiks rādīs. 1959. gadā krita 
diktātors Batista, kuŗš terrorizēja 
tautu un ļāva uz tās rēķina uz -
baroties mafijas slānim, un pēc 
viņa ar savu revolucionāro ar -
miju Kubā ienāca Če Gevara un 
sākās Fidela laiks ar krievu/pa -
domju "piešprici”, sākotnēji nesot 
cerības. Kā nu ne – tika skausts 
analfabētisms, ieviesta bezmak-
sas medicīna, pilsētu ielās ieripoja 
"moskviči” un "žiguļi”, ko tagad 
kā eksotiku dodas apraudzīt tū -
risti no visas pasaules. Visiem in  -
teresē, kā tad īsti izskatās vienas 
no pēdējām sociālisma drupām 
un kā no solītā komūnisma "lai-
mības" raušas augšā brīnišķīgā 
tropu sala.

Turp devās arī divas piere dzē-
jušas un kaismīgas ceļotājas – 
Riga Ven vadītāja Inese Zaķis   
un viņas ceļabiedre – latviete. 
Abām ir vēl kāda ko  pīga interese, 
kādas droši vien nav vairumam 
citzemju tūristu – salīdzināt ar 
Latvijas ceļu, dodo ties prom no 
zināmā režīma. Ce  ļojums gan 
iesākās neveiksmīgi pašai Inesei 
– brauciena iniciā torei, nokāpjot 
no kuģa, viņa nopietni savainoja 
kāju. Pirmais jautājums – kur 
pie  krist saņemt medicīnisko pa -
līdzību: uz ASV kuģa vai neiz zi-
nātajā valstī Ku bā? Būdama, kā 
pati saka, ar Dien vidamerikas 
dzīves pieredzi (Venecuēlā), viņa 
tomēr izvēlē jās atgriezties uz 
kuģa. Lai gan Kubā (tāpat kā 
Venecuēlā) me  dicīna ir par 
brīvu. Teorētiski. Un pirmais se -
cinājums: ceļojot, mīļie draugi, 
noteikti parūpējie ties par vese-
lības apdrošināšanu! Kas sevi 
sargā, to Dievs sargās. Beigās iz -
nāca tā, ka Inesei, pār vietojoties 
ar taksīti, bet ceļa bied rei, izman-
tojot tūres, sanāca katrai sava un 
arī kopīga pieredze.

Bet nu no paša sākuma. Kuģis, 
ar ko abas devās ceļā, saucas 
Ado nia Fathom, tas pieder Car-
ni  val Corporation un ietilpina  
704 pasažieŗus. Kuģis dodas uz 
Kubu divas reizes mēnesī. Mūsu 
ceļiniecēm sanāca 11. kuģa brau-
ciens. Tā kā kuģis ir salīdzinoši 
mazs, braucēji ir galvenokārt 
spe ciāli ieinteresēti, mērķtiecīgi 
ceļotāji (nevis "klasiskie" tūristi), 
līdz ar ko arī sarunu loks ir vai-
rāk kopīgs. Nevienu īpaši nepār-
steigs, ka pieczvaigžņu hoteļa 
līmenis Kubā nebūs tāds kā,    
teiksim, Amerikā un ka te neder 
ana lizēt un kritizēt, bet vienkārši 
jāvēro. Mūsu ceļiniecēm, turklāt 
gribot negribot, zīmējas līdzības 
ar Latviju pirms 25 gadiem. Uz 
kuģa viņas satika arī kubiešus, 
kas, līdzīgi kā latvieši, turp no 
Amerikas veda savus jaunākās 
paaudzes pārstāvjus, lai parādītu 
zemi, kur paši vai viņu senči 
dzimuši. 

Inese. Kubā man nācās noīrēt 
taksīti, jo grupas tūrē nevarēju do -
ties. Par pusotras stundas brau-
cienu samaksāju 45 dolarus. Tā 
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Dosimies uz Kubu! Kāpēc?
Inesi Zaķis uzklausīja Ligita Kovtuna           

kā runāju spāniski, sarunas ar 
pui si, kas vadīja automašīnu, un 
meiteni, kas bija līdz ar viņu, rai-
sījās brīvākas. Uzzināju, ka vi -
ņam ar savu autiņu ir atļauts stā-
v ēt īpaši norādītās vietās, viņu 
„uz  rauga” cilvēks, kas acīmredzot 
kontrolē, cik viņš nopelna, lai  
va  rētu iekasēt nodokli. Mašīna 
sau cās „moskvičs”, veca, bet labi    
uz  turēta. Jāņem vērā, ka kopš    
1959. gada Kubā jaunu auto prin-
cipā nav – sevišķi jau no Ame ri-
kas. Tas ir tāds īpašs ku  biešu 
„meistarstiķis” – uzturēt vecās 
ma  šīnas, kamēr tās kust. Bieži 
vien jābrīnās, ka vēl kust, jo mo -
tors jau tas pats mūžvecais, tikai 
pašu rokām tiek labots. To vērot 
īpaši brauc vīrieši no Ame rikas – 
tā viņiem ir eksotika.

Par naudu. Gluži tāpat kā sa -
vulaik Latvijā, Kubā ir „divas 
naudas” – CUC (peso convertible, 
attiecībā pret dolaru 1:1, ja ne -
ņem vērā maiņas procentu, kas 
viņiem paliek peļņā) un pašiem 
sava, kas patiesībā ir nevērtīga. 
Dolarus nelieto. 

Cilvēki Kubā ir patiešām drau-
dzīgi, atvērti, viņi cenšas kaut ko 
nopelnīt, paši darot un darbo-
joties. Ja ne citādi, tad spēlējot 
ģitaru un dziedot, vai, kā kāda 
kolorīta kundze, izliekot kārtis 
jeb zīlējot. Jā, medicīna, skolas, 
arī apglabāšana šai zemē ir par 
brīvu, tāpat arī miteklis, bet tad 
jārēķinās, ka viss ir ļoti žēlīgā 
līmenī. Produktus – pienu, svies-
tu, olas – iegādājas par taloniem 
(atcerēsimies Latviju!). Valsts vei  -
kalos pietiekamā daudzumā ir 
tikai rums un cigari, pārtikas 
veikalu plauktos kādu 3 – 4 no -
saukumu preces. 

Bet tas nekādi neizdzēš ie -
spaidu, ka šīs zemes cilvēki cen -
šas kaut ko izdomāt un darīt, lai 
savu dzīvi uzlabotu. Viņi nēsā 
tādas pašas drēbes kā cilvēki citur 
karstajās zemēs. (Te kars tums vēl 
krietni pārsniedz mūsu Floridā 
ierasto!) Viņi ir priecīgi un 
draudzīgi. Un vēl – viņi ne  vaid, 
bet dara. Man prātā pali cis kāds 
vīrs, kas pārdeva kokosriekstus 
– lai sagādātu sev ēnu mežonī-
gajā karstumā, viņš ratos ielicis 
un vadā līdzi koku, kas dod 
pavēni! Atkal velku parallē les ar 
tālaika Latviju, un mans seci nā-

jums ir tāds: kā vieni, tā otri ir 
centīgi un spējīgi, tomēr kubieši 
ir vairāk „biznesmeņi” – izdomās, 
kā nopelnīt no katra nieka. Un 
dzīvesprieka, krāsai nī bas te ir 
vairāk – tomēr dienvidu zeme. 
Varu teikt – Kubā cilvēkiem ir 
vēlēšanās nomest veco dzīvi, un 
es ticu, ka viņiem tas izdos ies – 
ja vien ļaus!

 Kubieši, līdzīgi kā žīdi, ļoti 
cieši turas kopā un mēģina pa -
līdzēt cits citam. Mans šoferis 
teica: „Ja es ēdīšu, tad mani kai-
miņi arī ēdīs.” Un vēl viņš teica: 
„Pagaidām ir tā, ka valsts izlie-
kas, ka man maksā, bet es izlie -
kos, ka strādāju valstij.”

Katrā ziņā der aizbraukt uz 
Kubu – ir interesanti redzēt, kā šī 
valsts mainās, un vērot, cik ilgs 
laiks paies, līdz mēs varēsim 
redzēt tikpat lielas pārmaiņas, 
kādas ir notikušas Latvijā.              

Ineses ceļojuma nelāgais sākums..

Paladares jeb ēstuve Santiago

Kolorītā zīlniece liek kārtis

Kā no antīko auto kluba parādes

Greznajiem namiem tiek atjaunotas tikai fasādes
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Operetes Jaungada koncerti 
Nāc, ieklausies, draugs, kā Vīnē 
dzied! 26., 29. un 30. decembrī 
norisināsies Kultūras pilī Ziemeļ-
blāzma. Solisti Inga Šļubovska, 
Nauris Indzeris, Kārlis Rūtentāls, 
Laura Purena u.c., kā arī viesi – 
Francijā dzīvojošā latviešu oper-
dziedātāja, soprāns Silga Tīruma, 
viņas dzīvesbiedrs – franču tenors 
Pjērs Soldano, kā arī Austrijā dzī-
vojošais latviešu mecosoprāns 
Helēna Sorokina – dziedās Vīnes 
operetes klasiķu, tostarp Štrausu 
dinastijas, populāro mūziku. Kon-
certā mūzicēs Operetes orķestris 
diriģenta Guntara Bernāta vadī bā.

Silgu Tīrumu savulaik klausī -
tāji iepazina kā Leldi Imanta 
Kalniņa operā Spēlēju, dancoju 
(par ko viņa bija nominēta Lielajai 
Mūzikas balvai 2011 un saņēma 
portāla Delfi publikas simpatiju 
balvu), kā arī kā Klīviju (2014) – 
titulvaroni Latvijas operetes fon -
da pirmajā iestudētajā operetē. 
Pjērs Soldano dziedājis Milānas 
operteātrī La Scala, Parīzes Bastī li-
jas operā, Veronas arēnā un citur. 
“Uz Latviju vienmēr braucu ar 
lielu prieku un saviļņojumu, jo  
kas gan var būt labāks par iespē - 
ju dziedāt latviešu publikai savā 
zemē!” saka Silga, par nākotnes 
plāniem pagaidām gan atklājot 
vien to, ka pašlaik viņa kopā ar 
slaveno krievu vijolnieku Michai - 
lu Kaziņiku un viņa orķestri ga -

Operetes Jaungada koncerti Rīgā

tavo koncertsēriju, un viens no 
koncertiem skanēs Vīnē.

Koncerta viešņai Helēnai Soro-
kinai šogad viens no gada svarī gā-
kajiem notikumiem bijusi  loma 
mūsdienu mūzikas festivālā Stei r-
is cher Herbst (Štīrijas rudens), 
kuŗā viņa piedalījusies operas per-
formancē “Paradise”. “Tas bija liels 
izaicinājums,” atzīst Helēna. “Iz  ai-
cinājums bija arī debija diriģenta 
Johannesa Princa vadībā Grācas 
lielākajā koncertzālē Stefanien-
saal.” Kopš pērnā gada Helēna 
sadarbojas ar profesoru Karlhain-
cu Donaueru, regulāri ar šansonu 
un operešu āriju programmām 
uzstājoties visā Austrijā, kā arī ar 
džeza orķestri Eddie Luis und die 
Gnadenlosen (Edijs Luiss un Nežē-
līgie), kas Austrijā jau iekarojis 
publ ikas simpātijas, atskaņojot  

20. un 30. gadu vācu, franču un 
amerikāņu populārākās dzies -
mas. Jaunajā gadā top brīnišķī -   
ga programma, kas veltīta Zārai 
Lean derei – vienai no 30. gadu 
po   pulārākajām dziedātājām un 
aktrisēm visā Eiropā. Interesanti, 
ka Leanderes talants tika atklāts 
Rīgā, un viņai komponēto Niko 
Dostāla dziesmu Heut’ Abend lad’ 
ich mir die Liebe ein Helēna dzie-
dās arī Operetes Jaungada kon-
certos Rīgā. 

UZZIŅAI. Latvijas Operetes 
fonds kopš 2013. gada Latvijā 
atjauno un attīsta skaisto operetes 
žanra tradiciju, lai no jauna iz -
veidotu laikmetīgu profesionālu 
Operetes teātri Rīgā ar pilnvērtī -
gu trupu, orķestri un atbilsto   š-
ām telpām, ar operešu, mūziklu 

u.tml. Latvijas operetes fonds 
mērķtiecīgi strādā, lai Latvijā, kur 
tik daudz slavenu un talantīgu 
profesionālu dziedātāju, būtu savs 
operetes teātris. 

Kultūras ministrijas koncep -
tuāli atbalstīta, tomēr nesaņemot 
garantētu bazes financējumu, Lat-
vijas operetes fonda virzība uz 
Operetes teātra dibināšanu šo -
brīd iespējama tikai ar entuzia s-
tu un ziedotāju atbalstu. 

Latvijā izrādītas iestudētās ope-
retes un koncertprogrammas, sa -
ņemta klausītāju atzinība un stāv-
ovācijas – Niko Dostāla operete 
Klīvija (2014), Franča Lehāra 
operete Jautrā atraitne (2015), ne -
bēdnīgi mūzikāla izrāde bēr   -
niem Brodveja stilā Paukojam un 
šmaukojam (2015) ar Arvīda Ži -
linska mūziku (2015), Paula Ab -

rahama operete Balle Savojā 
(2016). Izrādes tiek veidotas ar 
speciāli gatavotām dekorācijām, 
kostīmiem un orķestri. 

Sadarbībā ar Ikšķiles novada 
domi iedibināta jauna tradicija – 
Operetes festivāls. Otrais opere-
tes festivāls notiks 2017. gada  
15. jūlijā jau rekonstruētajā 
Ikšķiles brīvdabas estrādē. Ir 
nodibināta arī Operetes un mūzi-
kālā teātŗa biedrība, kas apvieno 
gandrīz 100 profesionāļus.

Top grāmata par Latvijas ope-
retes vēsturi un attīstību, un sa -
darbībā ar Latvijas Mūzikas aka-
dēmiju un Latvijas Kultūras aka-
dēmiju tiek veidota akadēmiska, 
padziļināta metodiskā izglītības 
programma jaunajiem mūzikālā 
teātŗa aktieŗiem. Jūs varat palī  -
dzēt Operetes teātra atdzimšanai 
Latvijā, atbalstot to ar ziedojumu. 
Tikai kopīgiem spēkiem Latvija 
atkal var atgūt savu Operetes un 
mūzikālo teātri!

Ziedojumu iespējams pārskaitīt:
Nodibinājums Latvijas operetes 

fonds
Reģistrācijas nr.: 40008212349
Banka: a/s Swedbank
SWIFT: HABA LV22
Konta nr.:
LV30HABA0551037042807
Vairāk informācijas pa tālruni 

(+371) 29422672 vai e-pastu ope-
retesfonds@gmail.com, vai mājas-
lapā www.operetesfonds.lv/ziedot

Pjērs Soldano Silga TīrumaHelēna Sorokina

Manā ilggadējā mītnes zemē 
Austrālijā cirkulēja amizanti no -
stāsti par kļūmēm un pārpra tu -
miem, ar kādiem iznācis sastap -   
ties pirmajā laikā izceļotājiem no 
Eiropas bēgļu nometnēm pēc 
Otrā pasaules kaŗa. Kāda kundze 
Melburnā pa ceļam no darba uz 
mājām iegriezusies tirgū, lai sa -
pirktos saviem mīluļiem – vīram 
un diviem bērneļiem – vakariņu 
tiesu. Stendā ar uzrakstu PETS’ 
MEAT (Gaļa mīluļiem) pamanī-
jusi īpaši lētas gaļas piedāvājumu 
un nekavējoties pirkusi to nost. 
Izceptā gaļa vēlāk mājās gan 
drusku rūgteni garšojusi, tomēr 
kā pati pircēja, tā viņas ģimenes 
locekļi ar savām porcijām galā 
tikuši. Tikai vēlāk noskaidrojies, ka 
tirgus stends ar uzrakstu PETS’ 
MEAT pārdod zirga gaļu izbaro-
šanai sunīšiem un kaķīšiem.

  Ja vēlāk par mūsu pašu, brīvu 
cilvēku zināšanu trūkuma raisītām 
nebūšanām un vainām var am pa -
smaidīt, smaids neuzplaukst, lasot 
1941. gadā uz Sibiriju depor tē tās 
meitenes Rūtas Upītes pastāstīju-
mu grāmatā Vēl tā gribējās dzī   -
vot par zirga gaļas ēšanas epizodi 
izsūtījumā: 

Pusdienas laikā, nogājuši up  ma-
lā, lai atrastu ūdeni tējai, ierau-
dzījām krastā izskalotu noslīkušu 
zirgu. Tas bija uzpūties un resns. 
Tie, kas jau dzīvoja pusbadā, no -
lēma zirgu ēst, daudz nedomāda-
mi, paņēma nažus un izgrieza 
la bākos gabalus. Tos smalki sa -
grieza un lika katliņā vārīties. Gaļa 

Zirgu apēd, paši jūdzas ragavās
*Rūta Upīte, Vēl tā gribējās dzīvot, apgāds SIA VESTA-LK serijā “Laika grāmata”, Rīgā, 2016. g., 144 lpp.

*Rūta Upīte, Dear God, How I Wanted to Live!, tas pats turpat tad pat, 152 lpp.

bija tikai mazliet apvārījusies, kad 
izbadējušies cilvēki jau kāri metās 
tai virsū un plēsa to zobiem. Lai arī 
man gaužām gribējās ēst, es tomēr 
nevarēju dabūt mutē šo riebīgi zil-
gano zirga gaļu. Man kļuva slikta 
dūša un atgāju sānis. Bads bija 
padarījis cilvēkus līdzīgus zvēriem. 
(61. lpp.) 

 Daudzajos gadu desmitos kopš 
1941. un 1949. gada deportācijām 
mums publicēts prāvs skaits Si -
birijas atmiņu stāstu, bet Rūtas 
Upītes stāsts ir bijis viens no po -
pulārākajiem vai pat pats vis -
biežāk lasītais. Pēc tam, kad tas ar 
Rūtiņas U. vārdu (lai nekaitētu 
okupētajā Latvijā dzīvojošajiem 
autores radiniekiem) 1978. gadā 
bija iznācis Grāmatu Drauga ap -
gādā ASV, tas piedzīvoja vēl trīs 
papildu iespiedumus un tika tul-
kots sešās valodās. Labi gan, ka 
tagad jauns izdevums tapis Rīgā, 
lai Latvijas interesentiem neva-
jadzētu meklēties bibliotēkās pēc 
nedaudzajiem eksemplāriem, kas 
tur vēl būs saglabājušies no ie -
priekšējā izdevuma.   

Kur tad meklējama Vēl tā gri-
bējās dzīvot panākumu atslēga?

Vispirms jau Rūtas vienkār -  
šajā, nesamākslotajā stāstījumā, 
īsajos teikumos, tiešumā. Tad vēl 
izturētajā mobilitātē: darbības  
vietas nemitīgi mainās, Rūta da  žā-
dos gadalaikos brauc gan lai vās, 
gan ragavās, gan milzu attālumus 
bieži vien draudīgos apstākļos, 
sniegputeņos paveic kājām. Stās-
tījuma sākumā plaši attēlots brau-

ciens lopu vagonos uz Sibiriju,   
bet grāmatas beigās – atgriešanās 
1956. gadā kaut cik civīlizētākos 
apstākļos dzimtenē. Neizvērsti, to - 
 t ies ļoti spilgti ir kontrastiem pil -
nie Sibirijas dabas un gada laiku 
ieskicējumi. Ja gribas uz mirkli 
ienirt grāmatā pirms tās sistē ma-
tiskas lasīšanas, varu ieteikt kaut 
vai Sibirijas milzu mežu notēlo-
jumu 38. lappusē.

Rūta grāmatas manuskriptu 
veidojusi savos divdesmitajos mū -
ža gados, kad bija sasniegts jau 
pieauguša cilvēka briedums, bet 
kad Sibirijā pavadītie agrīnākie 
gadi vēl labi saglabājušies atmiņā. 
Viņa godīgi izstāsta pašas piere-
dzēto un novēroto, bet tikai retu-
mis nododas vispārinājumu iz -
teik šanai, piemēram – sūdzoties 
par to, “kādā drausmīgā tumsībā 
un atpalicībā vēl tagad dzīvo 
krievu tauta”. (44.) Tikai retumis 
parādās pa apgalvojumam, ko Rū -
tiņa nevarēja droši zināt un pār-
baudīt, bet ko būs dzirdējusi cil-
vēkus ap sevi sakām, piemēram – 
“Padomju Savienībā strādnieks 
saņēma tikai desmito daļu no 
savas nopelnītās algas. Pārējā     
alga aizgāja čekas un partijas 
vīriem.” (105.) 

Rūtas noskaņu maiņas saista 
lasītāju. Kas tā meitenei par lai - 
mi, pēc ilgas dzīvošanas tālā kol-
chozā vai vientuļā būdai līdzīgā 
provizoriskā ēciņā nonākt kādā 
Sibirijas pilsētelē, kur ir pat – kino! 
Un ar kādām dzimtenes ilgām 
viņa 1946. gada vasarā vilcienā 

tuvojas Latvijai, “bērnišķīgi iedo-
mājoties, ka Latvijā, tikai ar ne -
lielām pārmaiņām, būs tāpat kā 
agrāk”.

Visa grāmata ir viegli lasāma, 
bet nežēlīgi skaudra apsūdzība 
padomju režīmam, kas ar cilvē -
kiem pat padsmitnieku gados ap -
gājās kā ar lopiem, sākot jau ar 
viņu izvešanu lopu vagonos, bet 
arī vēlāk radot viņiem tādus 
apstākļus, ka jāveic uzdevumi,    
kas īsteni piemēroti tikai spēcī -
giem mājdzīvniekiem.

Vai jābrīnās, ka pēc tāda veida 
“piedzīvojumiem” un pēc to mei-
tenes mūža gadu sabojāšanas, kas 
normālos apstākļos cilvēkam ir 
paši skaistākie, – jā, vai tad jābrī-
nās, ka Rūtiņa sava stāstījuma 
beigās iekšēji gluži vai eksplodē, 
naida sajūtas pārņemta? 1940. ga -
dā viņa raksta:

 Ja es vēl sagaidītu tos laikus,   
kad komūnistu vara izbeigtos, tad 
censtos zvēriskā kārtā viņiem at -
riebties. Censtos dabūt iespēju, lai 
varētu tos mocīt, spīdzināt un no -
galināt. Gribētu atriebt par mums 
sagādātajām mokām, par dziļa-
jiem pazemojumiem, par visu 
mūsu sabojāto izpostīto dzīvi... 
Pietiek atcerēties 1941. gadu, kad 
jau visa asiņu balss sauc pēc at -
riebības... Un atriebībai būs jānāk 
agri vai vēlu... Es trīcu atriebības 
alkās... Ak, kaut ātrāk pienāktu šī 
atriebības stunda! (138.) 

Šī ir visa Rūtiņas stāstījuma pati 
kulminācija, un pret to iebilst – 
par otra vaiga nerādīšanu sitējam 

utt. – varētu vienīgi tādi, kas grā-
matas lasa no beigām. Normālam 
lasītājam pēc skaudrā stāsta iepa-
zīšanas vajadzētu iekšēji vārīties 
ne mazāk kā Rūtiņai. Tāpēc jā  no-
žēlo, ka grāmatas angliskajā ver-
sijā šī stāsta galotne ir nelāgi ap -
cirpta un atmaidzināta, laikam  
jau domājot piemēroties angļu 
valodā lasītāju rāmākajai, varbūt 
gaudenākajai mentālitātei. 

 Kamēr latvisko Rūtiņas grāma-
tu var vienīgi uzslavēt, angliskajā 
versijā daža vainiņa duŗas acīs. Ja 
nu vajadzēja anglisko grāmatu 
iesākt ar tiem pašiem pirmā lat-
viskā izdevuma cildinājumiem, 
kas ievietoti jaunajā latviešu izde-
vumā, derēja kaut nedaudz vārdos 
paskaidrot, kas bija latviešiem  tik 
labi pazīstamas personības kā 
Helmars Rudzītis, Zenta Mauriņa, 
Anšlavs Eglītis. Paviršu pēdējo 
iespaidu atstāj grāmatas pēdējie 
teikumi, pēc kuŗiem iznāk, ka Rū -
ta Upīte apbedīta tai pašā dienā, 
kad viņa mirusi. Pirmo reizi an    g-
ļu grāmatu atšķirot, uzgāju ie -
spied kļūdu: watch a film (skatīties 
filmu) vietā pamanīju patch a film 
(salāpīt filmu). Tomēr šķirstot tā  lāk, 
nevienu citu kļūdu neatradu. Ritas 
Liepas tulkojums nevainojams. 

Ne vien tādēļ, ka nav pārāk 
daudz angļu valodā tulkotu lat vie-
šu grāmatu, bet galvenokārt Rū  tas 
Upītes grāmatas pašvērtības dēļ 
iesaku to kā labu dāvanu mūsu 
angliski runājošiem, bet latviešu 
valodu nepratējiem radiem un 
draugiem.

EDUARDS
SILKALNS
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5. decembrī Ilmārs nosvinēja 
apaļu savas dzīves jubileju – 85 ga -
dus. Floridā, Sanktpēterburgā, 
kur viņš kopā ar dzīvesbiedri 
Silviju vada saulainās vecumdie-
nas, Ilmāru godā par maestro,   
jo neviens turienes latviešu vecā-
kās paaudzes sarīkojums jopro-
jām nav iedomājams bez viņu 
mūzicēšanas. “Nevaru teikt, ka 
esmu “sabiedriski aktīvs”, jo to 
lielāko darbu paveic mūsu bied-
rības cilvēki. Es tikai piepalī - 
dzu, darot, ko protu, – spēlējot 
un dziedot. Tikai kopš šā gada 
25. oktobŗa esmu pilnvērtīgs 
pensionārs, jo pārdevu savu pē -
dējo īpašumu –  īres māju ar se -
šiem dzīvokļiem. Visus šos ga -
dus, kopš mītu pensionāru pa -
radīzē Floridā, esmu strādājis 
savos namos, nesmādēdams ne -
vienu darbu – pļāvu zāli, zāģēju 
palmas, remontēju, vienvārd-
sakot, – saimniekoju. Nu dzīve 
iegājusi jaunā fazē – mierīgā, 
rimtā, kad vairāk laika varu vel  -
tīt savām domām.”

Varbūt iecerēts rakstīt me -
mu ārus? Tas tagad modē.

Man gan nav tādas vēlēšanās 
jeb tieksmes. Lai gan dzīve bi  -
jusi raiba kā dzeņa vēders. Lat-
vijā tā ritējusi vai visos novados, 
tāda čigānu dzīve bijusi. Piedzi-
mu Daugavpils Sarkanā Krusta 
slimnīcā, bet bērnības vasaras 
pagāja Sventes pagastā, starp 
Ilūk sti un Daugavpili, kur vecā   -
kiem bija lauku saimniecība. Abi 
gan bija skolotāji, tēvs strādāja 
Priedainē, kas pie Daugavpils, 
mamma – Krāslavā, pēc tam 
dabūja darbu Jelgavā, kurp pār-
cēlāmies, un es pabeidzu Jelga-
vas Skolotāju institūta pamat-
skolu. Paspēju, jo 1944. gada de -
cembrī atstājām Latviju – mēs   
ar mammu, bet tēvs palika Lat-
vijā, pateicis, ka atstās to “kopā 
ar pēdējo zaldātu”. Neizdevās, jo 
viņu – tolaik Aizputes pilsētas 
vecāko, aizveda uz Sibiriju, kur 

“Raiba kā dzeņa vēders bijusi mana dzīve”
Ilmārs Dzenis intervijā Ligitai Kovtunai

viņš sabija astoņus gadus. 
Mēs ar mammu nonācām 

Eslingenā, bet 1950. gada 24. jū -
nijā, tieši Jāņu vakarā, iekuģo -
jam Amerikā. Te laipna Sarkanā 
Krusta dāma iedeva mums trīs 
dolarus (par kuŗiem pirmām 
kārtām nopirku “kožamgumi-
jas”), un mēs devāmies uz Klīv-
landi, kur mammai bija sarunāta 
kalpones vieta.

Eslingenā nākamvasar būs 
liels saiets – turienes Dziesmu 
svētku 70. gadadienai par go -
du. Tautieši no visas pasaules 
sabrauks, izrādīs Alberta Legz-
diņa un Andra Ritmaņa dzies-
mu spēli “Eslingena”. Vai tu arī 
dosies? 

  Nedošos gan, bet domās būšu 
klāt. Atminos vai katru Eslinge-
nas stūri, reiz tur biju aizbraucis, 
izstaigāju vecās takas. Eslingenā 

pabeidzu vidusskolu, sportoju, 
spēlēju basketbolu, protams, mū -
zicēju – man bija orķestrītis četru 
cilvēku sastāvā, spēlēju balles 
Kalna kolonijā un citur, kur 
latvieši pulcējās uzdancot.

Un vai uz Latviju iecerēts 
atbraukt?

Nav jau pie kā – radi apmiruši, 
palicis viens vienīgs draugs Er -
vīns Baumanis, ar kuŗu kopā 
pabeidzām pamatskolu Jelgavā. 
Viņš tagad dzīvo Liepājā, mēs 
sarakstāmies. Kad pēdējo reizi 
biju Tēvzemē, aizbraucām uz 
Va žītes kapiem pie Bauskas, kur 
apglabāts mans tēvs...

 Joprojām siltā atmiņā ir “Vecā 
ratiņa” laiki, koncerti Latvijā – 
trīs vasarās nodziedājām 175 kon-
certus, pēdējā tūre bija 2002. 
gadā, bet 2003. gadā sarīkoju 
“Emburgas zēnu” koncerttūri   
pa Ameriku. Kaut kā īpaši spilgti 
atminos Smilteni – kā vislat vis  -
kāko vietu. Esmu gandarīts, ka 
manu darbu Latvijā novērtēja ar 
Mikrofona ierakstu gada balvu, 
ka mani atceras un klausās. 
Mēdzu teikt – dzīve ir tik skaista, 
cik skaistas ir atmiņas...  

Informāciju par Latviju smeļos 
mūsu Amerikas latviešu avīzē 
Laiks un priecājos, ka vecā Ru -
dzīša (Helmara Rudzīša, Laika 
un Grāmatu Drauga dibinātāja – 
L. K.) tradicija turpinās. 

Kā nosvinēji savu dzimša nas 
dienu? 

Kuģa ceļojumā. Ik gadu abi ar 
Silviju reizes 3 – 4 dodamies ce -
ļojumos ar kuģi (nevis kruīzos, 
kā jūs Latvijā sakāt. Vispār mani 
kaitina, ka Latvijas latvieši par 
daudz runā lieto svešvārdus. 
Jums taču mums būtu jārāda 
labs piemērs!) Šogad tas mūsu 
mūžā bija 72. vai 73. pēc skaita. 
Kā jau teicu, mūsu dzīve ir 
iegājusi rimtākā gultnē, ir vai r āk 
laika atpūtai, pārdomām. Arvien 
vairāk gribas pabūt klusumā,  
pat, braucot ar automašīnu, ne -
klausos radio, mājās reti skan 
“fona mūzika”, un, ja skan, tad 
vecā, labā country western  mū  zi-
ka, Čikāgas Piecīšu ieraksti. Jaun-
laiku mūzika bieži vien man 

izklausās pēc vienkāršas bļaustī-
šanās. Varbūt neviļus gatavojos 
turpmākajam ceļam uz Katskiļu 
latviešu kapiem, kur mums jau 
iegādāta mūžamāju vieta un    
kur jau atdusas mana mammīte... 
Te atdusas arī trīs no maniem 
mīļajiem Čikāgas Piecīšiem – 
Ģirts Puriņš, Jānis Rinkušs un 
Uldis Ievāns. 

Un tomēr – tavs izskats un 
možums vēl neliecina par do -
šanos turpu. Kāda ir tava “re -
cepte”? 

 Fiziskā un garīgā aktīvitāte. 
Tepat tuvumā ir veselības klubs, 
ko apmeklēju 4–6 reizes nedēļā. 
“Staigāju” pa lenti, tad eju karstā 
dušā, un mājās atgriežos garīgi 

laulība ir kā labi ieeļļota mašīna, 
mēs nekad nedarām to, kas, 
skaidri zināms, otru kaitina. Un 
jāatceras, ka ar vārdiem var ļoti 
ievainot.

Silvija: Īstenībā jau kašķiem 
nekad nav bijis laika. Es savulaik 
izmācījos par sekretāri, bet, tā kā 
necietu rakstāmmašīnu, pārmā-
cījos par grāmatvedi. Taču kopš 
esmu laulībā ar Ilmāru, esmu bi -
jusi pilna laika namamāte – au -
dzināju bērnus, rūpējos par māju.

Ilmārs: Arvien atceros, kā 
radās tā gudrā doma pārcelties 
uz Floridu. 1958. gadā, tūlīt pēc 
Ziemsvētkiem, abi ar draugu El -
māru Upīti, nule pabeiguši Ili-
nojas universitāti, viņa vecajā 

Ilmārs ar savu Silviju Floridas mājokļa viesistabā

Ar šo auto pa Ameriku brauc latvietis vārdā ILMĀRS

un miesiski možs. Garīgai aktī-
vitātei ik vakaru stundiņu, pus-
otras risinu krustvārdu mīklas, 
man īpaši patīk sudoku. Guļu 
ve   selīgā miegā... Atminos, kā 
bēr nībā, govis ganot, apsedzu 
savu sedziņu mīļotajai gotiņai 
Noriņai, kad tā bija pēc ēšanas 
pļavā atlaidusies, piespiedos tai 
un lasīju grāmatu. Tā jau, redz,  
ir – arvien atceros, kas notika, 
kad biju gadus 5 – 10 vecs, bet 
arvien biežāk piemirstu, ko 
darīju vakar... Ir mierīgi jāpie -
ņem tas, ka dzīve iegājusi citā 
ritmā.

Tev blakus jau 46 gadus ir 
Silvija. Kāda ir jūsu ilggadējās 
laulības formula?  

 Redzi, es esmu Strēlnieks pēc 
horoskopa – praktisks, visumā 
pozitīvs cilvēks, Silvija ir Skor-
pions – vai nu mīl, vai nīst, pa 
vidu nekā. Tad nu esmu sapratis, 
ka viņa mani tomēr mīl! Nopiet-
ni runājot, ikvienas laulības pa -
matā ir saskaņa. Mēs lieki nejau-
camies viens otra dzīvē, taču 
raugām otram palīdzēt, lai tad 
abi kopā baudītu atpūtu. Mūsu 

oldsmobilī pēc vairāku dienu  
pār  brauciena pa lauku ceļiem 
ieradāmies Maiami, pēc tam    
Key West, kur arī radās doma – 
te jāpaliek! 1962. gadā nopirku 
sešu dzīvokļu māju (Laikā slu-
dinājumus lika tāda Anna Tī  r-
rums – latviete, nekustamo īpa-
šu mu aģente Amerikā.), un tas 
bija mans pirmais ieguldījums. 
Izī rēju, pats sev paturot vienu 
ista biņu ar mazu virtuvīti. Atlido 
-jām te 3 – 4 reizes gadā – “pa -
sildīties”, bet 1970. gadā ieradā-
mies uz palikšanu un pēc gada 
ielikām pamatus paši savai mā -
jai. Nu gan arī tā pārdota, un    
jau 10 gadus dzīvojam šai jauka - 
jā vietā, no kuras gan uz veikalu, 
gan veselības klubu var aizstaigāt 
kājām. Amerikā tas nemaz nav 
tik parasti.

 Jūsu Ziemsvētku novēlē - 
jums Latvijai? 

Ilmārs: Uzturēt latvisku Lat-
viju un būt lepniem par to!

Silvija: Lai Tramps apciemo 
Latviju – varbūt iepazīstoties iz -
nāks saprašanās... 
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Dzied Mineapoles draudzes koris Gunas Kalmītes-Skujiņas vadībā

Laimonis Sproģis Prof. Juris Plēsums

Pa kreisi Biminita Bērziņa (valodnieces Valērijas Bērziņas-
Baltiņas meita) un raksta autore Āva Bērziņa (mazmeita)

Skoliņas vadītāja Indra Halvorsone

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

Labi, ka šogad Latvijas Valsts 
svētku akts Mineapolē nenotika 
18. novembrī, kā tradicionāli tas 
parasti notiek, jo, tāpat kā Latvijā 
1918. gada 18. novembrī, šajā 
dienā bija slapjš, lietains rudens 
laiks ar negaidītu sniegu un sli -
deniem ceļiem... Latvijas 98. svēt-
kus svinējām sestdien, 19. no -
vembrī, latviešu baznīcā. 

Sarīkojums iesākās ar karogu 
ienešanu, un tos ienesa šā gada 
latviešu skolas absolventu klase: 
Gints Pelēcis, Katrīna Dinglija, 
Maija Otto un Elizabete Čuriska. 
Viņi arī nolasīja  Edvarta Virzas 
dzejoli “Karogs”.

Latvijas svētki – ceļā uz valsts Simtgadi ĀVA BĒRZINA

vi jas valsts himnu. Pauls Grus-
tāns pavadīja ar trompeti.

Ģirts Jātnieks, Latv! nolasīja 
izvilkumus no Otto Grāvīša 
1918. gada dienasgrāmatas, kur 
aprakstīts Latvijas valsts rašanās 
grūtais sākums. Bet, par spīti 
grūtībām, brīvības sapnis pie -
pildījās.

Saģērbušies svētku drānās – 
tautastērpos, Gunas Kalmītes 
Skujiņas vadībā draudzes koŗa 
dalībnieki kopā ar latviešu sko -
las bērniem nodziedāja vai rākas 
pacilājošas, patriotiskas dzies-
mas,  Biruta Sprūde spēlēja kla-
vieŗu pavadījumu.

vienkārša. Atgādināja sestdienas 
vakaru lauku sētā, kad to saved 
kārtībā pēc darba nedēļas.” Vēl-
reiz Latvijai pienāca tāds izšķi-
rīgs  brīdis 1991. gada 4. maijā: 
tāpat saspringtā un nestabilā 
laikā latvieši uzdrīkstējās atjau-
not Latvijas valsts neatkarību. 

Domas par to, cik daudz vai ne -
daudz ir padarīts šajos 25 ga  dos 
ir dažādas. Bija cerība, ka Latvija 
ātrāk tiks uz priekšu. Par nelaimi 
Latvijai, daudzi latvieši aizplūst 
no Latvijas. Ir labi, ka Latvija āt -
rāk nekā plānots tuvojas budžetā 
iecerētajiem diviem procentiem 
no kopprodukta valsts aizsar dzī-

bai. Mēs lepojamies par kultūras 
un sporta sasniegumiem. Latvieši 
ir atsaucīgi uz labdarības akcijām. 
Runātāja pateicās mums visiem: 
“Ikvienam paldies par viņa ie  gul-
dījumu Latvijā!” Latvijas dibi nā-
šanas svētkos lai pieminām mūsu 
Tēvzemi, izjūtam savu piederību 
Latvijai un novēlam tai labas die -
nas. Vēl ir nedaudz laika, lai mūsu 
zemes simtgadi tiešām varētu 
svinēt pie balti klātiem galdiem 
ar labi padarītu darbu apziņu.

Nobeidzot L. Kovtuna deva īsu 
ieskatu Laika avīzes gaitās. Kā to 
iecerēja Helmars Rudzītis pašā 
sākumā, Laiks turpina šobrīd būt 

viens no nedaudzajiem latviešu 
valodā iznākošajiem preses izde-
vumiem, kas nav atkarīgs ne no 
viena polītiskā spēka. Ligita Kov-
tuna aicina mūs visus noturēt 
Laiku stipru, palikt tā lasītāju 
pulkā un rosināt to darīt ikvie-
nam latvietim. Viņa beidza refe-
rātu Veltas Sniķeres dzejas 
rindām:

“Šķiŗamies šķērsu, /tiekamies 
krustu,/ lai viens otram mēs 
nepazustu.”

Pēc svētku runas sekoja ap -
sveikumi, apbalvojumi, atzinī-
bas raksti.

Visvaris Ģiga – Latv! LOAM 
viceprezidents ziņoja, ka 2016. 
gada Pasaules brīvo latviešu ap -
vienības (PBLA) balva piešķirta 
sabiedriskajam darbiniekam Ēri-
kam Krūmiņam par ilggadēju 
darbu latviešu tautas labā, vairāk 
nekā 20 gadus vadot programmu 
“Drošais Tilts” Latvijas daudz-
bērnu ģimeņu, bāreņu un smagu 
apstākļu piemeklētu bērnu atbal-
stam. Ģiga arī apsveica Minea -
po les šā gada Amerikas latviešu 
apvienības (ALA) atzinības rak-
stu saņēmējus – Skaidrīti Dom-
brovsku un Aldi Švalbi par viņu 
darbu mūsu latviešu sabiedrībā.

Laimonis Sproģis, Tal! archi-
vārs, godināja Minesotas pavalsts 
un apkārtnes tautiešus, kas ir 
apbalvoti ar Triju Zvaigžņu or -
deni par izcilību savā profesijā 
un Latvijas valsts vārda celšanā: 
Valodniece Valērija Baltiņa-Bēr -
ziņa, vēsturnieks, profesors Pauls 
Lazda, ārste Dr. Aina Ga  lēja-
Dravniece, zinātnieks, ķīmi ķis 
Dr. Jānis Robiņš, ārsts Dr. Vis-
valdis Georgs Nagobads, ārsts 
Dr. Jānis Dimants, agronoms 
Juris Plēsums un mūsu lektore, 
žurnāliste Ligita Kovtuna.

Agrāk no rīta Dr. Jānis Dimants 
un Dr. Jāņa Robiņa meita Baiba 
Olingere pastāstīja latviešu sko-
las bērniem  par Triju Zvaigžņu 
ordeni un ļāva skolēniem to 
tuvāk apskatīt.

Sekoja Juŗa Plēsuma, Patr! 
dzeja “Latvija”, ko nolasīja viņa 
kundze Rita Plēsuma. 

Kopēji nodziedājām “Tev mū -
žam dzīvot, Latvija!” 

Māris Bergmanis, Tal! aicināja 
pakavēties pie svētku kliņģeŗa 
un glāzes vīna.

Paldies svētku akta rīkotājiem 
Korporāciju kopai Minesotā 
(K!K!M!) un Latviešu orga-
nizāciju apvienībai Minesotā 
(LOAM). 

Svētbrīdi noturēja mācītājs 
Dāgs Demandts, balstoties uz 
vārdiem “Dievam un Latvijai.” 
Jau tagad latvieši sāk posties un 
gatavoties uz Latvijas 100 gadu 
jubileju. Arī mūsu draudze pošas 
un atjaunojas. Esam atjaunojuši 
altāri, daļu no jumta, virtuvi, kā 
arī iegādājušies liftu, lai padarītu 
mūsu baznīcu atvērtāku un pie -
ejamāku. Vairākos veidos tur pi-
nām atbalstīt Latviju, atbalstām 
arī vietējos bērnus Powderhorn 
parka rajonā ar maltītēm.

Pēc svētbrīža K!K!M! seniors 

Dr. Jānis Dimants iepazīstināja 
ar svētku runas teicēju, Laika re -
daktori Ligitu Kovtunu. Ligita ir 
dzimusi Smiltenē, studējusi filo-
loģiju Latvijas Universitātē, strā-
dājusi apgādā “Zvaigzne”, bijusi 
žurnāliste laikrakstā “Literatūra 
un Māksla”. Kopš 2008. gada ir 
laikrakstu Brīvā Latvija un Laiks 
galvenā redaktore. Šis viņai ir 
“sirds darbs”, un par to viņa ir 
saņēmusi Latvijas valsts apbal-
vojumu – Atzinības krustu. 

L. Kovtuna sāka savu referātu 
“Latvija ceļā uz Simtgadi”, aprak-

Elmārs Priedītis, Lett! ievadīja 
aktu, izsakot vēlējumu, lai latvieši 
visā pasaulē saista savu tagadni 
ar pagātni, skatoties uz nākotni. 
Būsim lepni par savu tautu!

Noklausījāmies Latvijas valsts 
prezidenta Raimonda Vējoņa 
apsveikumu, nodziedājām Lat-

stot 1918. gada 18. novembri, kad 
tik saspringtā, nestabilā laikā 
latvieši uzdrīkstējās proklamēt 
Latviju par neatkarīgu valsti. 
Tolaiku prese rakstīja, ka “Lat vi-
jas valsts pasludināšana notika 
vienkārši un sirsnīgi, tā bija tāda 
pati kā mūsu tautas daba: klusa, 
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Beidzot drošās rokās ‒ jūsu 
vadītās ministrijas paspārnē 
nonācis ieilgušais Okupācijas 
mūzeja Nākotnes nama pro -
jekts. Kā notiks tā reālizācija?

Vispirms ‒ esmu gluži perso-
niski sarūgtināts, ka projekts ie -
ilga, ka palaistas  garām iespējas 
to labāk izmantot un īstenot. Pro-
tams, architektu un mākslinieku 
viedokļi var atšķirties, bet ‒ vēs-
turei ir jāatstāj precīzas liecības. 
Tā pelēkā būve Vecrīgā līdzšinējā 
izskatā tiešām ir nepieņemama, 
taču Gunara Birkerta risinājums, 
viņa lolojums ir nozīmīgs un 
jāvirza uz priekšu. Kultūras mi -
nistrija izstrādāja priekšlikumu, 
kā pabeigt ieilgušo projektu kri-
zes, mū su ministrijai tas jānoved 
līdz reālai būvei. Loģiski, jo Vides 
aiz sar  dzī bas un reģionālās attīstī-
bas mi  nistrijai ir pieredze darbā 
ar būvobjektiem. Mūsu paspārnē 
savulaik atradās būvniecības de -
partaments, esam veidojuši li  kum-
došanu būvniecības jomā, mums 
ir speciālisti un metodika. Tāpēc 
arī lēmums mūsu rokās nodot 
Okupācijas mūzeja Nākotnes na -
ma projekta kā valsts nozīmes 
pro  jekta īstenošanu ir loģisks. 
Mēs veiksim būvvaldes funkcijas 
un risināsim konkrētos uzdevu-
mus, kas saistīti ar būves pārrau-
dzību. Darbs ir sācies, un tam 
esam ķērušies klāt ar visu val - 
s tisko atbildību. 150 tūkstoši eiro 
no valsts ir piešķirti ekspertu pie-
saistīšanai, Nekustamo īpašumu 
aģentūra mums iesniegs projekta 
dokumentāciju, un varu aplie-
cināt, ka esam gatavi darba sāk-
šanai, lai uz valsts simtgadi Oku-
pācijas mūzejs būtu gatavs.

Mūsu laikraksti ‒ Laiks un 
Brīvā Latvija – cītīgi sekoja visai 
samezglojumu gaitai, publicēja 
abu pušu viedokļus, skaidroja. 
Kas īsti, jūsuprāt, bija par ie -
meslu problēmām? 

 Mana kompetence architektū-
rā nav tāda, lai izdarītu spriedu-
mus ‒ paļaujos uz Kultūras mi -
nistrijas ekspertu viedokļiem. Jā, 
manā ieskatā esošais nams tie - 
š ām nav pievilcīgs, tai pašā laikā 
tas ir spilgta laikmeta liecība. Un 
ko  pā ar ekspozīciju, kas būs tajā 
iekšā, tiešām veidos attiecīgā laik-
meta koptēlu. Iespaidīgu koptēlu. 
Šai gadījumā man kā ministram 
jāuzņemas polītiskā atbildība, kas 
saistās ar būves projekta atbilstī-
bu norma tī vajām prasībām attie-
cībā uz techniskajiem risināju -
m iem, dro šību utt., viss, kas citkārt 
jādara būvvaldei. Par mākslinie-
cisko ri  sinājumu ‒ tā ir pirmām 
kārtām galvenā lēmuma pieņē-
mēja ‒ Okupācijas mūzeja vadī -
bas kompetence. Un vēl – Gunara 
Birker ta pasaules līmeņa autoritā te. 

Kāpēc mēs nemaz nerunājam 
par blakusesošā pieminekļa ‒ 
memoriāla ieceri, kuŗa autors ir 
Kristaps Ģelzis?

 Tāpēc, ka tas ir citas institūci  -
jas ‒ Valsts Kultūras pieminekļu aiz-
sardzības inspekcijas – kompetencē.

Un tomēr ‒ kāpēc Nākotnes 
nama projekts neizturēja Rīgas 
būvvaldes sietu? 

 Apsvērumi var būt dažādi ‒ 
ekonomiski, polītiski... Vistica-

Par Nākotnes namu, Latgali un 
saprātīgu reģionālo polītiku

Ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Kasparu Gerhardu sarunājas Ligita Kovtuna

māk, pēc manām izjūtām, “no -
strādāja” tradicionālais “ko par 
mani padomās”. Uzsveru ‒ tas ir 
mans viedoklis, un vispār domā -
ju, ka Nākotnes nama projekts 
bū  tu “izgājis cauri”. Cita lieta ‒ cik 
tas prasītu laika, diskusiju, nau-
das. Tāpēc jau arī tika pieņemts 
lēmums, par ko nobalsoja Saei-
ma ‒ šo projektu nodot valsts ziņā.

Rīgas dome, ko vada Nils Uša-
kovs, ik gadu Okupācijas mūze-
jam piešķir noteiktu naudas 
summu, intervijas virsrakstā 
mūsu laikrakstos bija Ušakova 
vārdi: “Okupācijas mūzejs ir 
pel nījis domes atbalstu”. Ne  es-
mu polītikā rūdīta, bet vai jā -
domā, ka ir kāda polītiskā lie-
kulība?

 Paraudzīsimies uz Rīgas do -
mes darbiem! Ir bijis daudz vār-
du, bet darbos? Domei prin cipā 
nav pilsētas attīstības projektu.   
Ir dotācijas transportam, ir “bē -
du ieleja” Krišjāņa Barona ielā... 
Daudz, ļoti daudz naudas aiziet 
kā caurā mucā. 

Un vai ministrijai nav nekā-
das ietekmes?

 Pašvaldības Latvijā darbojas 
ļoti autonomi, ministrijas ziņā ir 
territoriālais plānojums un paš-
valdību darbības atbilstība lik u - 
m iem. Ja domes priekšsēdis rupji 
pārkāpj likumus, man – minis - 
t ram – ir tiesības atstādināt viņu  
no amata. Ja likumus pārkāpj visa 
dome, Saeima lemj par domes 
atstādināšanu. Ir atlaista, piemē - 
r am, Ķekavas dome, atstādināti 
pā  ris domes priekšsēžu. Bija arī 
Lielvārdes gadījums, kad priekš-
sēdis parakstīja 200 miljonu (!) 
parāda vekseli, taču at  kāpās pats. 
Tagad sekojam līdzi notik u - 
m iem Jūrmalā, bet, kā zināms, 
KNAB (Korupcijas no  vēršanas 
un apka rošanas birojs) nepieņē-
ma lēmumu, ka Gatis Truksnis 

nedrīkstētu ieņemt savu amatu. 
Ja tiesa lems, ka tomēr viņš pār-
kāpis likumu, Jūrmalas domes 
priekšsēdis ar ministra lēmumu 
tiks atlaists.

Un tagad – par mūsu Latgales 
reģionu, par ko tiek vēstīts kā 
par vienu no atpalikušākajiem 
reģioniem Eiropā. Kā īsti ir,     
jo, apciemojot Latgali, tāds ie -
spaids nerodas.

Objektīvie rādītāji tiešām nav 
tie paši labākie – bezdarba līme-
nis ir augstāks nekā vidēji Latvijā, 
vidējā alga latgaliešiem sastāda 
tikai 61% no tās, ko saņem rīdzi-
nieki (Kurzemē šis cipars ir 75%). 
Attīstība te tiešām notiek lēnāk. 
Tāpēc ir izstrādāta īpaša Latgales 
reģiona programma divos gal-
venajos virzienos. Pirmais – fi - 
n an ces, speciāli “iezīmēta” Eiropas 
struktūrfondu programma, kuŗā 
aktīvi iesaistās vietējie, Latgales 

plānošanas reģionālā padome. 
Tajā aktīvi darbojas pilsētu un 
no  vadu vadītāji. Otrs – ir pie-
ņemts likums par Latgales spe-
ciā lo ekonomisko zonu (līdz šim 
tāda bija Rēzekne). Tas praktiski 
nozīmē valsts nodokļu atlaides 
uzņēmējiem, kas tiešām ir pozi-
tīvs stimuls vietējai uzņēmēj-
darbībai.

Vēsturiski Latgales nozīmī gā-
kais ekonomiskais centrs bija 
Daugavpils – lielākais dzelzceļa 
mezgls Baltijā. Ar dzelzceļu sai s-
tī tajos uzņēmumos un Daugav-
pils lokomotīvju rūpnīcā bija 
nodarbināti ap 3000 cilvēku. Nu 
kravu pārvadāšanas apjomi kri - 
t ušies, lokomotīves, ko ražoja 
gal venokārt Krievijai, sakarā ar 
“Krie vijas stāstu” turp vairs ne -
iepērk – jāmeklē jauni risināju-
mi, kam vajadzīgs laiks. Bet – ir 
arī pozitīvi “stāsti”, piemēram, 

vācu un franču investīcijas Dau-
gavpilī (piemēram, Zigler ma  šīn-
būve un Axon Cable). Turklāt 
pro  fe sionāli augstā līmenī dar -
bo jas Rēzeknes un Daugavpils 
augstskolas kā kultūras un iz -
glītības centri reģionā.

Krievijas pierobeža, agresīvā 
informātīvā telpa no kaimi - 
ņ iem – vai tas nepadara mūsu 
mīļo Latgali par tādu “pieska-
tāmu” reģionu, kuŗā var rasties 
separatīvas domas?

Paraudzīsimies uz iedzīvotāju 
sastāvu – te ir paaudzēs cilvēki, 
kuŗu senči bēguši no represijām 
Krievijā, piemēram, vecticībnie-
ki, ebrēji u.c. Katoļticības tradi-
cija, savs dialekts. Tas viss izvei-
dojis latgaliešus par vieniem no 
patriotiskākajiem Latvijas ļau - 
d īm. Tāda ir mana pieredze. 
Turklāt – ierodoties Latgalē, aina, 
ko redzam, ir gluži citāda, nekā 
“stāsta” skaitļi – Latgalē ir kultū-
ras un reliģiskie centri, sakopta 
vide, dzīve rit...

Un uz Latgali no Rīgas ved 
lieliski Eiropas ceļi... Bet kā ir  
ar informātīvo telpu?

Latgalē ir izveidota sava radio-
studija, ir financējums technis-
kajai apraidei. Jārūpējas par in -
formācijas saturu. Redziet, cil -
vēk iem visvairāk tomēr interesē, 
kas notiek viņu vietējā vidē, kai-
miņielā, skolā, domē, un nav jā -
laužas globālo ziņu jomā. Nu jau 
arī valsts plašsaziņas līdzekļu at -
tīstības nostādnēs tas fiksēts un 
paredzēts financējums, proti, jā -
veido vietējais saturs, lai cilvēks 
justos līdzdalīgs, piederīgs. Rēz ek-
nē darbojas vietējais radio, iz - 
nāk vietējās avīzes. Un te ir liels 
potenciāls. Ikdienā tiek uz  rau-
dzīts, lai Latvijas pierobežā ne -
tiktu pārkāpti attiecīgie starp-
tautiskie likumi attiecībā uz 
frekvenču jaudu no Krievijas un 
Baltkrievijas puses.

Vai Latvijā briest jauna reģio-
nu reforma?

Nē, taču tikuši izvērtēti reģio -
nu reformas rezultāti un paš val-
dību sadarbība. Tagad galvenais 
ir, kā nodrošināt iedzīvo tājiem 
kvalitatīvus infrastruktū ras pa -
kalpojumus. Tas cieši sai st īts ar 
sākušos skolu reformu un vese lī-
bas reformu. Mūsu minist rija šai 
procesā ir starpnieks starp valsti 
un pašvaldībām.

Un vai nav tā, ka Rīga “izau-
gusi” kā milzis uz māla kājām. 
Vācijā, piemēram, ir dabiski,  
ka valsts centralizētās iestādes 
nav koncentrētas tikai Bonnā 
vai Berlīnē. 

Patiešām, valsts iestādes, kā 
Valsts ieņēmumu dienests, Vides 
valsts dienests un citas, vairāk 
nekā 30 institūcijas, var izvietot – 
un tas ir jādara! – pa visu Latviju. 
Šo procesu ir “jāpagriež” reģio -
nu virzienā. Līdz ar to pilsētās 
būs darbs juristiem, ekonomis-
tiem utt., taču viņiem nepiecie-
šama infrastruktūra: kā nogādāt 
bērnus skolās, kur saņemt medi-
cīnas pakalpojumus utt. Ja tas 
tiks nodrošināts, cilvēki 
atgriezīsies savos iegādātajos un 
mantotajos īpašumos, atgriezīsies 
Latvijā.

Kaspars Gerhards: “Jā, manā ieskatā esošais nams tiešām nav 
pievilcīgs, tai pašā laikā tas ir spilgta laikmeta liecība. Un kopā ar 
ekspozīciju, kas būs tajā iekšā, tiešām veidos attiecīgā laikmeta 
koptēlu. Iespai dīgu koptēlu.”

Nākotnes nams. Skats no Grēcinieku ielas. Projekta vizualizācija
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījusi DAIGA KALNS (ASV)
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Krustvārdu mīklas (Nr. 47) 
atrisinājums

Līmeniski.  7. Trifeles. 8. Ka -
ņieris. 10. Klase. 11. Perikls. 13. 
Viesata. 15. Liesa. 16. Svins. 18. 
Mitra. 19. “Kronis”. 20. Grants. 
24. Skeči. 25. Araks. 26. Ordas. 
27. Kuprava. 30. Plaudis. 32. Tunči. 
33. Trombons. 34. Pireneji. 

Stateniski.  1. Krāteris. 2. Efori. 
3. Penks. 4. “Kalev”. 5. Verns. 6. 
Dimiters. 9. Talcis. 12. Kladonija. 
14. Edmontona. 16. Saira. 17. 
Saržs. 21. Skrubers. 22. Kamīns. 
23. Farizeji. 28. Atēna. 30. Pilis. 
31. Urāns.        

Vēlaties uzzināt 
par tautiešiem Lielbritanijā? 

www.latviesiem.co.uk

Sūtu sveicienus tautiešiem 
visās pasaules malās! 

Šā gada nogalē Austrālijas 
latviešu 56. Kultūras dienu ie -
tvaros, īstenojot 2x2 dalībnieku 
ieceri, savu ceļojumu apkārt pa -
saulei uzsāks Latvijas karogs, 
kuŗu pēc speciāla pasūtījuma 
iz gatavojusi tekstilmāksliniece 
Dagnija Kupča, ievietots Latvijas 
Mākslas akadēmijas studentu 
izveidotā futrālī. Paredzams, ka 
karogs apceļos visus kontinen-
tus, kur dzīvo latvieši un kur dar-
bojas latviešu organizācijas. Šis 
karogs būs liecinieks daudza -
jiem Latvijas valsts simtgadei 
veltītajiem sarīkojumiem, kas, 
sākot ar nākamo gadu, līdz 2021. 
gadam norisināsies pasaulē. 

Reizē ar Austrālijas latviešu  
56. Kultūras dienām Melburnā, 
Austrālijā, šā gada nogalē ar Lat-
vijas Ārlietu ministrijas finan-
ciālu atbalstu notiks Pasaules 
latviešu ekonomikas un innovā-
ciju foruma pirmais reģionālais 
pasākums ārpus Latvijas ar ska -
tu uz Klusā okeana un Āzijas 
reģionu – pirmais mūsu kopējais 
mēģinājums sadarbībā ar Lat-
viešu apvienību Austrālijā un 
Jaunzēlandē aicināt šajā reģionā 
dzīvojošos tautiešus sniegt Lat-
vijai atbalstu jomā, kur šobrīd  

Vēstule gadu mijā
tas ir vissvarīgākais – stiprināt 
Latvijas drošību un veicināt Lat-
vijas ekonomisko izaugsmi. Nā -
kamgad sadarbībā ar PBLA da -
līb organizācijām ieplānota plaša 
pasākumu programma arī Ei - 
ro pā un Ziemeļamerikā, kuŗas 
mēr ķis ir stiprināt sadarbību 
starp Latviju un latviešu diaspo-
ru kultūrā, izglītībā un ekono-
mikā. 

Vienlaikus, atzīmējot skautis-
ma kustības 100. gadskārtu Lat-
vijā, PBLA pasludinājusi nāka-
mo 2017. gadu, par “Latviešu 
skautisma – 100 gadu, darbības 
atceres gadu”. Sveicu skautu un 
gaidu kustību nozīmīgajā jubi-
lejā un novēlu veiksmes svarī  -
gajā Latvijas jaunatnes audzinā-
šanas darbā!

PBLA kā latviešu organizāciju 
apvienību augstākā pārstāvnie-
cība ir strādājusi Latvijas un 
latviešu tautas labā jau 60 gadus. 
Šī gada oktobrī par godu orga-
nizācijas 60. gadskārtai PBLA 
sadarbībā ar Latvijas Zinātņu 
akadēmiju Rīgā rīkoja konfe-
renci, kuŗā atskatījāmies uz or -
ganizācijas darbību pagātnē un 
iezīmējām darbības virzienus 
nākotnē. Pateicos visiem priekš-
gā jējiem PBLA vadībā, ieliekot 
stiprus pamatus organizācijas 

darbībai, kā arī Latvijas Brīvības 
fondam un visiem tā atbalstītā-
jiem par financiālo devumu!     
Kā to konferencē atzīmēja PBLA 
dalīborganizāciju vadītāji, PBLA 
arī turpmāk būs svarīga loma, 
vienojot latviešus pasaulē darbam 
Latvijas un latviešu tautas labā! 
Tas jo īpaši svarīgi kļuvis šobrīd, 
kad Eiropa pieredz jaunus dro-
šības satricinājumus. Sasaistē ar 
PBLA 60. jubilejas konferenci 
Rīgā šā gada oktobrī Latvijas 
Mūzikas akadēmijā PBLA Kul-
tūras fonda priekšsēža Juŗa Ķe -
niņa izkārtojumā izskanēja Pa -
saules latviešu koŗa mūzikas 
kon certs, atgādinot par pasaulē 
dzīvojošo latviešu talantu devu-
mu latviešu kultūras mantoju -
ma kopšanā un bagātināšanā. 
Pateicos PBLA KF priekšsēdim, 
Latvijas Mūzikas akadēmijai un 
Latviešu Dziesmu svētku bied-
rībai Kanadā par dāvinājumu    
un atbalstu šī koncerta norisei!

Gadu mijā, pošoties Latvijas 
valsts simtgadei, aicinu ikvienu 
tautieti pasaulē stiprināt savu 
piederību Latvijai, doties ap -
ciem ot to un līdzdarboties tās 
attīstībā. Lai mums visiem prie-
cīgi Ziemassvētki un laime,  
miers un pārticība Jaunajā gadā!

Dievs, svētī Latviju!  

AS “Latvijas Valsts meži” atļauj iedzīvotājiem bez maksas 
nocirst vienu Ziemsvētku eglīti. Celma diametrs drīkst būt līdz 12 
cm, kas atbilst 2 – 3 m garai eglei. Aizliegts to darīt citu īpašnieku 
mežos, publiskajos dabas parkos, īpaši aizsargājamās dabas territo-
rijās un jaunaudzēs. 

Daugavpils Ziemsvētkiem saposta kā krāsainā pasakā. Prie - 
cīgā noskaņā tika atklāta lielā egle Vienības laukumā, kas varētu būt 
pat viena no krāšņākajām Latvijā. Tur liela rosība ir joprojām, jo 
durvis vēris Rūķu namiņš. Iespējams slidot, šūpoties, vizināties ar 
ragaviņām, tāpēc te augu dienu redzamas ģimenes ar bērniem. 

Latvijas skolēnu 170 mācību uzņēmumi piedalījās Ziemsvētku 
gadatirgū Rīgā, tirdzniecības centrā Domina Shopping, ko rīkoja 
biznesa izglītības biedrība Junior Achievement Latvija. Tā laikā va -
rēja iegādāties skolēnu izgatavotās oriģinālās Ziemsvētku dāvanas ‒ 
galda spēles, izstrādājumus no tekstila, koka un filca, dažādus inter-
jera priekšmetus, rotaslietas un citu. 

Jelgavas pilsētas un Daugavpils pilsētas domei, Pļaviņu novada 
un Viļānu novada domei piešķirta “Zaļās izcilības balva”, kuŗu pa -
sniedza vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars 
Gerhards un Valsts vides dienesta (VVD) ģenerāldirektore Inga 
Koļegova. Uzvarētāji saņēma diplomu un balvu – mūžzaļu eglīti. 

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas kamerorķestrim ‒    
15 gadu. Visu šo laiku diriģents Mārtiņš Bergs no Rīgas mēroja ceļu 
(150 km) uz Jēkabpili. Tagad pie diriģenta pults viņš ir arī Jāņa Nor-
viļa Madonas mūzikas skolas simfoniskajam orķestrim, bet 20 gadus 
vadījis Ventspils mūzikas vidusskolas simfonisko orķestri. 

Subatē, centrālajā Tirgus laukumā, uzstādīts Saules pulkstenis, 
kas veidots no metalla. Par pamatni izvēlēts iespaidīga lieluma lauk-
akmens, kuŗu kalis meistars Jānis Baginskis Ilūkstē. Pulksteni at -
bilstoši debespusēm noregulēja Latvijas Astronomijas biedrības 
pro jektu vadītājs Mārtiņš Gills.

Ikšķiles Tautas nama kamerkoris “Nona” (diriģents Juris Kļaviņš) 
piedalījās Starptautiskajā Ziemsvētku dziesmu festivālā Varšavā 
(Warsaw Advent & Christmas Choir Festival), kur žūrija sniegumu 
novērtēja ar Sudraba diplomu. Piedalījās arī ar koncertiem Varša - 
vas lielākajos dievnamos. “Nona” pārstāvēja Latviju, bet vēl piedalījās 
dziedošās kopas no Čechijas, Polijas, Igaunijas, Lietuvas, Ukrainas 
un citām valstīm. 

Dobele jau septīto gadu ir kļuvusi par Sniegavīru galvaspil -   
sē tu Latvijā. Dobeles novada domei, sadarbojoties ar tēlniekiem, 
vietējiem uzņēmumiem – tenapora ražotājai SIA Tenax un SIA 
Baltic Candles Ltd (“Dobeles sveces”), tapuši jau vairāk nekā 100 
dažādu sniegavīru. Tie piesaista tūristu uzmanību arī ziemā. 

Bauskas sociālais dienests saņēmis Zviedrijas pilsētas Avestas 
“Lauvu kluba” ziedojumus un dāvanas, lai Ziemsvētkos iepriecinātu 
mazturīgos iedzīvotājus. Šogad pārtikas paku un dāvanu sagādē 
iesaistījās ne tikai iedzīvotāji, bet arī Avestas veikals ICA Kvantum. 

Latvijas Samariešu apvienības pārtikas banka “Paēdušai Lat-
vijai” līdz 16. decembrim rīkoja labdarības akciju “Ziedo saldākiem 
Ziemsvētkiem”. Tās mērķis ‒ sarūpēt saldumu paciņu bērniem trū-
ku mā nonākušajās ģimenēs. Latvijā ir vairāk nekā 1000 bērnu, kuŗu 
ģimenes birokratisku šķēršļu dēļ nesaņem sociālo palīdzību. Infor-
mācija mājaslapā www.paedusailatvijai.lv.

Rundāles pilī pirms Ziemas saulgriežiem Ziemsvētku vecītis ar 
dāvanu maisu aicināja ciemos lauku bērnus no Rundāles, Svitenes 
un Viesturu pagasta. Klāt bija arī viņa draugi – aizejošā gada simbols 
Pērtiķītis un nākamā gada – Gailis, ar kuŗiem kopā spēlējās, dziedāja 
un dejoja. Bērni mājās devās ar saldumu tūtām. 

Jelgavas pils mūzejā līdz 23. decembrim apskatāma Ziemsvētku 
noskaņu izstāde “Piparkūku ciemats”, ko veidojuši Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes (LLU) dažādu fakultāšu studenti. Cen - 
t rālais objekts ir no piparkūku mīklas veidotais Jelgavas pils makets. 

Valkas Rotari klubs 23. decembrī ielūdz uz Ziemsvētku kon-
certu “DĀVANA ZIEMSVĒTKOS” Valkas Lugažu evaņģēliski lu  te-
riskajā baznīcā. Piedalīsies Jāņa Cimzes Valkas mūzikas skolas kok -
lētāju ansamblis, Valkas Kultūras nama vīru vokālais ansamblis “Lai 
skan”, Strenču mūzikas skolas saksofonu kvartets un Bērnu un jau - 
n iešu centra “Mice” vokālās darbnīcas mazie dziedātāji. Ieeja brīva. 

Mazsalacā 25. decembrī tiks uzburts “Sveču mežs Skaņajā kalnā”, 
no kuŗa dabas parks iemirdzēsies tūkstošiem sveču gaismiņās. 
Ziem svētkus ieskandinās folkloras kopa “Putni”, Rihards Saule (ģi -
tāra, balss) un Ingus Ulmanis, Roberts Rasa Aigars Voitišķis ‒ ar 
koncertprogrammu “Karameles”. Būs arī silts ēdiens un lauku labu-
mi. Ieeja par maksu. 

Apes Tautas namā Otrajos Ziemsvētkos notiks erudīcijas spēles 
“Prāta laboratorija” 3. kārta. Reizē tiek vākti arī ziedojumi. Sadarbībā 
ar Apes un Alūksnes novada fondu dalībnieki tiek aicināti atbalstīt 
Apes bērnudārzu “Vāverīte” mūzikas instrumentu iegādei. Spēle 
notiks 10 raundos, kur katrā būs 7 jautājumi ar ierobežotu laiku 
atbilžu sniegšanai. 

Liepājā 31. decembrī notiks labdarības “Vecgada karnevāla 
skrējiens”. Krāšņāko tērpu autori dažādās nominācijās tiks ap  bal -
voti ar veicināšanas balvām. Tajā tiks vākti līdzekļi pilsētas pašval -
dības dzīvnieku patversmei “Lauvas sirds”, kuŗā jaunus saimniekus 
gaida 16 suņi un 18 kaķi.

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA

Līmeniski. 1. Latvijas armijas 
pirmais komandieris Brīvības 
cīņu laikā. 4. Katoļu klosteris.      
9. Ziņas, fakti. 11. Salacas labā 
pieteka. 13. Gultas piederums. 
14. Personāžs latviešu filmā 
“Zvejnieka dēls”. 15. Tīrums, 
druva. 16. Gaŗspalvaini medību 
suņi. 18. Slaveni latviešu kor-
diriģenti – brāļi ... 20. Ziedkopa, 
salikts ķekars. 21. Sens stīgu 

mūzikas instruments. 22. Mūž-
sens, aizvēsturisks. 23. Mācēt, 
zināt. 26. Audumu dekorēšanas 
technika. 28. Noslēgta plaknes 
līkne. 30. Auļi. 31. Latviešu dzej-
nieks (1865 – 1929). 33. Tīrīt 
telpas, apstrādāt zemi. 35. Pa -
liktņi dzelzs kalšanai. 36. Lem-
pis, neveiklis. 37. Saskanība, har-
monija. 38. Celtniecības mate-
riāls. 

Stateniski.  1. Kaŗaskolas au -
dzēknis. 2. Naudas vienība kādā 
Austrumeiropas valstī. 3. Daudz-
balsīga garīga dziesma. 5. Peļu 
mājokļi. 6. Pagasta centrs Tu -
kuma novadā. 7. Salti. 8. Slaida, 
smuidra. 10. Zemiene starp kal-
niem. 12. Italiešu komponista 
Pučīni opera. 17. Vēstītāja literā-
tūra. 19. Boksa cīņu vieta. 22. 
Nest, vilkt. 23. Krāsa. 24. Cilvēki, 
kuŗi dzīvo ļoti atturīgi, vien -
kārši. 25. Piemēram. 26. Latviešu 
folklorists (1835 – 1923). 27. 
Folkloras sacerējumi prozā.       
29. Latviešu gleznotājs (1887 – 
1975). 32. Lielā Ludzas ezera 
izteka. 34. Pampt, milzt.

JĀNIS KUKAINIS,
PBLA valdes priekšsēdis
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APSAIMNIEKO

Tālr: 973-746-3075

VESELĪBAS

APDROŠINĀŠANA
uz īsu vai ilgāku laiku

LATVIJAS CIEMIŅIEM
CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM

Zvaniet:
RESNICK & ASSOCIATES

800-324-6520

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
 PIRKŠANA    PĀRDOŠANA    APSAIMNIEKOŠANA

 ATGŪŠANA    VĒRTĒŠANA VISĀ LATVIJĀ

MANTOJUMA
 DOKOMENTU KĀRTOŠANA

MEŽA ĪPAŠUMA
 VĒRTĒŠANA    IZSTRĀDE    PĀRDOŠANA

BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA
 MEŽA APSAIMNIEKOŠANĀ

ZVĒRINĀTA ADVOKĀTA PAKALPOJUMI

JAUNLAUCIŅI
ASV – Ivars A. Petrovskis
504 Grand Avenue N. E. 
Grand Rapids, MI 49503 
Tel.: (616) 975-2705 
zipetro@att.net 

LV – Arnis Zvaigzne
Duntes 28-192,
Rīga, LV–1005
Tel.: (371) 291-15477
arniszv@gmail.com

ASV – Sigurds Strautmanis
4906 S 19th St,
Milwaukee, Wisconsin
Unit J, 53221
Tel.: (414) 616-1657

Zvērināts advokāts
Andris Kluss
Tel.: (371) 291-52494
andris.kluss@advokataprakse.lv

Latvijas un ASV 
kopuzņēmums 

BALTINAMI
piedāvā

apsaimniekot vai pirkt
Jūsu daudzdzīvokļu namu 

vai tā daļu Latvijā
A. Padegs 845-462-3317 (NY) 

apadegs@optonline.net

PĒRK DZINTARA 
IZSTRĀDĀJUMUS
Necaurspīdīga dzintara  

apaļas un ovālas krelles, 
lielus  kulonus  un brošas, 

lielus dzintara gabalus.
Tālr. :  813-4189525

E-pasts:
latgalerija@gmail.com

Latviešiem piederošs uzņēmums
PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.

Tālrunis +371 29420502
e-pasts gunita@amg-eksports.lv

ZIEMASSVĒTKU DĀVANA

DIEVA ATSKĀRTA
Dieva dainu sakārtojums un apcere

Marģers Grīns
Cena: $24, ieskaitot pasta izdevumus ASV

M. Grīns  6635 Arbor Way  Parma, Ohio  44134
dievaatskarta@gmail.com

    ATBALSTI LATVIEŠU BĒRNUS
mūsu tautas vienīgos garantus! Latvijas bāreņus un daudzbērnu ģimenes jau 22 gadus
atbalsta Amerikas Latviešu Apvienības / Latvijas Bērnu Fonda “DROŠAIS TILTS”. 
Tuvāka informācija ALA mājas lapā (www.alausa.org) vai no Kaijas Petrovskas, ALA/SAL, 
tālr. 262/366-4424, e-pasts: kaijavp@aol.com

Darba Piedāvājums:
Ņujorkas ev. lut. draudze meklē apkopēju / saimnieku Katskiļu nometnei / lauku īpašumam

Pienākumi:
– pārvaldīt 78 akru īpašumā kārtību, drošību, tīrību, un administrāciju
– apkopt/tīrīt 56 guļamistabas 5 ēkās 
– uzturēt 15 ēkas un veikt vieglus remontus
– apzināt īpašuma sistēmas, piem., kanalizāciju un uguņu drošību
– veikt dārzniecības darbus un sniega šķūrēšanu
– veicināt latvisku gaisotni un viesmīlīgi uzņemt visus nometnes viesus

Nepieciešami legālie darba papīri – ASV pilsonība vai zaļā karte
Sīkāku darba aprakstu var saņemt, rakstot Ervīnam Kurēnam un Andrejam Lazdam:

ekurens@gmail.com, andrejslazda@gmail.com
ŅUJORKAS LATVIEŠU EVAŅĢELISKI LUTERISKĀ DRAUDZE 

Kooperatīvs MŪSU MEŽS veic privāto mežu apsaimniekošanu 
Latvijā musumezs@inbox.lv.
Tālr. 29161237.
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Porziņģis pirmajās 
simt spēlēs guvis 

1500 punktus 
Latvijas basketbola talants 

Kristaps Porziņģis kļuvis par 
12. basketbolistu Nacionālajā 
basketbola asociācijā (NBA) 
kopš 1983. gada, kuŗš karjēras 
pirmajās simt spēlēs ir guvis vis-
maz 1500 punktus un bloķējis 
vismaz 175 pretinieku metienus.

Porziņģis NBA līdz 14. decem-
brim bija aizvadījis 97 spēles, 
kuŗās guvis 1542 punktus un 
bloķējis 182 pretinieku metie-
nus. Iepriekš minēto robežu viņš 
bija sasniedzis jau iepriekšējā 
spēlē, kad  pret Losandželosas 
Lakers guva 26 punktus un 
bloķēja septiņus metienus. Tur-
pinājumā Kristaps aizvadīja savu 
otru rezultātīvāko spēli karjērā 
– pret Fīniksas Suns sametot 34 
punktus, taču Knicks cieta ne -
veiksmi pagarinājumā ar 111:113. 
Porziņģis ir otrs eiropietis pēc 
spāņa Po Gasola, kuŗam izdevies 
tikt šajā izcilo spēlētāju grupā. 
Labākais pēc šiem rādītājiem ir 
Deivids Robinsons, kuŗš karjē-
ras pirmajās simt NBA spēlēs 
guvis 2476 punktus un bloķējis 
383 metienus, savukārt Šakils 
O’Nīls izcēlies ar 2427 punktiem 
un 349 blokiem.

Svarcēlājai  Kochai  
medaļa Katarā

Latvijas svarcēlāja Rebeka Ko  -
cha Kataras kausa izcīņā teicami 
startēja citā svarā katē gorijā nekā 
iepriekš (līdz 63 kg).

Tūlīt Rebekas svaru stienis „uz -
lidos” līdz sudrabam

Oskara Ķibermaņa divnieks

Andrejs Rastorgujevs mēģina 
apdzīt sāncensi

Lelde Priedulēna

Raušanā Kocha spēja pacelt 93 
kilogramus smagu stieni, bet 
grūšanā – 106 kilogramu, kas 
kopsummā deva 199 kilogramus 
un otro vietu turnīrā. Vēl Rio-
dežaneiro Olimpiskajās spēlēs 
Kocha startēja svara katēgorijā 
līdz 53 kilogramiem un izcīnīja 
ceturto vietu. Savukārt iepriekš 
Izraēlā Eiropas meistarsacīkstēs 
U-20 vecuma grupā Rebeka 
star tēja svara katēgorijā līdz 58 
kilogramiem un izcīnīja čem-
piones titulu.

Biatlons
Latvijas labākais biatlonists 

Andrejs Rastorgujevs Čechijas 
pilsētā Nove Mesto Pasaules 
kausa izcīņas trešā posma 10 km 
sprinta sacensībās izcīnīja sesto 
vietu, atkārtojot šīs sezonas savu 
labāko sasniegumu. 

Rastorgujevs bija ātrs, un 
pirms pirmās šaušanas viņš bija 

sestajā pozīcijā. Arī pirmajā šau-
 tuvē Andrejs bija nekļūdīgs, un 
tobrīd viņš bija jau labāko trij-
niekā. Taču otrajā ugunslīnijā ti -
ka pieļauta viena kļūda, un viņš 
noslīdēja uz septīto poziciju. Taču 
ātrais slēpojums ļāva Rastor gu-
jevam finišēt pirmajā sešiniekā. 

12,5 km iedzīšanas sacensībās 
Andrejs izcīnīja septīto vietu. Šis 
ir Rastorgujeva trešais augstākais 
rezultāts šosezon, jo iepriekš viņš 
divreiz bija sestais. Šaušanā guļus 
Latvijas izlases līderis aizvēra 
visus desmit mērķus, kas viņam 
trešajā ugunslīnijā ļāva ieslēpot 
ceturtajā vietā, tomēr nākamajā 
ugunslīnijā viņš aizvēra tikai trīs 
mērķus.

Masu starta sacensībās (15 km) 
kārtējo uzvaru izcīnīja francūzis 
Martēns Furkads, bet Rastor gu-
jevs šaušanā pieļāva piecas kļū -
das un ‒ rezultātā tikai 25. vieta.

Bobslejs
Latvijas bobsleja pilotu Oskara 

Ķibermaņa un Uģa Žaļima pi  lo-
tētie divnieki izcīnīja pirmo un 
trešo vietu Vācijas trasē Alten ber gā 
Eiropas kausa izcīņas posma  
pirmās dienas sacen sī bās.

Ķibermanis, startējot ar stū-
mē ju Daumantu Dreiškenu, divu 
braucienu summā par 0,23 se -
kundēm pārspēja Brūsu Taskeru 
no Lielbritanijas, kamēr Žaļims 
ar Raivi Zīrupu no uzvarētājiem 
atpalika vēl par 0,44 sekundēm. 
Pēc pirmā brauciena Ķibermanis 
bija otrais, zaudējot britam tikai 
sekundes simtdaļu, savukārt ot -
rajā braucienā viņš bija pārlie-
cinoši labākais.Tikmēr Žaļims 
braucienos sasniedza attiecīgi 
trešo un ceturto vietu. Savukārt 
trešā Latvijas ekipāža, kurā star-
tēja jaunais pilots Ralfs Bērziņš 
ar stūmēju Dāvi Spriņģi, ieņēma 
19. vietu.

Četrinieku sacensībās Ķiber-
manis ar Mikni, Zīrupu un Jan-
sonu izcīnīja sudraba medaļu. 
Žaļims ar Spriņģi, Brežinski un 
Lūsi ierindojās astotajā vietā.

Skeletons
Latvijas vadošie skeletonisti 

brāļi Martins un Tomass Du -
kuri Pasaules kausa (PK) izcīņas 
otrajā posmā Leikplesidas trasē 
ASV, sportistiem startējot pa  ma-
tīgā aukstumā, palika uzreiz aiz 
goda pjedestala. Turklāt Martins 
Dukurs pirmajā braucienā pie-
dzīvoja kritienu. Pēc pirmā brau-
ciena latvieši noslē  dza labāko 
sešinieku, bet pēc otrā abi pa  kā-

pās par poziciju augstāk, To -
masam Dukuram ieņemot ce -
turto, bet Martinam Dukuram 
piekto vietu. Par sa  cen  sību uz -
varētāju kļuva 2014. gada Soču 
olimpisko spēļu čempions Alek -
sandrs Tretjakovs no Krie vijas, 
uz kuŗu gan krīt aizdomu ēna 
par aizliegto vielu lietošanu cīņā 
par Olimpiadas zeltu.

Latvijas skeletoniste Lelde 
Prie dulēna Leikplesidā izcīnīja 
septīto vietu Pasaules kausa 
izcīņas  otrajā posmā. Par sacen-
sību uzvarētāju kļuva austriete 
Janīna Floka, kuŗa bija ātrākā 
abos braucienos, summā finišē-
jot pēc minūtes un 49,77 se  kun-
dēm un tiekot pie pārliecinoša 
panākuma.

Kamaniņas
Latvijas titulētais kamaniņu 

divnieks Andris un Juris Šici 
ASV trasē Pārksitijā izcīnīja otro 
vietu un pirmo reizi šosezon 
kāpa uz goda pjedestala Pasaules 
kausa izcīņas  posmos. Sacensī-
bas Pārksitijā tika aizvadītas spē-
cīgas snigšanas apstākļos, tāpēc 
rīkotāji nolēma, ka divnieku 
sacensībās labākie tiks noteikti 
pēc viena brauciena. Tajā uzvaru 
svinēja vācieši Tobiass Vendls un 
Tobiass Ārlts, kuŗi trasi veica 
44,742 sekundēs, pirmo reizi 
sezonā izcīnot panākumu. Brāļi 
Šici viņiem zaudēja vien 0,074 
sekundes. Septīto vietu ieņēma 
otra Latvijas ekipāža Oskars 
Gudramovičs un Pēteris Kal -
niņš, kuŗi līderiem zaudēja 0,338 
sekundes.

Pasaules 
meistarsacīkstes 

skeletonā un bobslejā 
pārceltas uz Kēnigszē

Starptautiskā Bobsleja un ske -
letona federācija (IBSF) pazi  ņo-
jusi, ka Pasaules meistaracīkstes 
skeletonā un bobslejā pārceltas 
uz Vācijas trasi Kēnigszē. Sa -
censībās notiks 2017. gadā no 
13. līdz 26. februārim. Sākotnēji 
pasaules meistarsacīkstes tika 
paredzētas rīkot Krievijas kūr-
orta pilsētā Sočos. Saistībā ar 
Krievijas īstenotu dopinga pro-
grammu valstī un Pasaules An -
tidopinga aģentūras (WADA) 
neatkarīgās izmeklēšanas komi-
sijas vadītāja Ričarda Maklarena 
ziņojuma otro daļu, kuŗā pausts, 
ka Krievijā dopinga sistēmā ie -
saistīti aptuveni 1000 sportistu 
no 30 sporta veidiem, sacensības 
nolēma boikotēt Latvijas labā kie 
skeletonisti Martins un Tomass 
Dukuri. Vēlāk Dukuriem pievie-
nojās arī citu valstu sportisti.

Dāmu hokejs
Francijas pilsētā Serži risinājās 

Phončhanas Olimpisko spēļu 

priekškvalifikācijas turnīrs, 
kuŗā  piedalījās  četras dāmu ho -
keja vienības (Francija, Ķīna, 
Ita  lija, Latvija) un izcīnīja vienu 
ceļazīmi uz kvalifikācijas turnīru. 
Latvijas vienība turnīru sāka ar 
zaudējumu Italijas komandai – 2:3, 
pēc tam uzvarēja ķīnietes ‒ 4:2 un 
nobeigumā ar 1:8 zaudēja Fran-
cijas komandai, neiegūstot tiesī-
bas startēt kvalifikācijas tur nīrā. 

 

Austrālijas latvietis 
saliek Rubika kubiku 

5,7 sekundēs!
Fēlikss Zemdegs dzīvo Aus trā-

lijā, taču viņa vecvecāki ir latvieši 
un lietuvieši. Nesen Kubika-ru -
bika pasaules meistarsacīkstēs 
Sanpaulu viņš ieguva čempiona 
titulu.

Kopumā sacensībās uz ātrumu 
kubiks bija jāsaliek trīs reizes, un 
visās trijās reizēs Zemdegs sa -
sniedza teicamu rezultātu, turklāt 
vienā pat nemaz nebija tālu no 
pasaules rekorda. Tas šobrīd ir 
5,25 sekundes. Fēlikss savu pir mo 
Rubika kubu iegādājās 2008. ga  dā, 
ir arī 2013. gada meistarsacīkšu 
uzvarētājs. Viņš atzīst, ka panā-
kumi sacensībās palīdzējuši vai-
rot pārliecību par savām spējām 
un mazināt uztraukumu.

DAŽOS VĀRDOS
 Par Latvijas hokeja izlases 

galveno treneri apstiprināts Ka  -
nadas speciālists Bobs Hārtlijs. 
Līgums ir parakstīts uz vienu 
gadu ar iespēju, to pagarināt vēl 
uz gadu.

 Jaunzēlandē Oklendā 46. bu -
rāšanas meistarsacīkstēs jaunie-
šiem latviešu burātāja Ketija Bir -
zule RS:X klasē izcīnīja devīto 
vietu 18 sportistu konkurencē. 
13 braucienos, no kuŗiem viens 
sliktākais netika ņemts vērā, Bir-
 zule sakrāja 115 punktus. Labā-
kajā no braucieniem jaunā bu -
rātāja sakrāja piecus punktus.

 Slavenais Izraēlas basketbola 
klubs Telavivas Maccabi FOX 
par galveno treneri vēlas nolīgt 
latviešu speciālistu Ainaru Ba -
gatski. Ja nenotiks negaidīti pa -
vērsieni sarunās ar Bagatski, tad 
līgums ar latvieti tiks noslēgts līdz 
šīs sezonas beigām ar iespēju to 
pagarināt uz vēl vienu se  zonu.

 Viens no Latvijas florbola 
pamatlicējiem Andris Dzenis 
saņēmis Starptautiskās Florbola 
federācijas (IFF) bronzas godal-
gu par ieguldījumu sporta veidā. 
Dzenim apbalvojums pasniegts 
par dažāda veida palīdzību IFF 
sacensību rīkošanā kopš 1996. ga -
da, tajā skaitā 2001. gada pasaules 
meistarsacīkšu dāmām organi-
zēšanu.

 Latviešu basketboliste Kate 
Krēsliņa ASV atzīta par Nacio-
nālās kolledžu sporta asociācijas 
(NCAA) Atlantic 10 līgas nedēļas 
labāko debitanti.

 Blakusvāģu motokrosa pilots 

Jānis Daiders un Kaspars Stu -
pelis izveidojuši Latvijas ekipāžu 
startam nākamā gada pasaules 
meistarsacīkstēs. Kāda Latvijas 
ekipāža, kuŗā ir gan pašmāju 
pilots, gan kantētājs, iepriekšējo 
reizi pilnas pasaules meistarsa-
cīkstes aizvadīja 2013. gadā. Dai-
ders un Stupelis startēs koman-
das X-Kross sastāvā, piedaloties 
pasaules meistarsacīkstēs un arī 
sacensībās Latvijā.

 Baltkrievijas Hokeja federā-
cija piedāvājusi saviem kollēgām 
Latvijā, Lietuvā un Ukrainā rīkot 
kopējas nacionālās meistarsa-
cīkstes. Latvijas vienības ilgstoši 
spēlēja Baltkrievijas meistarsa-
cīkstēs, bet pēdējo reizi tā bija 
2013. gadā. LHF ģenerālsekre-
tārs Viesturs Koziols, komentējot 
uzaicinājumu, sacīja, ka Latvijas 
klubi financiāli nav gatavi īstenot 
šādu projektu.  

 Maskavā pasaules meistar sa-
cīkstēs Pasaules Sporta deju fe -
derācijas (WDSF) Profesionāļu 
līgā Latīņamerikas (LA) dejās 
pārliecinošu uzvaru svinēja mā -
jinieki Andrejs Zaicevs un Anna 
Kuzminskaja, bet par vicečem-
pioniem kļuva Latvijas dejotāji 
Marts Smolko un Tīna Bazi kina.

 Pasaules lielākajās airēšanās 
sacensībās Nautic SUP Paris 
Crossing Parīzē, kuŗās piedalījās 
600 sportistu no visas pasaules, 
13,5 km distancē Latvijas pār-
stāvis Arvis Iļjins izcīnīja 23. vietu.

 Latvijas jaunais talants Ma -
reks Egils Mitens nosaukts par 
Ziemeļamerikas Hokeja līgas 
(NAHL) novembŗa mēneša la -
bāko vārtsargu. 18 gadus vecais 
Mitens jau pērn piedalījās Lat-
vijas hokeja izlases treniņos, ga  -
tavojoties pasaules meistarsa cīk-
stēm. Pašlaik Mitens šosezon 
pārstāv NAHL komandu Estonas 
Rebels, turklāt par labāko mēneša 
vārtsargu viņš nosaukts jau otro 
reizi pēc kārtas.

 Ceremonijas „Latvijas Gada 
balva sportā” žūrija nosaukusi 
pretendentus uz šā gada balvu 
desmit nominācijās, kā arī bal-
vas par mūža ieguldījumu sportā 
ieguvēju. To 22. decembrī sa -
ņēma modernās pieccīņas pa -
matlicējs Latvijā, treneris Ainars 
Eglons Leja. Leja kopā ar treneri 
Aini Zvirgzdiņu sagatavojis 104 
sporta meistarus, tajā skaitā pa -
saules junioru vicečempionu 
Vladimiru Kravcovu un čem pio-
nu Uldi Putniņu. Viņš ir strādājis 
sporta biedrībā Daugava par 
peldēšanas treneri, bet vairākās 
citās skolās bijis modernās piec-
cīņas treneris.

 No 11. līdz 18. februārim Tur-
cijas pilsētā Erzurumā notiks 13. 
Eiropas jaunatnes ziemas Olim-
piada, kuŗā trešo reizi piedalīsies 
arī Latvijas jaunie hokejisti. A 
apakšgrupā Latvijas hokejistu 
pretinieki būs Krievijas un Fran-
cijas līdzaudži.

 Latvijas pirmās raketes Anas-
tasijas Sevastovas uzvaru ASV 
atklāto meistarsacīkšu otrās kār-
tas spēlē pār spāņu zvaigzni Gar-
vinji Mugurusu Sieviešu tenisa 
asociācija (WTA) nodēvējusi par 
vienu no lielākajām sensācijām 
šajā gadā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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K U L T Ū R A

Kas ir tas īpašais, veidojot 
projektu “Trimda dimd”, kas 
paliek prātā, satiekot tik dau-
dzus interesantus cilvēkus ?

Māra Pelēce. Pavadot laiku ar 
cilvēku pāris stundu vai pāris 
die nas, runājot par mūziku un 
laiku, kas bija īpašs viņu dzīvē, - 
rodas saikne. Nav gan tā, ka uz -
turētu kādu īpašu korespon - 
den ci pēc tam, bet tas ir kopīgs 
piedzīvojums, kas tad arī virmo 
cauri radošajam procesam no 
materiālu apskates un atlases līdz 
montāžai.

Arhīvu materiālos arī tiek at -
klāts daudz kas īpašs, tie ir tie 
lodziņi uz pagātni.

 Pie Ilmāra Dzeņa ieskenējam 
viņa armijas bildes no dienesta 
Aļaskā. Pie Viļņa Baumaņa, “Trīs 
no Pārdaugavas” dalībnieka, bija 
gods apskatīt un ieskenēt viņa 
dziesmu tekstus rokrakstā ar 
visiem koriģējumiem. Pie dau-
dzu dziesmu tekstu autora Jura 
Kronberga Zviedrijā bija intere-
santi redzēt un ielikt mūsu arhī -
vā viņa pases. Redzam, kādā vei-
dā trimdā uzturējās cilvēks, kam 
Latvijas okupācijas laikā pēc  
Otrā pasaules kara bija Latvijas 
pilsonība

Mārtiņš Sīmanis.  Kas mani 
ie  priecina un reizē dara mazliet 
nervozu, ir saprašana, ka plašā-
kas intervijas ar daudziem trim-
das laika mūziķiem vienkārši ne -
eksistē. Iepriecina, ka nu ir ie -
spēja sākt veidot visaptverošu 
hroniku par šiem cilvēkiem un 
grupām. Dažreiz baidos – kāds 
ļoti svarīgs jautājums netiks pa -
jautāts, kaut kas tiks palaists ga -
rām. Saprotu, ka nevar iemūžināt 
visu, tomēr gribas.

Jums ir iespēja vērsties pie 
laikraksta Laiks lasītājiem ar 
lūgumu, lai tie iesūta fotoattē-
lus vai filmu ierakstus par trim-
das populārās mūzikas dzīvi, 
kas būtu tas būtiskākais, kā 
projektam vēl pietrūkst ?

Māra Pelēce. Mums pārstei-
dzo ši daudz ko bijis iespējams 
ieskenēt pie pašiem mūziķiem 
un dziesmu tekstu autoriem. 
Daž reiz arī pastā vai e-pastā kāds 
atsūta bildes vai ierakstus. Ir jau 
sanācis vērsties pie skatītājiem 
personīgi, zinot, kuri no ballī -
tēm vai koncertiem ir uzglabā-
juši savus arhīvus un varbūt arī 
ieskenējuši. 

Jautājums visiem lasītājiem: vai 
jums ir kāds fotoattēls, kas node-
rētu projektam, varbūt  īsfilma? 
Varētu būt arī, ka ir kāds ie -
raksts, par ko nezinājām, vieso-
joties kādā latviešu centrā? Video 
ierakstus, bet, galvenais, filmas ir 
pēdējais laiks pārrakstīt, jo VHS 
un citi formāti nav mūžīgi; fil-
mas savukārt paliek trauslas. Ta -
gad var efektīgi ierakstīt tās pil -
nā HD vai arī pat 4K formātā. 
Pirms dažiem gadiem, bija tikai 
uz SD (Standard definition) toties 
ja tas ir izdarīts, arī der. Mums 
interesē viss, kas varētu būt in -
teresants!

“Trimda dimd”: 
Mērķis ir uzglabāt trimdas mūzikas unikalitātes

Saruna ar Māru Pēlēci un Mārtiņu Sīmani

Liela problēma ir attālums, 
kas jāmēro projekta “Trimda 
dimd” laikā.

Māra Pelēce. Jā, tā tas ir. Pie  -
mēram telefona sarunā ar Il māru 
Dzeni viņš mums teica, “Žēl, ka 
jūs pēc pāris nedēļām nevarat 
būt St. Pētersburgā, Floridā, es 
uzstāšos “Sirsniņu ballē.” To nu 
nevarējām palaist garām, sapra-
tām, ka biļetes jāpērk, un tikām 
arī uz balli, lai ierakstītu šo 
uzstāšanos. 

Parasti jau cenšamies ieplānot 
ierakstus vairākas nedēļas vai pat 
mēnešus uz priekšu. Man apara-
tūra ir līdzi jebkur, kur ceļoju. 
Kad biju Rīgā pirms pāris ga -
diem pētniecības nolūkos par 
pavisam citu tēmu, uzzināju, ka 
vairāki no Anglijas rokmūzi    ķ-
iem no grupas “Arvīds un Mūr-
sitēji” ir Rīgā. Sarunāju intervi -
ju. Tad uzzinājām, ka Kristaps 

Grasis un Juris Kronbergs veic 
studijas ierakstus pie Leona Sē -
jāna. Tika sarunāta intervija.  
Vis labākais ir tas, ja var sastapt 
cilvēkus savā elementā – vai nu 
ierakstu studijā, uz skatuves vai 
arī mājās, kur arī atrodas visi 
arhīva materiāli. Pakāpeniski 
sarunas rit uz priekšu, tās ierak-
stām, atšifirējam un montējam. 

Mārtiņš Sīmanis. Jā, attālums 
iespaido darba ritmu, tomēr va - 
r am apiet dažus šos šķēršļus, iz -
mantojot modernu tehnoloģiju, 
piemēram, ierakstot Skype video-
sarunas, daloties ar elektronis-
kiem dokumentiem (digitālajām 
fotogrāfijām, mp3 ierakstiem, 
utt.). Kaut, protams, strādāt aci 
pret aci ir tomēr visauglīgākā 
sadarbošanās. 

Pastāstiet par projekta “Trimda 
dimd” nākotnes plāniem ? 

Māra Pelēce. Šobrīd veidojam 

nākamās sešas īsfilmas – vien-
laikus ar interneta vietni. Gal-
venais, ko izpratām, kad pabei-
dzām pirmās sešas filmas, ka 
nevēlamies tikai Vimeo vai You-
Tube kanālu, bet tomēr labāk  
būs vietne kā pamats, kā resurss. 
Iecere ir sakopot rakstus no da -
žādiem cilvēkiem, lai par gru -
pām būtu personiski ieskati. Pie-
mēram, Mārtiņa grupa “Morā-

lais bankrots” 1980. gados uz -
stājās kopā ar “Akaci” un “Bob 
and the Latvians”. Rodas cits 
ieskats – kā mūziķis, spēlēdams 
uz skatuves, visu redzēja. 

Daudzi būs jau redzējuši in -
terviju ar Vilni Baumani no 
grupas “Trīs no Pārdaugavas” 
www.trimdadimd.com, vai nav 
bijusi ideja izveidot mūzikas 
klipus pazīstamajām trimdas 
laika latviešu grupu dziesm -
ām, piemēram, “Čikāgas Pie-
cīši” “Dundurs”, “Akacis”? Tavā 
arhīvā materiālu tam būtu  
diezgan ?

Māra Pelēce. Nezinu... Vēl in -
teresantāk, man liekas, būtu ana-
lizēt tekstus, jo jaunākām paau-
dzēm varbūt dažas lietas, kas 
izklāstīts dziesmās nav pašsa-
protamas.

Mārtiņš Sīmanis. Piekrītu 
Mā  rai, ka klipi pašlaik īsti 
„nelīmētos” ar mūsu projektu. 
Cenšamies sakārtot faktus, arhī-
vu materiālus, dalībnieku at  mi-
ņas interesantā veidā, un tur ir 
savi principi, bet klipu veidoša-
na, manuprāt, vairāk pieder pie 
mākslinieciski radošiem d ar -
biem un ir ciešāk saistīta ar pa -
šiem mūziķu un grupu iegul -
dījumiem tajā procesā. Mūsu 

oficiālais mērķis ir iedziļināties 
komponistu un mūziķu ieskatos 
un ierakstu procesos, iztirzājot 
koncepcijas dziesmām, runāt  
par dialogu, kas veidojās ar pub-
liku: kā mūziķi uzturēja sabied-
rību, un kā sabiedrība savukārt  
ietekmēja viņus. Mērķis ir sagla-
bāt trimdas mūzikas unika li tā-
tes.

"Trimda dimd" intervē Kristapu Grasi (Vācija) un Kristapu Krēsliņu (Latvija)

Uzstājas leģendārā Anglijas latviešu rokgrupa "Arvīds un 
Mūrsitēji" (80. gadu sākums)

Prusaku Ansamblis izveidots 1974.gadā. Ideja par grupas 
izveidošanu radās Eiropas  latviešu jaunatnes kongresā  Nīderlandē, 
1974.gada vasarā. Grupas nosaukums ir aizgūts no Aleksandra 
Čaka dzejoļa "Mans prusaku ansamblis". Plate ierakstīta 1975.
gada 2. un 3.janvārī Stīga Junsona studijā Stokholmā, Zviedrijā. 

5



Jauno LAIKS 2016. ga da 24. decembris – 2017. gada 6. janvāris

K U L T Ū R A

Kā kopt savu latvietību ik -
dienā? Kā padarīt folkloru un 
tradīcijas ne tikai par skaistu   
un nozīmīgu nometnes daļu, 
bet arī par daļu mūsu ikdienas 
dzīves? 

No 2x2 ir ļoti daudz, ko pa -
ņemt līdzi ikdienai. Piemēram, 
daudzas ģimenes pirms ēšanas 
dzied galda dziesmu. Tā ir kā 
mūsu lūgšana vai pateicība. Tas, 
manuprāt, ir viens no sākuma 
punktiem.

Vēl jau arī ir Jāņi, Ziemas -
svētki. Tie ir gada atskaites punk-
ti, ko, manuprāt, mēs visi jau 
svin am. Arī folkloras projektā, 
kad tika jautāts, vai dalībniek -
iem iepriekš ir bijusi kāda sa -
skarsme ar folkloru, pārsvarā visi 
atbildēja “nē”. Tomēr, kad sākām 
diskutēt, atklājās, ka visi mājās 
dzied dziesmas, liela daļa Jāņos 
apvelk pīlādzi apkārt savai mājai 
un iesprauž sētas vidū, iet pļavās. 
Nav tādas vienas konkrētas pa -
reizās tradīcijas. Svarīgi, ka ģi  me-
nē tādas vispār ir. Nav tādas vie-
nas pareizās folkloras. 

Vai un kāpēc ir svarīgi arī 
ikdienā ievērot tradīcijas?

Manuprāt, ģimene nevar pa -
stāvēt, ja tai nav tradīciju. Tas ir 
kaut kas tāds, kas visus vieno. 
Tradīcijas mums palīdz noturē-
ties kaut kādā kodolā vai ritmā.  
Ja to nebūtu, tad mums nebūtu 
atskaites punktu. Tās mums pa -
līdz dzīvot vieglāk, jo ir kopīgs 
ritms. 

Kurus godus svinēt ikdienā?
Mēs par to runājām folkloras 

projektā – Kā es varu svinēt Ūsi-
ņus, ja man nav zirga? Es nevaru 
svinēt tos svētkus, kuru man nav 
apkārt. Nevajag padarīt godus  
un tradīcijas mākslīgus. Vajag 
ļau ties un darīt tā, kā tev pašam  
ir nepieciešams. Ja ir sajūta, ka 
vajag svinēt Jāņus 21. jūnijā, tad 
dari tā. Ja ir sajūta, ka vajag svinēt 
Ūsiņus, tad svini. Bet nedari to 
tāpēc, ka grāmatā tā ir rakstīts. 
Manuprāt, pats galvenais, kas 
mums jāatceras – nav pareizu vai 
nepareizu godu vai godu svinē-
šanas. Katram tie var būt savi. 

Kā kopt mūsu tradīcijas ikdienā ?
Saruna ar 2x2 projekta Katram sava folklora vadītāju Dārtu Apsīti (Latvija)

Kā gatavoties godiem? Kas ir 
tās lietas, ko būtu svarīgi atce-
rēties un ievērot?

Vispirms,  lai svinētu svētkus,  
ir jāattīra vieta, kurā tu dzīvo. 
Nevar svinēt Jāņus, ja apkārt viss 
ir aizaudzis, mājas priekša nav sa -
grābta, un vēl stāv pērnās lapas.

Vēl ir ļoti svarīgi gatavot ēst. 
Jebkuros godos nedrīkst skopo-
ties ar ēdienu. Visbiežāk svētku 
laikā galdam klāt jau neviens 
nepieiet, jo īsti nav laika, bet ro -
das tā sajūta, ka tu esi bagāts un 
vari uzlikt to visu galdā.

Noskaņu palīdz radīt arī ap -
ģērbs. Jāņus nevar svinēt parastā 
kreklā. Vajag vilkt balto kreklu,  
jo tieši baltā krāsa mums palīdz 

justies tīrākiem, labākiem un 
skaistākiem. Protams, katram var 
būt kāds cits goda tērps un tam 
nav obligāti jābūt tautastērpam. 
Tām ir jābūt drēbēm, kas netiek 
vilktas ikdienā, bet tiek taupītas 
īpašiem gadījumiem. 

Ir arī jādzied. Latviešiem patīk 
un viņiem sanāk dziedāt. Viņi 
tikai dažkārt baidās, ka aizrādīs 
vai pateiks, ka viņi dzied nepa-
reizi, bet tautasdziesmas var 
dziedāt visi.

Svētkos jāpulcina sev apkārt 
daudz cilvēku. Visos saulgriežos 
ir nepieciešams radīt haosu. Jā -
ņos tā ir dancošana, un Ziemas-
svētkos notiek iešana ķekatās, ir 
skaļa ņemšanās un klaigāšana, 

tiek dancots, ēsts un dzerts. Pa -
saule vienmēr rodas no haosa, un 
tādā veidā tiek radīta no jauna, 
un Saule var sākt jaunu ritmu. Ir 
jānomirst vecajai pasaulei, lai ne -
iestrēgtu vecā ciklā, no kura nav 
iespējams tikt ārā. Arī cilvēks 
svēt ku laikā atdzimst un sāk savu 
dzīvi no jauna. 

Nometnē mēs piedzīvojām 
daudzinājumu, kas bija skaists 
un emocijām bagāts brīdis. Vai 
arī katrs no mums var uztaisīt 
savu daudzinājumu mājās, 
piemēram, ģimenes lokā? 

Noteikti. Daudzinājums nav 
atkarīgs no cilvēku skaita, bet 
vienmēr ir svarīgi atcerēties, kā -
pēc tu to dari, ko tu daudzināsi 
un par ko tu gribi pateikties. Ne -
var taisīt rituālu, jo tas ir stilīgi  
vai tas ir latviskāk. Tas nedrīkst 
pārvērsties par lielu šovu. 

Pats daudzinājums sastāv no 
dziedāšanas un kādas noteiktas 
lietas godināšanas. 

Daudzinājuma vietas telpa ir 
jānošķir. Tā ir jānorobežo, pie-
mēr am, ar meijām, āboliem ru -
denī vai akmeņiem, lai enerģija 
paliek šajā vietā un neiet uz āru. 
Dūmi, kas no ugunskura iet gai-
sā, augšā uznes arī cilvēku do -
mas. Tieši tādēļ tiek kurināts liels 
ugunskurs un ziedoti dažādi 
priekšmeti. Dūmi ir kā starp-
nieks starp debesīm un zemi. 
Vieta arī ir jāattīra, piemēram, 
salasot tajā esošos gružus. 

Daudzinājuma ugunskurā ne -
vajag cept desas vai izmantot to 
par saimniecības ugunskuru. 
Sva  rīgi atcerēties, ka ugunij ne -
drīkst ziedot to, kas palicis pāri 
mājās, vai noskopoties un iedot 
mazāk. Ir jādod lietas, kuras pa -
šam šķiet dārgas, lai tas tiktu da -
rīts no sirds. Tas visam piešķir 
dziļā ku jēgu. Nav arī vienas no -
teiktas formas, kā veidot daudzi-
nājumu. Ja tu nejūti vai nesaskati 
loģiku kādā darbībā, tad nedari to.

Dārta Apsīte

Daudzinājums četriem Latvijas novadiem 2x2 nometnē 2016. gadā 
Kurzemē

Keramikas apdedzināšana 2x2 nometnē Kurzemē
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L A T V I J Ā  U N  P A S A U L Ē

Jau gadiem latviešus ar mig-
laino Albionu saista īpašas jū - 
tas – vai katram radu, draugu 
vai paziņu lokā ir kāds, kuŗš 
pametis Latviju un devies dzīvi 
iekārtot Apvienotās Karalistes 
krastos. Lielākoties par Latviju 
pametušajiem runā kā par lai -
mes meklētājiem, un pa  tiešām 
daļai darba meklēšana Anglijā 
bijusi kā pēdējais sal miņš, pie 
kuŗa noturēties per so nīgās lab-
klājības labad. Žurnālā  Klubs  
publicēta saruna ar tiem, kuŗi 
Lielbritanijā izveidojuši lie lisku 
karjeru, nodibinājuši sa  vu uz -
ņēmumu un ir kārtējais pie rā-
dījums tam, ko mēs jau esam 
zinājuši iepriekš, – mūsējie var! 
Ar žurnāla Klubs laipnu atļauju 
ar šo publikāciju iepazīstinām 
arī mūsu lasītājus.

VEIKSMĪGOS – 
UZ SKATUVES

Briti lēš, ka Lielbritanijā mū -
sējo esot ap 150 tūkstošiem, lie-
lākā daļa nodarbināti apkal po-
jošā sfērā, taču arī balto apkaklī-
šu neesot maz. Topa menedžeri, 
uzņēmumu īpašnieki un vadī-
tāji, augsta ranga profesionāļi, 
talantīgi mūziķi, mākslinieki, 
architekti. Vieni domubiedrus 
meklē savā profesijā un intere-
sēs, nešķirojot pēc tautības un 
valodas, būtībā kļūstot par kos-
mopolītiem, bet otri joprojām 
spēku rod saziņā ar citiem lat-
viešiem. Par otrajiem runā arī 
ne  kustamo īpašumu speciālists 
Artūrs Elmeris, kuŗš kopā ar 
juristu Kārli Rulli iniciējis uz -
ņēmīgu latviešu apvienošanos. 
Uzņēmējdarbības vidē aktīvu 
latviešu Anglijā esot daudz, it 
īpaši Londonā, tāpēc izveidota 
komūna UK’s Latvian Business 
Network (meklējama arī Face-
book), kas pulcē dažādu kalibru 
uzņēmējus un  profesionāļus. 
«Mēs redzējām, ka nav nevie -
nas kopējas satikšanās vietas, 
turklāt daudzi vēlas uzsākt savu 
biznesu, bet ne vienmēr ir pie-
tie kami daudz pieredzes. Tad nu 
«uzliekam uz skatuves» veiks-
mī gus latviešu uzņēmējus, viņi 
ar savu pieredzi motivē un ie -
dvesmo viesus un ir pieejami  
arī praktiskiem padomiem,» 
komūnas ideju ieskicē Artūrs. 

Biznesa komūnas darbība  lie-
lā mērā rotē ap Latvijas Repub-
likas vēstniecību Lielbritanijas 
un Ziemeļīrijas Apvienotajā Ka -
ralistē, kur ar vēstnieku un vēst-
niecības darbinieku svētību no -
tiek ļoti daudz pasākumu inte-
resentiem. Nupat jau vēstniecī-
bas telpas kļuvušas par šauru, 
tāpēc lekcijas pārceltas uz Dau-
gavas Vanagu namu. 

MAZAJIEM JĀDZĪVO 
DRAUDZĪGI

«Uzturēt kontaktus ar lat - 
vieš iem Lielbritanijā ir svarīgi,» 
atzīst Māris Krauliņš, kuŗa ik -
diena paiet, plānojot Londonas 
Sitijas mēra darba grafiku. Siti-
jas mēru nevajadzētu jaukt ar 

AIZBRAUKT, LAI UZVARĒTU 
 Talantīgi, veiksmīgi, uzņēmīgi – mūsējie Lielbritanijā rada uzņēmumus 

un veido galvu reibinošu karjeru DŽEINA ŠTEINBERGA

Londonas mēru, kuŗa ievēlēša-
na tradicionāli ir politisks, pa -
saulē plaši atspoguļots pasā-
kums! Londonas Sitijas mērs ir 
tas čalis, kuŗš atbildīgs arī par 
Lielbritanijas finanšu nozari, 
kas pārstāv 10% no iekšzemes 
kopprodukta. «Kāda latviešu 
ģimene mani iedrošināja šeit 
palikt un iekļauties angļu izglī-
tības sistēmā, kuŗā ir daudz 
priekšrocību. Latviešiem jādzīvo 
draudzīgi, diemžēl ne vienmēr 
tas izdodas, jo daudziem ir no -
sliece uz individuālismu un 
vienpatību – mums jāmācās no 
citām diasporām, piemēram, 
ķīniešu, kuŗi vienmēr visu dara 
kopā,» uzskata Māris, kuŗš par 
sievu apņēmis ķīniešu meiteni.

(Turpināts 8. lpp.)Artūrs Elmeris Māris Krauliņš
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AIZBRAUKT, LAI UZVARĒTU 
(Turpinājums no 7. lpp.)

tītos provinciāli – mūsu pro fe-
sionālajā pasaulē tautības jē -
dziens neeksistē.» 

PATRIOTISMS NEZŪD
Visi šajā rakstā intervētie ir 

augstas raudzes profesionāļi, un 
visi kā galveno savu panākumu 
atslēgu ir minējuši apņēmību, 
mērķtiecību, spēju paraudzīties 
globāli, gatavību pārciest īslai cī-
gas grūtības. Bieži vien par aiz-
braucējiem mēdz runāt kā par 
Latvijai zudušiem, tomēr šī nu 
nav tā reize, kad būtu nepie-
ciešams raudāt. Drīzāk priecā-
ties, ka mūsējiem izdodas vei   -
d ot karjeru un dzīvi krietni lie -
lākas konkurences apstākļos. 
Turklāt latviskumu taču iespē-
jams kopt, arī esot prom no 
Dzintarjūras. Kā teic Oskars 
Bauers: «Varbūt izklausās jocī -

gi, bet domāju, ka es un citi te 
esam lielāki patrioti nekā dau-
dzi Latvijas iedzīvotāji. Dzīvojot 
šeit, protams, varam no malas 
redzēt Latvijā esošās pro blēmas, 
bet mēs arī daudz labāk protam 
novērtēt to labo, kas ir Latvijā, 
taču šeit dzīvojošiem šķiet paš-
sa protami. Nav jau vienmēr zāle 
zaļāka žogam otrā pusē, katrai 
vietai ir savi plusi un mīnusi. 
Esot Latvijā, cenšos iet pirtī, pel-
dēties ezeros vai piemājas dīķī, 
skriet pa mežu vai sauļoties 
plud malēs, kuŗu smiltīm citur 
nav līdzīgu. Tās ir lietas, kuŗas 
tā pa īstam novērtē tikai tad, 
kad ikdienā tās vairs nav pieeja-
mas.» 

uzturas Latvijā, lai arī par sa -
vām mājām šobrīd sauc Sko-
tiju.

PASAULES PILSONE
Čellistes Kristīnes Blauma-

nes vārds nav svešs tiem, kuŗi 
seko akadēmiskās mūzikas   
dzī vei Latvijā – taču ne visi 
zina, ka talantīgā mūziķe ir arī 
čellu grupas vadītāja Londonas 
Filharmonijas orķestrī, kas tiek 
uzskatīts par  vienu no spožā ka-
jiem pasaulē. Līdz pašām vir-
sot nēm Kristīne nonākusi ar 
mērķtiecīgu darbu. Viņa bija 
viens no agrajiem putniem, kas 
Latviju pameta jau deviņdes-
mito gadu vidū, lai studētu kul-
tūras metropolē Londonā. Nā -
cies arī pielāgoties dzīvei uz 
čemodāniem – romantiskas at -
tiecības viņa veidoja Anglijā, 

taču uz darbu Amsterdamā li -
doja ar  lidmašīnu. Tieši tad arī 
mūziķe sapratusi, ka Eiropa pa -
tiesībā ir tik maziņa, un mūzi-
ķim brīvmākslinieka statusā ir 
pilnībā iespējams dzīvot jebku-
ŗā valstī, vai tā būtu Latvija vai 
Slovēnija, un braukāt uz kon-
certiem visur citur. Pagaidām 
gan viņa par  atgriešanos Latvijā 
nedomā, taču arī nenoliedz 
šādu iespēju – lai arī jūtas kā 
pasaules pilsone, latviskuma 
izjūta ir palikusi. «Man ir Lat vi-
jas pase, neesmu izjutusi īpa šu 
vēlēšanos iegūt britu pasi, vien-
mēr savā mentalitātē esmu un 
būšu latviete. Bet savā profesijā 
es to neakcentēju, jo tas iz  ska  -

SPĪTĪBA NODER VIENMĒR
Ne vienmēr profesionālās  

am  bī cijas liek kravāt ceļaso -
mas, reizēm tas var būt arī kriet-
ni lielāks dzinējspēks – mīles-
tība. Tieši tā notika ar Sandu 
Vul neri, kuŗa nolēma doties 
līdzi mīļotajam vīrietim uz Sko-
ti ju. Pēc pieslīpēšanās visnotaļ 
mietpilsoniskas mazpilsētas 
paradumiem Sanda izvēlējās 
būt pilna laika māte un sieva, 
turklāt izveidot savu uzņēmu-
mu Code Naturel, kas tirgo Lat-
vijā tapušas dizaina dzīves stila 
preces. Viņa atzīst, ka pirmie 
soļi bijuši grūti – ja lielākoties 
biznesā pirmie atbalstītāji ir 
draugi un radinieki, tad Skotijā 
apkārtējos viņas centieni maz 
interesējuši. Tomēr latviskā spī-
tība ļāvusi tikt pāri arī šiem     
sa  režģījumiem. Piemēram, at -
rod ot domubiedrus starp rožu 
dār za atjaunotājiem. Atšķirībā 
no metropolē dzīvojošajiem 
maz  pilsētās attieksme pret ie -
brau cējiem mēdz būt dažāda. 
Lai  cik labā angļu valodā tu ru -
nātu, starpgadījumi notiek, jo 
īpaši pēc BREXIT balsojuma. 
Sanda arī atzīst, ka, lai ieietu 
Skotijas tirgū, nepieciešami lie-
lāki iegul dījumi, arī laika ziņā, 
nekā Lat vijā – Sanda no Skotijas 
vada vēl vienu uzņēmumu, kas 
reģist rēts Latvijā, un te tiek no -
maksāti visi nodokļi. Saikni ar 
Latviju uzņēmēja uztur, arī strā-
dājot ar dažādiem partneriem, 
kas no  drošina gan reklāmas 
ma teriā lus, gan IT pakalpoju-
mus. Un kopā ar ģimeni bieži 

Bank investīciju baņķieris Os   -
kars Bauers, viņa kūrēto darī ju-
mu apmērs ir mērāms miljonos 
un miljardos. Lai nokļūtu paš-
reizējā darbavietā tikai praksē, 
viņš izturējis konkursu, kuŗā  
par 100 vietām cīnījušies 20 tūk-
stoši cilvēku visā pasaulē. «Te, 
lai izsistos, jāpieliek milzīgs 
darbs un tikpat lielas pūles jā -
velta, lai noturētos līmenī. Bū -
tiska atšķirība ir darba stun -  
das. Latvijā ir netipiski palikt 
darbā pēc sešiem. Mana  vidējā 
darba nedēļa ir apmēram 70 
stundu, ieskaitot tās, ko palai-
kam nākas strādāt brīvdienās, 
bet darba intensitāte mēdz būt 
vēl augstāka,» ikdienu ieskicē 
Oskars. Katrs brīvais brīdis 
viņam un sievai ir zelta vērts – 
tāpēc mājās nav televizora, vi -
ņiem ir grūti iedomāties, ka va -
rētu pavadīt kaut vienu brīvu 
dienu, vienkārši nosēžot dīvā -
nā. Tā vietā abi izvēlas iepazīt 
Londonu – gan muzejus, gan 
restorānus, gan citas interesan-
tas vietas – triju gadu laikā viss 
vēl ne tuvu neesot apgūts. Os -
kars ir arī viens no tiem, kuŗi 
iesaistās latviešu diasporas pa -
sā kumos, īpaši tajos, kur var 
satikt citus latviešu profesionā-
ļus Londonā, jo tādu tur nemaz 
neesot tik daudz. «Latviešiem 
kā mazai nācijai būtu jāturas 
kopā,» pārliecināts ir Oskars, 
viņš arī brīvajā laikā pēc iespē -
jas cenšas apciemot tuvos cil-
vēkus Latvijā, un tic – ja ir uz -
ņē mība un vēlme darboties, arī 
Latvijā var normāli dzīvot. 

Londonas Sitijas mēra birojā 
viņš nonācis, atsaucoties uz   
dar ba sludinājumu – jā, tieši tik 
vienkārši. Māris Latviju pametis 
jau pusaudža gados un izglītību 
ieguvis Londonā. Pats uzskata, 
ka panākumu pamatā ir tieks -
me apgūt jaunas zināšanas, ne -
drīkst ļauties bailēm. «Diemžēl 
brīnumzāles vai maģiskas for-
mulas, lai izsistos, nav. Daudzi 
sapņo un runā par grandio   -
z iem plāniem nākotnē, bet līdz 
reālai darīšanai netiek. Lai gūtu 
panākumus, cilvēkam ir jāpa-
met komforta zona un jāmēģi -
na kas jauns – arī kļūdas ir tikai 
dažas no veiksmes sastāvdaļ ām,» 
spriež Māris.

VĒLME IZPLEST SPĀRNUS
Anglijas karaliene ir viens no 

ikoniskākajiem tēliem, kas nāk 
prātā, domājot par britu tradī-
cijām, un gan jau ne viens vien 
latvietis pielicis roku karaļ-
nama spozmes spodrināšanā. 
Taču visnotaļ graciozi nule kā 
tas izdevies latvietei Ivonnai 
Poplanskai – tieši viņas dari-
nātā piespraude tika atzīta par 
vislabāk piemēroto karalienes 
Elizabetes II 60 gadu valdīša-
nas jubilejai, tā greznoja viņas 
tērpu 2012. gada Ziemassvēt-
kos. Ivonna par rotu dizaineri 
izmācījusies Londonā, jo deviņ-
pa dsmit gadu vecumā juvelieŗ-
izstrādājumu dizaina studijas 
Latvijā nav iedvesmojušas, gri-
bējies izplest spārnus un ieka -
rot pasauli. Šobrīd Ivonna ir 
mākslinieciskā direktore angļu 
rotu kompānijā Allum & Side-
way, atzīta par vienu no ietek-
mīgākajām rotkalēm Lielbri-
tanijā, arī par Londonas Zelt-
kaļu centra godu un lepnumu. 
Lielu paldies Ivonna nekad 
neaizmirst pateikt mammai, 
bez kuŗas atbalsta  izglītību ie -
gūt nebūtu izdevies, taču arī 
pati ieguldījusi milzīgu darbu, 
lai būtu tur, kur atrodas. «Ne -
kādi sasniegumi nav iespējami 
bez grūta darba un neatlai dī-
bas.»

Par atgriešanos Latvijā Ivon -
na nedomā, jo par savām mājām 
uzskata Lielbritaniju, taču sak-
nes viņa neaizmirst un sniedz 
būtisku ieguldījumu Latvijas 
popularizēšanai ārvalstīs. Ik  die-
nā ar latviešu diasporu gan saik-
ni neuztur. «Man ir svarīgi uz -
turēt kontaktu ar cilvēkiem savā 
industrijā, nepievēršu uzmanī-
bu viņu izcelsmes vietai, tai nav 
nozīmes.» Dizaina un mākslas 
pasaulē Londonā savu nospie-
dumu atstājusi arī Signe Zem-
berga, kuŗa atvērusi laikmetī -
gās mākslas un interjera dizai -
na galeriju Signet Contemporary 
Art.  Sākotnēji galerijā repre -
zen tēti latviešu mākslinieki, 
tostarp Kristīne Luīze Avotiņa, 
Kalvis Zālītis un citi, taču šo -
brīd tajā pārstāvēts interna cio-
nāls mākslinieku kokteilis.

BEZ TELEVIZORA
«Galvenā atšķirība starp Lat-

viju un Lielbritaniju ir milzīgā 
konkurence,» atklāts ir Deutsche 

Oskars Bauers

Sanda Vulnere

Kristīne Blaumane

Ivonna Poplanska
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