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Šoreiz, 2014. gada laikraksta 
«Anglo Baltic News» pēdējā 
numurā, atļausimies pasvinēt. 

Iemesls tam ir pavisam vienkāršs un 
saprotams – nupat ir apritējis gads, 
kopš dienas gaismu ieraudzīja ABN 
jaunās redakcijas atjaunotā mājas 
lapa internetā - www.anglobalticne-
ws.co.uk, un drukātais, 24 lappušu 
biezais un krāsainais laikraksts ABN 
jaunā veidolā. Ir pagājis viens dar-
bīgs gads latviešu kopienas ārzemēs 
mediju laukā. Labāk vai sliktāk, tomēr 
vienmēr ar spītīgu mērķtiecību soli pa 
solim ir iets uz priekšu, un visbeidzot 
esam iekarojuši savu lasītāju uzticību 
un atpazīstamību. Ar kāpumiem un 
kritumiem, ar kļūdām un maldīšanos 
esam centušies izprast un iepazīt Liel-
britānijā dzīvojošo latvieti, latviešu 
valodā lasošo auditoriju, aktīvo vai 
pasīvo uz salas dzīvojošo interneta, 
sociālajās, kultūras vai izklaides akti-
vitātēs iesaistīto tautieti. Secinājumi 
ne vienmēr bijuši tie priecīgākie un 
glaimojošākie. Sāksim kaut vai ar ap-
ziņu, ka laikam, dzīvojot svešā valstī, 
daudziem vairs nav intereses lasīt un 
lietot latviešu valodu, nav interese 
par Latvijā, vietējā latviešu kopienā, 
sadraudzībā, kaimiņos, kā arī mītnes 
zemē notiekošo. Nav vēlmes lepoties 
ar tautiešu, draugu un pat saviem pa-
nākumiem Lielbritānijā. Nav vēlmes 
pārvarēt savu kūtrumu, apvienoties 
kopējā informācijas laukā un vienotī-
bā, par ko vienmēr no sākta gala ir rū-
pējusies lielākā mediju platforma lat-
viešiem šeit - ABN ar savu laikrakstu. 

Tomēr arī visskarbākajos secināju-
mos un sliktākajos priekšstatos ir sa-
skatāmi izņēmumi, kuru nemaz nav 
tik maz, kā sākotnēji varētu šķist. Tie 
visi atrodami 12 ABN laikraksta nu-
muros, par ko ļoti pateicamies un le-
pojamies. Tāpēc gājām uz priekšu. Ar 
aizrautību. Neieslīgstot rutīnā. Dzīvi. 
Labāk vai sliktāk – bet uz priekšu. 

Kā redaktore, atskatoties uz aizva-
dīto gadu, esmu pateicīga par daudz-
veidīgo pieredzi, ko sniedza visi tie 
cilvēki, kurus šajā gadā man bija lemts 
satikt un iepazīt – vai tie būtu daži 
aktīvie un sirsnīgie latviešu kopienu 
pārstāvji visdažādākajās Lielbritāni-
jas pilsētās, čakli un radoši studenti, 
intervējamās personības, vai tie retie 
valdības pārstāvji, kas nepalika vien-
aldzīgi pret ārzemēs dzīvojošajiem 
latviešiem. Saku lielu paldies tiem 
draugiem, sadarbības partneriem,  
retajiem reklāmdevējiem un atbals-
tītājiem Latvijā un Lielbritānijā, bez 
kuru morālā, praktiskā un finansiālā 
atbalsta laikraksta izdošana nebūtu 
iespējama. Tāpat atļaušos vēlreiz pa-
teikt lielu paldies tiem cilvēkiem, kuri 
uzticami un brīžiem pat pašaizliedzīgi 
aizvadītajā gadā ir piedalījušies ABN 
veidošanā. Paldies ABN komandai un 
draugiem par iespēju laikrakstu ABN 
realizēt, par smago darbu, par kopā 
turēšanos un nepadošanos, īsteno-
jot šķietami nerealizējamus mērķus, 
lai daudzās izplatīšanas vietās līdzās 
vairākiem krievu, poļu, lietuviešu un 
rumāņu laikrakstiem būtu atrodams 
arī skaistākais, krāsainākais un vērtī-

Zvaniņš skan

Ja vēl neskan, tad drīz visās apdzī-
votās vietās sāks skanēt jaukās zie-
massvētku dziesmiņas. Pirmās trīs 
reizes tās dzirdot, prātu pārņem patī-
kams satraukums, atmiņā uzplaiksnī 
memmītes rāmais smaids, degošas 
svecītes un skuju smarža. Nākošās 
entās reizes tik jauki emocionālu ie-
spaidu meldiņš vairs neatstāj - vien-
kārši, nu skan tas zvaniņš, un viss. Tad 
nemanot pienāk brīdis, ka Džinglbell 
& Co skaņas izdzirdot, tu stresaini sa-
raujies...un tad tālu vairs nav brīdis, 
kad, trallināšanas satracināts, zvērī-
gām acīm lūkojies apkārt un apsver 
kādu daudz maz legālu veidu, kā šo 
sadistisko troksni izbeigt. Actekiem 
esot bijis nežēlīgs spīdzināšanas 
veids - nosēdināt sasietu cilvēku zem 
piloša ūdens... tad kāpēc tāda cilvēku 
spīdzināšana tik mīļos svētkos? 

Kauslīgais Santa
 
Bet, ja papēta vēsturi, tā bilde kļūst 

skaidrāka. Kas tad ir Santa Klauss, ko 
viņš ir uzstīvējis mugurā un kāds ir 
ziņojums? Izrādās, mūsdienu lēnprā-
tīgā bērnumīļa Santaklausa prototips 
ir reāls svētais Nikolass, kas kādreiz 
dzīvoja pašreizējā Turcijas teritorijā. 
Vēsturē viņš palicis ar to, ka Pirmajā 
Nīkajas koncilā (325. gads), iededzies 
reliģiskas dabas disputā par dievišķās 
vai cilvēciskās dabas prioritāti, sa-
deva pa purnu oponentam, slavena-
jam teologam Ārijam (sk.ariānisms). 
Kamēr Ārijs skaitīja izsistos zobus, 
koncils noformulēja Nīkajas ticības 
apliecinājumu. Vai nav mīļumiņš, šis 
sadistiskais Ziemassvētku vecītis? Tā-
lāk, trakāk.

Coca-cola rullē!

Agrāk Latvijā Ziemassvētku veci 
iztēlojās rudā plikādas kažokā. To-
mēr pasaulē pazīstamajam sarka-
najam tērpam ir diezgan divdomīga 
izcelsme. Pie vainas ir tas, ka ziemā 
cilvēki mazāk dzer Coca-Colu! Tas ir 
neiedomājami, nepiedodami, un par 
to viņi tika smalki iznerroti. Pirmais 
Santa Klausu sarkanā ietērpā uz Zie-
massvētku kartiņām esot attēlojis 
mākslinieks Luiss Prangs tālajā 1885.
gadā. Modernajā versijā Santa Klauss 
parādījās 1931.gadā, kad mākslinieks 
Hadons Sandbloms (Haddon Sundb-
lom) radīja jaunu Santa Klausa izskata 
versiju, ko iekļaut Coca-Cola ziemas 
reklāmas kampaņā. No vienas puses 
jau nekas, ka visa pasaule redz vecīti 
tādu, vismaz visi zina, kas par putnu. 
No otras puses – Coca-Cola krāsas - 
kaut kā stulbi un plakani. Un vecīša 
ziņojums ir vienkāršs: pērc, pērc, dā-
vini, dāvini! Nopērc, noliec plauktā. 
Nākošgad uzdāvini citam, galvenais, 
ne tam pašam! Tā «pseidodāvanas» 

Andris Ozoliņš

ceļo pa riņķi pa piecām - septiņām 
reizēm, un šad tad tomēr atgriežoties 
pie dāvinātāja. Dārgie kungi un dā-
mas, nepērciet mēslus! Ziemassvētki 
jāsagaida tīrā mājā!

Bluķis vai cilvēks?

Ziemassvētkos vecā saule no-
mirstot, un dzimstot jaunā. Vecajai 
aizejot, māja jāiztīra no nederīgām 
lietām, jo jaunajai vajag vietu. Stās-
ta, ka Itālijas (un ne tikai) pilsētiņās 
Ziemassvētku laikā esot bīstami 
staigāt pa ielām, jo pa logiem svie-
da ārā vecās mēbeles. Tradīcija laika 
griežos attīrīties kādreiz iekļāvusi arī 
upurēšanu. Pirms tūkstošiem gadu 
ķelti ziemas saulgriežos piramīdās 
cepināja klūgu būrus ar slepkavām. 
Vēl XVI. gs., piemēram, Lionas pilsē-
tā  simboliski sadedzināja koka būros 
ieslodzītus melnus kaķus un suņus, 
kurus uzskatīja par ļaunuma iemie-
sojumiem. Atmiņas par upurēšanu, 
iespējams, redzamas figūriņās, ar 
kurām rotāja Ziemassvētku egles. Arī 
Latvijā pirmās Ziemassvētku eglītes 
tikušas rotātas ar ēdamlietām: ābo-
liem, riekstiem un piparkūkām. Citi 
stāsta, ka bērni no piparkūku mīklas 
veidoja cilvēciņus un kāra eglītē. 

Vēl Ziemassvētkos bija Bluķa svētki, 
kuru laikā visapkārt pa kaimiņu mā-
jām vilka bluķi un beigās to sadedzi-
nāja. Pašas senākās norādes vedina 
domāt par upuri. Kāds ticējums liek 
ganu zēnam tēlojot bluķi ierakties 
kupenā un ļaut mājiniekiem sevi iz-
rakt ārā un vilkt. Interesanta paraža 
fiksēta Francijā. Tur bluķa vietā iz-
manto no cepumiem gatavotu cilvē-
ka figūru, ko velk no mājas uz māju 
un beigās apēd. 

Christmas Trees

Iespējams, pirmā kārtīgā ziemas-
svētku kociņa rašanās vieta ir Rīga. 
Melngalvju brālības statūtos, šrāgās, 
stāstīts par Ziemassvētku koka puš-
ķošanu Rīgā, 1510. gada ziemā, un 
pieminēts esot arī 1476. gads. Igauņi 
tajās pašās Melngalvju šrāgās atraku-
ši 1441. gadu. Nekur nav teikts, ka tā 
bijusi egle. Egle ir aizgājēju koks, dzī-
vības koks ir tūja, kura joprojām tiek 
dēstīta pie katra kuršu mājas stūra. 
Tūjai ir trīsstūra forma, kas simbolizē 
trejādību. Reizēm apraksta izžāvētu 
ķiršu koku ar visām ogām, reizēm 
izžāvētu rožu krūmu, reizēm papī-
ra rozes, lentes, kaltētus ziedus un 
salmu lelles. Vastslāvju beigās pirms 
Zvaigznes dienas ar dziesmām un 
dejām šo koku iznesa no Melngalvju 
nama un Rātslaukumā sadedzināja. 
Melngalvju strūgas visur bija vienā-
das, tātad precīzāk būtu - pirmie bija 
Melngalvji Livonijā. 

Āmuļi

Paradums ziemassvētkos skūpstī-
ties zem āmuļiem esot radies Anglijā. 
Pēc senas parašas varot noskūpstīt 
cilvēku, kas stāv istabas vidū zem 
āmuļa buķetes, un tas bieži vien 
beidzoties ar kāzām. Citi vēl senāki 
ticējumi stāsta, ka āmulis simbolis-

ki attēlojot vīrišķos sēkliniekus, un 
skūpstīties zem āmuļa nozīmējot 
aizvēsturisku orālo seksu. Arī Skan-
dināvijas valstīs pie āmuļa piekar 
stilizētas divas sirdis, kuras šoreiz 
nozīmē klasisko seksu. Skandināvijas 
tikumos jau āmuļi izaruši platu vagu. 
Ek, būtu Latvijā āmuļu plantācijas, kā 
zeltu tautas dzīvais spēks!

Lai nu kā tur ar tām parašām, patī-
kami, ka civilizācija rokrokā ar kris-
tietību spērusi platu soli uz priekšu, 
un draudi tikt apēstam vai izceptam 
ir tikai teorētiski. Arī privātās dzīves 
jomā baznīca pēdējā gadā sākusi iz-
rādīt arvien lielāku toleranci, āmuļi ir 
drošībā, ar ko arī visus apsveicam. Un 
tomēr, vai šī apdāvināšanas histērija 
un kņada mūs kaut kā neaplaupa? 
Varbūt boikotēt bodes? Vai vismaz 
pirksim derīgas lietas! Vislabāk, at-
metīsim vecos, kaitīgos ieradumus...
un Jaunā gadā iegūsim jaunus! n

gākais laikraksts latviešiem - mums, 
ekonomiski politiskajā vai emocionāli 
personīgajā trimdā uz salas izsūtīta-
jiem! 

Šajā laikā, kad katru vakaru tumsa 
pielavās agrāk, nekā gribētos, spēlē-
joties ar mūsu sajūtām un emocijām 
kā ar domino kauliņiem, tuvojas arī  
Ziemassvētki – gada skaistākie un 
sirsnīgākie svētki. Manuprāt, ir ļoti 
svarīgi atrast to emociju, kurai pieķer-
ties. Labāk, protams, ja tā ir pozitīva. 
Labas emocijas vairo labas domas, 
un tās vairo labus darbus. Tie ir ļoti 
nepieciešami, lai Ziemassvētku laiks 
būtu patiesi izdevies. Katram pozitīva 
svētku pieredze nozīmē ko citu. Vie-
nam šķiet, ka izdevušies svētki ir tad, 
ja zem eglītes ir daudz dāvanu, bet ci-
tam pietiek ar cepeša smaržu, kas nāk 
no virtuves. ABN svētki ir tradicionālā 
«Shoebox» akcija, kuru organizējam 
jau ceturto gadu pēc kārtas, aicinot 
Lielbritānijā dzīvojošos latviešus ie-
saistīties dāvanu kastīšu piepildīšanā 
Latvijas bērniem, tādejādi iepriecinot 
daudzus bērnus no mazturīgām ģi-
menēm Latvijas lauku novados, kā arī 
slimos bērniņus Paliatīvajā aprūpes 
centrā Rīgā. 

Lai arī šis tiešām ir īstais laiks svi-
nēt, lieli publiski pasākumi ar salūtu, 
šampanieti un Laimes lāča dančiem 
plānoti netiek, toties ABN radās ide-
ja pavilkt svinēšanu garumā un visa 
nākamā gada laikā aizsākt pirmā Lat-
viešu Filmu Festivāla projektu, lai ar 
labāko, jaunāko un vērtīgāko latviešu 
filmu kopīgu skatīšanos vienotu lat-
viešu kopienu visa Lielbritānijā. LFF 
festivāls aizsākas Miltonkīnsā, ABN 
redakcijas mītnes vietā, ar labāko lat-
viešu pēdējo gadu kino programmu, 
ar gada skatītākās filmas Latvijā «Izlai-
duma gads» pirmizrādi Lielbritānijā, 
ar režisora Andra Gaujas un radošās 
grupas tikšanos ar skatītājiem, ar Lat-
vijas vēstnieka Lielbritānijā patronāžu 
un iniciatīvu turpināt kopā būšanu, 
skatoties un baudot latviešu kino vai-
rākās Lielbritānijas pilsētās un latvie-
šu kopienās. Skatīsimies latviešu kino, 
lasīsim latviešu laikrakstu un būsim 
kopā arī Jaunajā – 2015. gadā! 

Lielu personīgo laimi, mīlestību, sa-
ticību, iedvesmu un iecerēto mērķu 
realizēšanu nākamajā gadā novēlot, 
piebildīšu, ka nav mazu mērķu, un tie 
visi ir realizējami. Dzīvs piemērs tam ir 
ABN! n
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VĒSTNIECĪBAS ZIŅAS
Vēstniecības aktivitātes novembrī un decembrī
Valsts svētku atzīmēšana 
Bristolē, Londonā,  
Sitingbornā

 
Novembra mēnesis pagāja aktīvi 

atzīmējot Latvijas valsts neatkarī-
bas 96. gadadienu. 19. novembrī 
vēstnieks A.Teikmanis rīkoja svinīgo 
valsts svētku pieņemšanu diplo-
mātiskajam korpusam Apvienotajā 
Karalistē. Pieņemšanu plaši apmek-
lēja ārvalstu vēstnieki un diplomāti, 
parlamenta, valdības, Londonas Si-
tijas pārstāvji, kā arī citu Londonas 
pašvaldību vadītāji. Viesu vidū bija 
daudz biznesa sadarbības partneru, 
latviešu un britu mākslinieku. Lat-
viešu sabiedrību pārstāvēja Latviešu 
nacionālās padomes Lielbritānijā un 
Daugavas Vanagu fonda vadība, kā 
arī no dažādām Lielbritānijas pilsē-
tām atbraukušie baznīcas un drau-
džu, latviešu biedrību un skoliņu va-
dītāji un skolotāji. Īpašu interesi vie-
siem izraisīja vēstniecības sarūpētās 
latviešu virtuves delikateses – latvie-
šu maize, zivis, sieri un citi gardumi.

22. novembrī vēstnieks piedalījās 
vēstniecības līdzatbalstītajā - Lat-
viešu Nacionālās padomes Lielbri-
tānijā un Daugavas Vanagu fonda 
Londonas nodaļas svētku pasāku-
mā Londonā. Tajā apmeklētājus ar 
priekšnesumiem iepriecināja Lon-
donas latviešu skolas audzēkņi, TDK 
«Salinieki», tautas deju kopa «Londo-
na dejo», postfolkloras kopa «Kokļu 
zaptne» un Londonas Latviešu koris, 
savukārt, ar svētku runu uzstājās bi-
jušais Satversmes Aizsardzības biro-
ja direktors Jānis Kažociņš. 

Britu ārlietu ministra vizīte 
Latvijā

19-20.novembrī Latvijā viesojās 
Apvienotās Karalistes ārlietu ministrs 

Filips Hamonds (Philip Hammond), lai 
ar Latvijas amatpersonām un eksper-
tiem pārrunātu Latvijas gatavošanos 
prezidentūrai Eiropas Savienības Pa-
domē 2015.gada pirmajā pusē. Saru-
nās F.Hamonds apliecināja Apvieno-
tās Karalistes gatavību NATO ietvaros 
sekmēt Latvijas drošību. Vizītes laikā 
ministrs tikās ar Valsts prezidentu un 
ārlietu ministru, kā arī nolika ziedus 
pie Brīvības pieminekļa. Jāpiezīmē, 
ka F.Hamonds 2013.gadā viesojās 
Rīgā kā aizsardzības ministrs.

Dievkalpojums 9.novembrī 
un Jauno Baltijas talantu 
koncerts

 
9. novembrī vēstnieks apmeklēja 

Pirmā pasaules kara sākuma 100. 
gadadienas atceres dievkalpojumu 
Londonas Zviedru baznīcā. Pēc diev-
kalpojuma vēstniecība piedāvāja 
interesentiem iespēju noskatīties 
hroniku fragmentus un fotogrāfiju 

ciklu par Pirmo pasaules karu Latvi-
jas teritorijā un latviešiem Pirmajā 
pasaules karā. 

Baltijas Padomes Lielbritānijā 
ikgadējā Baltijas jauno zvaigžņu 
koncertā, kas 9.novembrī notika 
Londonas Karaliskās Mūzikas aka-
dēmijā, Latviju pārstāvēja daudz-
sološā jaunās paaudzes latviešu 
mūziķe pianiste Katrīna Gupalo 
un tenors Mārtiņš Šmaukstelis.  
Abi jaunieši šobrīd studē Londonas 
Karaliskās Mūzikas akadēmijā un 
gūst panākumus gan Lielbritānijā, 
gan ārvalstīs. 

Kuģis «Tālivaldis»  
Canary Wharf  
20.novembrī 

20.novembrī vēstnieks A.Teikmanis 
apmeklēja Londonā piestājušo Lat-
vijas Jūras spēku Mīnu kuģu eskad-
ras mīnu meklētāju M-06 «Tālivaldi» 
un tikās ar kuģa apkalpi. Kuģis līdz 

31. decembrim darbojas Baltijas un 
Ziemeļu jūrā NATO ātrās reaģēšanas 
spēku 1. pastāvīgās jūras pretmīnu 
grupas sastāvā.

Karalienes pieņemšana 

2.decembrī vēstnieks A.Teikmanis 
pēc karalienes Elizabetes II uzaicinā-
juma piedalījās Ziemsvētku pieņem-
šanā Bekingemas pilī.

Latvijas filmu festivāls, 
vēstnieks patrons  
12.-13.decembrī 

12.decembrī vēstnieks piedalīsies 
un kā patrons atklās ABN rīkoto pir-
mo Latviešu filmu festivālu (12.-13.
decembris, Miltonkīnsa). 

Shoebox akcija 

Arī šogad vēstniecības kolektīvs 
atbalstīja ABN rīkoto ikgadējo lab-
darības akciju «Shoebox - Piepildi 
kurpju kasti Latvijas bērniem!», no-
sūtot iepriecinošas dāvanas un laba 
vēlējumus Bērnu paleatīvās aprūpes 
biedrības atbalstītajiem bērniem 
Latvijā. 

Konsulārās ziņas 

Šogad pašās novembra beigās - 
25. un 26. novembrī ar mobilās pasu 
stacijas braucienu uz Ņūriju (Zie-
meļīrijā) Konsulārā nodaļa noslēgusi 
šīgada braucienus pasu pieņemša-
nai ārpus Londonas. Šogad notikuši 
septiņi braucieni uz desmit pilsētām 
- divreiz esam bijuši Mančestrā, div-
reiz Ņūrijā, Edinburgā un Aberdīnā, 
kā arī Bostonā un Glāzgovā. Kopu-
mā ārpus Londonas noformēti 2212 
pasu /ID pieteikumi. 

2015. gada braucieni ārpus Lon-

donas tiks plānoti un izziņoti  
2015. gada sākumā, informācija būs 
pieejama vēstniecības mājas lapā in-
ternetā nākamgad.

Konsulārā nodaļa aicina savlaicī-
gi pārbaudīt savas pases derīguma 
termiņu un pieteikt apmeklējumu 
vēstniecības Konsulārajā nodaļā 
jaunas pases noformēšanai, tādē-
jādi izvairoties no nepatīkamiem 
pārsteigumiem plānojot ceļoju-
mus vai kārtojot jebkādas citas 
formalitātes, kur nepieciešama 
derīga pase. 

Biznesa pasākumi 

No 3. līdz 5. decembrim Londonā 
jau otro gadu pēc kārtas notika tirdz-
niecības misija Latvijas apakšveļas 
ražotājiem, kuri meklē iespējas ie-
nākt Lielbritānijas tirgū ar saviem zī-
moliem un pašreiz meklē sadarbības 
partnerus. Šogad tirdzniecības misi-
jā piedalījās divi Latvijas uzņēmumi -  
«Orhideja» (www.orhideja.net/) un 
«Glora» (www.glora.lv/en/). Abi uzņē-
mumu pārstāvji piedalījās UK Lingerie 
Awards balvu pasniegšanas ceremo-
nijā 3. decembra vakarā Freemason’s 
House Koventgardenā. Ar LIAA palī-
dzību Latvija šai pasākumā tika īpaši 
izcelta kā valsts ar lieliskām iespējām 
izvietot apakšveļas ražošanu, savu-
kārt, «Orhideja» un «Glora» apakšve-
ļas uzņēmumiem šis pasākums dos 
iespēju satikt Lielbritānijas apakšve-
ļas industrijas veiksmīgākos zīmolus. 
4. decembrī abiem uzņēmumiem no-
tika individuālās tikšanās ar potenciā-
lajiem britu sadarbības partneriem. 

Noslēgumā Latvijas vēstniecība 
novēl visiem tautiešiem Apvieno-
tajā Karalistē priecīgus Ziemsvēt-
kus un veiksmīgu 2015.gadu! n
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IMIGRĀCIJA

Novembra nogalē Lielbritā-
nijā dzīvojošos tautiešus uz 
emocionālu viedokļu pau-

šanu un asām diskusijām izaicinā-
ja Lielbritānijas premjera Deivida 
Kamerona piedāvājums radikāli 
iegrožot imigrāciju uz Lielbritāni-
ju. ABN piedāvā šīs jūtīgās tēmas 
un svarīgā jautājuma, kuram tur-
pinās sekot, izvērsumu un ieskatu 
uz salas dzīvojošo latviešu vie-
dokļos, ar kuriem tie aktīvi dalījās 
sociālajos tīklos un domubiedru 
grupās internetā.

Britu premjers Deivids Kamerons 
aicinājis Eiropas Savienību (ES) uz 
migrācijas politikas reformām, pre-
tējā gadījumā draudot atbalstīt Liel-
britānijas izstāšanos no bloka. Viens 
no viņa ierosinājumiem, piemēram, 
paredz aizliegt ieceļotājiem četrus 
gadus pieprasīt virkni sociālo pabal-
stu. Ilgi gaidītā runā britu premjers 
28. novembrī atklāja radikālus plānus 
imigrācijas ierobežošanai Lielbritāni-
jā no citām ES dalībvalstīm, ziņo LNT. 
Daudzi šo runu uzskata par daļu no 
Kamerona kampaņas pirms nākamā 
gada vēlēšanām. Pēc viņa vārdiem, 
migrācijas kontroles jautājums turp-
māk būs prioritāte jebkurās sarunās 
par valsts dalību blokā, un neizslēdza 
izstāšanos no tā, (ja vien nevienosies 
par kādu zelta vidusceļu). Vieni no 
Kamerona galvenajiem ierosināju-
miem ir šādi: aizliegt ES migrantiem 
pieprasīt sociālos pabalstus un no-
dokļu atvieglojumus pirmo četru 
gadu laikā; aizliegt ES migrantiem 
pieprasīt bērnu pabalstus un nodok-
ļu atvieglojumus par tiem bērniem, 
kas nedzīvo Lielbritānijā; izraidīt 
migrantus no valsts, ja viņi pusgada 
laikā nav atraduši darbu un nespēj 
rast citus iztikas līdzekļus, lai spētu 
uzturēties Lielbritānijā. 

Kamerons paziņoja, ka pēdējo 
gadu imigrācijas apjomi ir augstākie 
kopš 2.pasaules kara, un tie uzliku-
ši nepanesamu slogu sociālajiem 
dienestiem, tādēļ ir nepieciešamas 
izmaiņas. Citi plāna punkti ietver 
tādus ierosinājumus kā - neļaut 
imigrantiem pieprasīt bērna pabal-
stu par aprūpējamajiem, kas dzīvo 
ārpus Lielbritānijas. Tāpat ierosināts 
izraidīt imigrantus pēc pusgada, ja 
viņi nebūs atraduši darbu. Šāda po-
litika būtu tikai taisnīga, paziņoja 
Kamerons.

«Tas nav pareizi, ka migranti var ie-
rasties un uzreiz pieprasīt pilnas tie-
sības šajā klubā. Pateikšu skaidri, ko 
šīs izmaiņas nozīmē. Migrantiem no 
ES vajadzētu būt darba piedāvāju-
mam pirms viņi šeit ierodas. Pretējā 
gadījumā britu nodokļu maksātāji 
viņus nebalstīs. Kad viņi šeit sāks 
strādāt, viņi nedabūs pabalstus vai 
sociālos mājokļus, pirms nebūs šeit 
sabijuši vismaz četrus gadus. Jā, šīs 

Imigrantu reakcijas uz britu vēlmi 
atņemt pabalstus iebraucējiem

Komentāri

Iveta Parravani Sen bija laiks!
Ilona Knagane Pareizi, tieši lat-

viešiem jāņem nost, pārējiem varētu 
maksāt vēl vairāk...

Jana Ivanska Ļoti pareizi!!!
Inese Brese es tikai par... rokas ir 

kaajas ir straadaat vari uz priekshu ne-
kaadi benifiti ... kaunu taisa tikai tiem 
kas straada smagi... te nav runa tikai 
par latvieshiem bet arii par poljiem, 
lietuvieshiem un rumanjiem ....

Ilona Knagane Jā, jā, pareizi viss ir, 
eiropiešu imigrantiem jāņem nost, lai 
Azijas un Afrikas imigranti varētu sa-
ņemt vairāk 

Inese Brese nav runa par azijas vai 
par eiropas.... cienitaa ja esi pie veselaa 
sapraata speej straadaat fiziski un ga-
riigi tad nevajaga nekaadus benifitus... 
neesmu rasiste bet cienu vairaak tos 
kas dod nevis gaida pretiim....

Ilze Iza Jā.. āzijas imigrantiem neko 
pateikt nevar, jo tad būs tracis. Jau bri-
ti dēļ viņiem nesvin savu tradicionālo 
Svētā Georga dienu, jo tas aizskar da-
žus labus imigrantus..

Agata Bulova ka man zinams ra-
sists ir cilveks kurs verte citus cilvekus 
zemak tikai kada areja piezimju del- 
parasti adas krasa.

Olga Malakauska tak nepietiek 
naudas pashu “benefitniekiem» ka-
adam tak galu galaa ir tie nodoklji 
jaamaksaa lai saveejos var uzturret.
taapeec jau vajag- juus te raujaas un 
nodokljus maksaa, bet jums nekas ne-
pienaakaas, saveejiem tik pietiek.aazis 
taads, ne ko vinsh izdariis nekaa, tik 
grib reitingus pacelt. bet tieshi delj vie-
na egoista jaaciesh visiem iebrauce-
ejiem, arii tiem godiigajiem kas straa-
daa. un tad jums buus - pareizi, kad vi-
sas valsts iedziivootaji buus sakuudiiti.
neviens neskatiisies ka tu tas godiigais 
sraadaataajs - imigrants buus preteklis 
un viss. tikai taapeec ka imigrants.

Ine Ese piekrītu!!!!...bet to visu var 
izdarīt tiešām neaizskarot visus,kas 
šeit ir strādājuši,strādā par minimālo 
algu,garas stundas utt..... ir daudzi,kas 

strādā privātos uzņēmumos ,kuros VIE-
TĒJIE BIZNESMEŅI izmanto mūsu dar-
ba rokas,nemaksājot nekādus nodok-
ļus savai valstij,JO TAS VIŅIEM NAV IZ-
DEVĪGI...un tāpēc kādam tagad nākas 
ciest, jo redz ‘’tu neesi stradājis’’., TEV 
NEKAS NEPIENĀKAS ....Šis jautājums 
gan kaut kur izpaliek par darba devē-
ja GODĪGU NODOKĻU maksāšanu,par 
algām aploksnēs utt..!!!!......

Inese Brese kaads te sakars ar ra-
sistiem? mees esam sveshaa valstii un 
mums lai arii cik diivaini neliktos ir jaa-
buut pateiciigiem ka mums ir darbs un 
kad spejam atbalstiit kaut nedaudz sa-
vus tuvos lv.... taapeec speeju saprast 
arii uk jo te ir pietiekami vieglu celju 
mekleetaaji....

Inese Brese hmmm nee miiljie do-
maaju ka tie kas straada jau vairaak 
kaa 3 gadus tos neaiztiks jo valstij ir 
jauznjemas atbildiiba par nodoklju 
maksaataajiem bet tie kas nestraada 
konkreetu darbu vai sezonas varbuut 
tos skars....

Egija Barkova Grrrr paklusēšu bet 
vispār nevienās zinās nedzirdēju Ka-
meronu pieminam latviešus. Un runa 
bija, ka nebus pabalstu pirms nebus 
nostradajusi 4 gadus, nevis visu tagad 
atnems un tikai latviešiem. 

John Dunskis Cameron kungs cen-
šas pacelt savus reitingus ar tādām 
tēmām, slēpjot lielākas sociālās prob-
lēmas.

Agnese Silina Kurā vietā bija minēts 
konkrēti par Latviešiem??

Inese Murinska Loti labi.. lai slinki 
sak stradat.. 

Sandis Duks Good luck to discrimi-
nate some of imigrants...

Toms Vītiņš Kuri tad īsti ir parazīti, 
briti, kas sēž uz saviem pabalstiem, jo 
vienkārši no dzimšanas ir strādāt ne-
spējīgi, vai imigranti, kas vairākumā 
gadījumu tomēr brauc strādāt un, 
pirmkārt, uz kā nodokļu rēķina tādi 
pabalsti vispār ir iespējami, otrkārt, 
paši angļu uzņēmēji čīkst, ka bez imig-
rantiem viņi nebūtu spējīgi pastāvēt.

Nansija Lamzina Ai manu gimeni  
neskar.. Hi hi... Tak ir teikts ka pabalstus 

nepieskirs tie kas nav uk nodzii-vojusi 4 
gadus.. Un ja godiigi, sen bij laiks. 

Ilze Iza Tāda dalīta sajūta. No vienas 
puses zinu britus, kas pat melo ārstu 
tribunālam, lai nestrādātu. Tad zinu, ka 
izmanto lēto iebraucēju darba spēku. 
Bet man personīgi visnepatīkamākais 
ir, ka zinu ka ir cilvēki, kas atbrauc te 
dzīvot uz pabalstiem

Juris Bērziņš Sanita, Jūs kaut ko 
esat dzirdējusi par statistikas rādī-
tājiem saistībā ar to pašu migrantu 
ieguldījuma un patēriņa bilansi so-
ciālaja budžetā ( tā ir stipri par labu 
valstij )? Varbūt Jums ir priekšstats par 
latviešu biznesu un radītajām darba-
vietām tiem pašiem iezemiešiem ? Tas 
ir priekšvēlēšanu populisms ... Preten-
zijas kā redzat ir tikai pret Eiropas mig-
rantiem ar ko citi atšķiras no šiem ?

Sanita San Šito vienmēr jautāju an-
gļiem - ar ko es kā migrants esmu slikts, 
ja strādāju šeit (maksāju nodokli), īrēju 
māju šeit, maksāju visus rēķinus šeit, 
auto ar UK reg plate (maksāju ceļa no-
dokli, tehnisko, apdrošināšanu), manis 
nopelnītā nauda netiek sūtīta prom uz 
Latviju radiem vai sūtītas paciņas. No 
šīs valsts 6 gadu laikā neesmu papra-
sījusi nevienu peniju, ja nu vienīgi retu 
ārsta apmeklējumu, par ko tāpat mak-
sāju NIN. Bet atvaļinājumi - tie katra 
paša izvēle siltās zemes vai Latvija. 
Un teikšu kā ir - man besī tie kas brauc 
ar ne UK reg plate un tie kas tā vietā, 
lai ietu uz darbu «ēd» manis nopelnīto. 
Šeit es neaizvainoju nevienu kuriem 
tiešām pabalsti pienākas. Te runāju 
par наглость, lai gan tādi būs visur 
neatkarīgi no tautības vai valsts. 

Oksana Grigorjeva Nu jaa.BET at-
kal nebutu godigi ja stradaa un nevar 
sanemt to ko sanem parejie,tad ta 
butu diskriminacija.Jo galu gala esmu 
brivs cilveks un varu pats izlemt kur 
dzivot,stradat utt.un kapec lai es tad 
nesanemtu to kas pienakas?

Anita Ayesha Ali Cik mes patriotiski 
izsakamies ...ka tik kadam netiktu vai-
rak .. katra individuala darisana prasit 
benefitus vai neprasit ...

Gints Tamanis Čalis pirms vēlēša-
nām akcijas grib pacelt potenciālo vē-
lētāju vidū. 

Dinia Silina Kamerons cenšas, lai 
viņu vietu neieņem UKIP, kuru popula-
ritāte aug.

Ligita Ivsina Anglji jau taa neciesh 
iebraucejus , tapeec es labpraatiigi se-
koju vieteejo likumiem un parādu lat-
vieshus kaa kārtīgu strādīgu tautu kas 
maksaa nodokļus.

Ritvars Stilve Pagaidām ierodoties 
UK var pretendēt uz Working Tax Cre-
dit un to arī saņemt BET ir jārēķinās ar 
to ka tas NAV pabalsts bet gan HMR&C 
kredīts kā pielikums pie algas kurš vē-
lāk BŪS JĀATDOT. Es arī uz šo triku ie-
kritu un tagad katru mēnesi maksāju 
atpakaļ to ko valsts man ir aizdevusi 
kā kredītu(bet ne pabalstu) pirmajam 
laikam. n

ir radikālas reformas, bet tās ir arī 
saprātīgas un taisnīgas reformas», 
pauda premjers.

Šīs idejas pavisam noteikti būs 
daļa no Lielbritānijas diskusijām ar 
Eiropas Savienību par kopienas re-
formām, uzsvēra Kamerons. Viņš 
solījis 2017.gadā rīkot referendumu 
par valsts palikšanu vai izstāšanos 
no bloka, ja nākamgad parlamenta 
vēlēšanās nodrošinās vēl vienu piln-
varu termiņu.

LNT TOP10 pauda arī viedokli, ka 
Apvienotajā Karalistē, kur viesstrād-
nieki ilgu laiku bija kā ekonomikas 
glābēji, jo darīja tos darbus, ko paši 
briti vairs negrib darīt, tagad arvien 
biežāk tiek dēvēti par sociālās un 
veselības sistēmas parazītiem, kā arī 

pabalstu tūristiem. Gan politiķi, gan 
sabiedrība arvien krasāk nostājas 
pret iebraucējiem un pret līdzšinējo 
imigrācijas politiku. Pēdējo gadu lai-
kā britu mediji mūs portretējuši kā 
kriminālnoziedzniekus, fiktīvo laulī-
bu organizētājus, aiz poļiem kā otrus 
lielākos šoferus, kuri brauc alkohola 
reibumā. Tāpat mēs tur esam cilvēku 
tirgotāji – pašu tautiešu paverdzinā-
tāji un apkrāpēji. Tomēr austrumei-
ropiešiem, tostarp latviešu imigran-
tiem, visnepatīkamākā ir piedēvētā 
slava kā pabalstu izmantotājiem. Sa-
vukārt, pret imigrāciju un pret imig-
rantiem no Austrumeiropas noska-
ņotā Apvienotās Karalistes Neatkarī-
bas partija jeb UKIP bieži vien piemin 
latviešus kā veselības aprūpes un 
sociālās sistēmas parazītus, un arī tā-
dus, kas atņem darbu britiem.

ABN vēlas uzsvērt: Necelsim 
paniku. Lūdzu, ņemiet vērā, ka 
Kamerona teiktais ir tikai priekš-
likums, un par to tiks diskutēts. 
Arī likuma izmaiņu akceptēšana, 
grozījumu pieņemšana prasīs lai-
ku. Jā, ir vērts ņemt vērā, ka mēs 
- Lielbritānijas latvieši esam šurp 
devušies strādāt. Tādēļ, lai arī mēs 
neiekristu šajā šķirotavas sietā, 
labāk izvēlēsimies darbu, nevis 
darba meklētāju pabalstu, lai iz-
maiņu paziņošanas datumā mēs 
visi būtu nostrādājuši iepriekš mi-
nētos četrus gadus. n 

Migranti neda-
būs pabalstus, 
pirms nebūs 
šeit sabijuši  
vismaz  
4 gadus
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TIESĪBAS
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Reģistrēts tulkošanas un konsultāciju birojs
07850661815
faq.lv@consultant.com
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Novembra mēnesī mediji ziņo-
ja, ka Lielbritānijā par Baltijas 
viesstrādnieku paverdzināša-

nu tiesātie Latvijas pilsoņi strādnie-
kiem maksājuši pat tikai vienu ster-
liņu mārciņu nedēļā, kā liecina tiesā 
publiskotie pierādījumi. 

28 gadus vecais Ivars Mežals, 36 
gadus vecais Juris Valujevs, 33 gadus 
vecā Oksana Valujeva un 26 gadus 
vecā Lauma Vankova tika apsūdzēti 
par nelicencētu starpniecību darbā 
iekārtošanā, par viesstrādnieku šan-
tažēšanu un apkrāpšanu. Visi apsū-
dzētie tiesā noliedza savu vainu vi-
ņiem izvirzītajās apsūdzībās. 

Izmeklētāju savāktie pierādījumi 
liecina, ka Mežals saviem upuriem li-
cis strādāt lauksaimniecības darbus, 
dažkārt maksājot tikai vienu sterliņu 
mārciņu nedēļā. Tajā pašā laikā Me-
žala bankas kontā regulāri ieskaitītas 
lielas naudas summas vairāku tūk-
stošu sterliņu mārciņu apmērā. Me-
žals tiesā apgalvoja, ka savā kontā 
viņš ieskaitījis savu algu un parādu 
atmaksu. 

Tomēr izmeklētāji norāda, ka laika 
posmā no 2012.- 2013.gadam Mežala 
kontā vairākkārt ieskatīti 2500 ster-
liņu mārciņu maksājumi no darbā 
iekārtošanas uzņēmuma NV Gang 
Work ar piezīmi, ka nauda paredzēta 
strādnieku algai. 

Atgādināsim, ka apsūdzētie Latvi-
jas pilsoņi aizturēti pagājušā gada 
oktobrī apjomīgā Lielbritānijas li-
kumsargu reidā, vērstā pret Latvijas 
un Lietuvas viesstrādnieku paver-
dzināšanu lauksaimniecības darbos 
Kembridžšīrā. Lielbritānijas Nacio-
nālā policija, Kembridžšīras policija 
sadarbībā ar nodarbinātības starp-
niecības uzņēmumu licenzēšanas 
aģentūru (GLA) reidā Visbīčā, Mārčā 
un Kingslinnā no verdzības apstāk-
ļiem atbrīvoja 80 viesstrādniekus, 
kas pārsvarā bija no Latvijas un Lie-
tuvas. Kembridžšīras vēsturē lielākais 
tiesībsargājošo iestāžu reids veikts 
pēc vairākus mēnešus ilgas izmek-
lēšanas.Operācijas rezultātā GLA par 
pārkāpumiem atņēmusi licenci trim 
nodarbinātības starpniekiem - Ro-
berto Mac Ltd, Slender Contracting 
Ltd un MAS Recruitment. 

Kā norāda britu policija, upuriem 
solīta labāka dzīve Lielbritānijā ar labi 
apmaksātu darbu, taču bieži vien viņi 
izmitināti pārpildītos mājokļus un tū-

Apšaubāmais darba tirgus un negodīgie 
darba devēji Lielbritānijā (turpinājums)

līt atzīti par starpnieka, kas kontrolē 
visu viņu dzīvi, parādnieku. Migran-
tiem, kuri sūdzējušies par negodīgu 
apmaksu un mākslīgi uzpūsto parā-
du, draudēts, ka viņu dzīve beigsies 
tāpat kā Alisai Dmitrijevai - pusau-
dzei no Latvijas, kas 2012.gadā atras-
ta nogalināta Visbīčā. 

Apsūdzēto kontrolētajiem vies-
strādniekiem nācies maksāt kukuļus 
citiem imigrantiem, lai tiktu strādāt 
uz lauka. Kaut arī šie imigranti Liel-
britānijā ir legāli, taču viņus nodarbi-
nošie starpniecības uzņēmumi nere-
ti nav licenzēti, kā arī maksā mazāku 
atalgojumu par minimālo. 

Starpniecības darbā iekārtošanas 
uzņēmumi daudziem strādniekiem 
arī noteikuši līdz 1000 sterliņu mār-
ciņu soda naudu par neierašanos 
darbā, nemaksājot par darbu līdz 
«parāda» dzēšanai, taču neļaujot arī 
viesstrādniekiem doties meklēt kādu 
citu nodarbošanos. 

ABN & FAQ komentārs

Uzklausot spriedumu, ko pēc krimi-
nālā grupējuma apcietināšanas pie-
spriedusi AK tiesa, rodas jautājums: 
vai mēs reiz piedzīvosim šīs un citas 
cilvēku ekspluatācijas beigas?  

Diskusijā ar kolēģiem nācās secināt, 
ka šobrīd tam vēl nespējam ieraudzīt 
galu. Pamatots vai nepamatots pesi-
misms? Drīzāk gan vecais labais tei-
ciens - kamēr vien būs aitas, būs arī 
cirpēji.  Tendence cilvēkiem izman-
tot vienam otru ir normāla parādība, 
tomēr cik lielā mērā un cik legālā kār-
tībā, tā jau ir katra individuāla mēr-
aukla. Bet par šī stāsta «varoņu» mēr-
auklu sašutumu paudusi gan Latvi-
jas, gan Lielbritānijas valdība, nemaz 
nerunājot par pašiem cietušajiem. 
Šo darboņu mērķi un paņēmieni nav 
attaisnojami nekādā veidā.

Viens no ABN mērķiem vienmēr 
ir bijis informēt cilvēkus par viņu 
tiesībām un likumiem, kurus jāie-
vēro. Esam centušies iespēju robežās 
maksimāli informēt savus lasītājus, 
lai ikviens zinātu, kur vērsties un 
kādu palīdzību lūgt nonākot nelai-
mē, strupceļā vai vienkārši neziņā. 
Tādēļ aicinām ikvienu, kas nonācis 
līdzīgā situācijā kā šī -  LŪDZU, ZIŅO-
JIET! Pat, ja šķiet, ka verdzībā esot 
jums pieder vairāk, kā jebkad piede-
rējis mājās, Latvijā dzīvojot (nereti tā 
arī ir), necietiet klusu. Palīdziet pats 
sev, un tādejādi palīdzēsiet arī citiem 
neiekrist šajā slazdā. 

Vislabāk, protams, būtu konsultē-

ties CAB, kur jūs uzklausīs un ieteiks, 
kā rīkoties tālāk. Jums nekādā gadīju-
mā nav jāraizējas par to, ka kāds uzzi-
nās par šīm konsultācijām - CAB po-
lise stingri nosaka 100% konfidenci-
alitāti. Arī turpmāk ABN jūs informēs 
par aktuālajiem likumu grozījumiem 
un centīsies rast iespēju palīdzēt ik-
vienam, kam tas nepieciešams. 

Iestādes un tīmekļa vietnes,  
kur meklēt un saņemt  
bezmaksas palīdzību, ja esi 
nonācis izmisumā:

Pilsoņu konsultāciju birojs
www.citizensadvice.org.uk
 
«Citizens Advice Bureau» - Pilsoņu 

konsultāciju birojs ir iestāde, kurā ik-
viens var saņemt konfidenciālas bez-
maksas konsultācijas un padomus 
par savām likumiskajām tiesībām 
un pienākumiem visdažādākajās si-
tuācijās. Ja biroja darbinieki nespēs 
sniegt palīdzību kādā noteiktā jautā-
jumā, viņi palīdzēs atrast iestādi, kas 
ir kompetenta attiecīgo problēmu 
risināšanā.

 Apmeklējot «Citizens Advice» mā-
jas lapu (skat. augstāk norādīto adre-
si), tās augšējā labajā stūrī redzēsiet 
norādi «Find your local bureau» (no 
angļu val. «uzmeklē savu tuvāko 
biroju»). Ievadiet savas pilsētas no-
saukumu vai pasta indeksu, un jums 
tiks uzrādītas tuvumā esošo Pilsoņu 
konsultāciju biroju adreses un tālru-
ņa numuri.

Advokāta pakalpojumi
legaladviserfinder.justice.gov.uk
 
Šajā vietnē pieejami advokāta pa-

kalpojumi konkrētās jomās (darba 
attiecības, ģimene, veselība, imig-
rācija, sociālie pabalsti, parādi, utt.), 
tādēļ jau meklējot varat izvēlēties 

sev nepieciešamo tiesību jomu. Bez-
maksas juridiskās konsultācijas var 
saņemt arī zvanot pa tālruni 0845 
345 4 345, un advokāts jums atzvanīs 
pats.

Jebkurš, kas ir kvalificējies «Tax Cre-
dits» vai kādiem no maznodrošināto 
pabalstiem, šo advokātu pakalpo-
jumus var saņemt bez maksas. Viss, 
kas jums būs vajadzīgs - nepiecie-
šamības gadījumā demonstrēt jūsu 
patiesos ienākumus.

 
Palīdzība bezpajumtniekiem
england.shelter.org.uk
 
Ir svarīgi zināt, ka nevienam nav tie-

sību jūs izlikt no dzīvojamās platības 
bez iepriekšēja rakstiska brīdināju-
ma un tiesas lēmuma – tas ir ar krimi-
nālatbildību sodāms likuma pārkā-
pums. Bez tiesas lēmuma savu mītni 
jums nekādā ziņā nav jāpamet. Savu-
kārt, ja likumu nezinot pats piekrītat 
apdzīvojamo platību pamest, likums 
nosaka, ka tādā gadījumā šādu izvēli 
esat izdarījis patvaļīgi («made your-
self intentionally homeless»). Cita 
situācija, ja dzīvojat kopā ar mājokļa 
saimnieku vai galveno īrnieku. Šādā 
gadījumā jūsu īrnieka tiesības nav tik 
stabilas. Sīkāk par to vaicājiet CAB 
vai Shelter. 

Gadījumā, ja tomēr esat palicis bez 
pajumtes, uzmeklējiet sev tuvāko 
bezpajumtnieku patversmi (angļu 
val. «shelter»). Saņemt palīdzību var 
arī, zvanot pa tālruni 0808 800 4444 
no plkst.8 rītā līdz 20, septiņas die-
nas nedēļā. 
l Arī policija un jūsu vietējā pado-

me (council) ir atbildīga par bez pa-
jumtes palikušajiem. 
l Tomēr iesakām par pajumtes 

zaudēšanu ziņot Latvijas vēstniecī-
bai Londonā. 
l Arī LSC advokāts spēs jums asis-

tēt šajā situācijā: legaladviserfinder.
justice.gov.uk 

Bezizejas situācijā pēc palīdzības 
cilvēki mēdz vērsties arī kādā no baz-
nīcām vai klosterī. Ir bijuši gadījumi, 
kad nav neviena, kas palīdz, jo cilvēks 
ir bez pases, nacionālā apdrošināša-
nas numura, pajumtes, taču baznīcā 
viņš ticis pabarots, izguldīts, un pat 
tikusi nopirkta biļete atpakaļceļam 
uz mājām. Tomēr to nekādā gadīju-
mā nevajadzētu izmantot ļaunprātī-
gos nolūkos. 

Gadījumos, kad valodas barjera 
liedz iespēju palīdzību uzmeklēt 
pašiem, zvaniet uz Latvijas vēst-
niecību, kur jums ieteiks, kur vēr-
sties tālāk.

www.am.gov.lv/en/london

Vecā gada rūpes un raizes lai aiz-
mirsties sāk. Un pilnas ar prieku un 
laimi lai Jaungada dienas nāk! 

Visiem novēlam  mīlestību, sati-
cību, veselību, kā arī pilnu naudas 
maku - pārējo nopirksiet paši! n

Aicinām ikvienu, kas nonācis  
līdzīgā situācijā kā šī -  LŪDZU,  
ZIŅOJIET! Pat, ja šķiet, ka verdzībā 
esot jums pieder vairāk, kā jebkad 
piederējis mājās, Latvijā dzīvojot 
(nereti tā arī ir), necietiet klusu
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Režisors Andris Gauja ir vai-
rāku dokumentālo filmu au-
tors. Vislielāko atzinību ir 

guvusi dokumentālā filma «Ģime-
nes lietas» (operators Aleksandrs 
Grebņevs) par vardarbīgām un 
traģiskām māsas un brāļa attiecī-
bām, kuru dēļ cieš visi, arī bērni. 
Gaujas dokumentālajām filmām, 
tāpat kā viņa debijas spēlfilmai 
«Izlaiduma gads», piemīt poten-
ciāls sacelt nelielu vētru. Filmas 
apakšvirsraksts skan: skolotāja, 
kura nepateica NĒ. Spēlfilma «Iz-
laiduma gads» ir stāsts par jaunu 
skolotāju Zani, kura aiziet par tālu 
savos centienos nodibināt drau-
dzīgas attiecības ar klasi, nokļūs-
tot sarežģītā personisku attiecību 
mezglā. 

  
ABN: Kāds bija filmas «Izlaiduma 
gads» tapšanas kopējais budžets?  
Andris Gauja: Tas ir viens no ie-
mesliem, kāpēc mēs nevarējām ne-
iesaistīties ABN rīkotajā labdarības 
akcijā bērniem Latvijā - «Shoebox», 
un rīkotajā filmu festivālā tās ietva-
ros, kura centrā ir brīvprātības un 
ziedošanas princips, jo mūsu pašu 
projektā tik daudzi cilvēki ir ieguldī-
juši savu laiku, enerģiju un naudu, kā 
arī citus resursus. Mēs esam ārkārtīgi 
daudz saņēmuši paši, tāpēc mums 
nav morālu tiesību nepiedalīties 
šajos projektos. Mēs novērtējam fil-
mas budžetu apmēram 350 000 eiro 
vērtībā – cilvēku darba samaksas, 
tehnika, gaismas, kameru un skaņas 
tehnikas īre, dekorāciju izveide, fil-
mas pēcapstrāde u.c. No valsts mēs 
esam saņēmuši tieši desmit reizes 
mazāk, tātad 35 000 eiro, paldies 
VKKF, kas parasti pie tā projektu dau-
dzuma un niecīgā finansējuma filmu 
nozarē parasti iedod pāris tūkstošus 
katram projektam.  Mūsu gadījumā 
viņi mums patiešām ir izrādījuši cie-
ņu, un par to mēs cienām viņus, jo šo 
gadu laikā pa kripatiņai mums ir ticis 
piešķirts finansējums, tādā veidā uz-
turot pie dzīvības mūsu projektus. 
Filma ir viens liels brīvprātīgo dar-
ba rezultāts, turklāt tie bija simtiem 
cilvēku, kas darbojās, daudzas kom-
pānijas, kas ieguldīja savus resursus. 
Filmas pilnās 45 filmēšanas dienas 
un katra šī diena atsevišķi sastādīja 
grandiozas izmaksas, jo tapa profe-
sionāls mākslas kino. «Cinevera» mūs 
sponsorēja ar profesionālām kino 
gaismām, kas ir milzīgs ieguldījums, 

Sadarbībā ar

www.mottra-caviar.co.uk

Režisors Andris Gauja: «Kino  
skatīšanās ir ļoti vērtīga pieredze»
«Filmas «Izlaiduma gads» radošajai komandai neviena vieta nav par mazu. 
Cik vien laiks un iespējas mums ļaus, mēs ar filmu brauksim uz jebkuru vie-
tu», saka režisors Andris Gauja, kura spēlfilma «Izlaiduma gads» atklāj ABN 
rīkoto, decembrī Miltonkīnsā (Milton Keynes) notiekošo pirmo Latviešu Filmu 
festivālu Lielbritānijā.  Pirms tikšanās ar saviem skatītājiem Anglijā, režisors 
stāsta laikrakstam par latviešu filmas tapšanas aizkulisēm un kino

Atslēgas vārds ir apzināšanās, 
ne tikai kino, bet vispār dzīvē, 
vienmēr un visur. Ja ir iepējams, 
to stāstu, ko ieraugi uz ekrāna, 
ieraudzīt spoguli savai dzīvei – 
kaut vienā ainā, vienā raksturā
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kas finanšu izteiksmē būtu kādi 50 
000 eiro, «Air Baltic» mums uzsauca 
avio biļetes, kas ļāva filmēt Francijā, 
Krievijā.

ABN: Kāda bija filmas tapšanas 
priekšvēsture?
Andris Gauja: Projekts patiesībā 
aizsākās pirms 4 ar pusi gadiem. To-

laik mēs ar Sašu (red. piezīme – ope-
rators Aleksandrs Grebņevs) bijām 
aktīvā filmēšanas procesā, veidojot 
projektu «Ģimenes lietas/ Family In-
stincts». Starp citu, internetā mētājas 
nelegāls filmas links YouTube kanālā 
- Family Instincts full movie, tā kā jeb-
kurš to var noskatīties. Nezinu, kas 
to tur ir ielicis, bet viss ir kārtībā. Es 
pirmo reizi to publiski reklamēju, jo 
nevienam nav pretenziju, un arī man 
nav pretenziju, ka filma tur ir - kāpēc 
ne, lai cilvēki skatās! Bet atgriežoties 
pie «Izlaiduma gada» sākuma - pro-
jekts sākās kā dokumentālā filma, 
jo mums gribējās radīt kontrastu tai 
vardarbīgajai un «alkoholizētajai» vi-
dei, kādā mēs Kurzemes džungļos fil-
mējām «Ģimenes lietas». Mēs nonā-
cām līdz idejai, ka vēlamies portretēt 
vidusskolas klasi, veselu gadu.
ABN: Kāpēc tieši vidusskolas klasi, 
kāpēc jaunatne? 
Andris Gauja: Tāpēc, ka es atceros 
sevi tajā laikā, jaunībā (smejas), kad 
katra diena bija liels notikums, ļoti 
lielas pārmaiņas. Tagad tā varbūt 
nešķiet, atskatoties, bet tolaik tā bija 
- katra diena bija milzīgas pārmaiņas 
dzīvē. Un patiesībā tā tas arī ir. Mēs 
sākām portretēt vienas Rīgas vidus-
skolas klasi, un bija viens pārītis, kas 
paspēja pusgada laika trīs reizes šķir-
ties un atkal saiet kopā, tolaik tā bija 
«attiecību krīze». Savā ziņā tas aiz-
sākās kā nebijis projekts, jo nevienā 
Latvijas skolā nekas tamlīdzīgs nebija 
noticis - ka tur taptu īsta kino doku-
mentālā filma. Mēs dabūjām atļaujas 
no vecākiem, speciāli tika rīkota ve-
cāku sapulce, visi parakstīja papīru, 
ka nav pretenziju pret filmēšanu, jo 
tolaik audzēkņi bija vēl nepilngadī-
gi, un tā tas laiks gāja. Pēc tam mēs 
vienkārši sastrīdējāmies ar direktori, 
jo viņai vienā brīdi sāka likties, ka viss 
kļūst pārāk personiski – šo jauno cil-
vēku attiecību šķetināšana kļūst pā-
rāk personiska, pārāk daudz lienam 
jauno cilvēku dvēselītēs. Tomēr pa-
tiesā kino tā ir īstākā darba augsne – 
cilvēku dvēselītes un raksturi. Tomēr 
vienā brīdi, ekskursijā uz Stokholmas 
prāmja, viss beidzās. Direktore mums 
tur aizliedza filmēt, bet mēs izmanto-
jām savas likumiskās tiesības un tur-
pinājām klasi filmēt, riskējot zaudēt 
projektu. Mēs negribējām pakļauties 
kontrolei - ko rādīsim filmā, ko ne. Un 
savā ideālismā mēs nonācām zaudē-
tāju lomā. Mums aizliedza turpināt. 
Tad mēs nolēmām visu transformēt, 

nemest plinti krūmos, un tas viss 
pārtapa spēlfilmā. 
ABN: Kā tieši notika dokumentālā 
kino projekta pārtapšana spēlfil-
mā?
Andris Gauja: Mēs negribējām šos 
jaunos cilvēkus pazaudēt. Bijām vi-
ņus iepazinuši un iemīļojuši kā cilvē-
kus, kā raksturus, ar kuriem gribējām 
turpināt sadarboties. Tad sākās tāds 
kā pārejas posms, kad «FA Filma» pa-
spārnē vēl darbojāmies ar «Ģimenes 
lietām» - mēs vedām tos jauniešus uz 
turieni, uz Stabu ielas studiju, taisī-
jām ainas, ļāvām viņiem vienkārši būt 
un runāt par sev svarīgām tēmām. Tā 
viņi tur dzīvojās, un tur arī vijās visas 
attiecības un raksturi. Vide bija pār-
nesta uz nekurieni, un filmu tas ne-
kur tālāk neveda, jo ir jābūt kaut kā-
diem skaidriem noteikumiem – kur 
tu esi un kādi ir darbības noteikumi, 
darbības laiks un vide. Tad mēs aiz-
domājamies un sapratām, ka jaunie-
ši ir sākuši veiksmīgi improvizēt paši 
savā starpā, izspēlēt paši sevi, savas 
dzīves. Priekšplānā izvirzījās Mārcis 
Klatenbergs un Ieva Apine, kuri filmā 
ir vadošajās lomās, abi bez jebkādas 
pieredzes aktiermākslā. Filmā patie-
sībā ir palikusi tikai daļiņa no auten-
tiskās klases, bet Mārcis un Ieva kļuva 
par mūsu raksturu darba lauku. Tas, 
kā viņi parādās šajā filmā - dzīves si-
tuācijas, apstākļi, gan ir ticis mainīts, 
bet raksturu ziņā – reakcijas, mīmi-
kas, žesti, autentiskie dialogi – viss ir 
ticis maksimāli izmantots. 
ABN: Gāja gadi un tapa scenārijs?
Andris Gauja: Gadi skrēja kā stirnas 
(smejas)! Tapa pirmais scenārijs manā 
izpildījumā, tad bijušajam profeso-
ram Laurim Gundaram nesu to mai-
nīt. Viņš uzrakstīja savu versiju, tad es 
atkal pārstrādāju viņa versiju. Nebija 
tā, ka būtu kaut kas izmests, un sā-
kām improvizēt - viss bija ļoti rūpīgi 
pārdomāts un pamatots, izveidotas 
tēlu attiecības, notikumu pavērsie-
ni, stāsta struktūra... Filmējām viena 
gada ietvaros, pilnas 45 filmēšanas 
dienas 2012/2013. gadā.
ABN: Kad uz skatuves parādās gal-
venās lomas – skolotājas Zanes, at-
veidotāja Inga Alsiņa - Lasmane?
Andris Gauja: No pirmās filmēšanas 
dienas. Pa vidu tātad bija scenārija 
tapšanas posms, un, kad sapratām, 
ka autentiskās klases diviem vado-
šajiem skolniekiem klāt tiks piesūtīti 
«viltus skolotāji» un ka būs galvenā 
varone, kurai ar šo klasi jātiek galā, 
tad uzreiz bija skaidrs, ka tā ir Inga 
Alsiņa. Kāpēc Alsiņa? Lielā mērā no-
strādāja iracionāls faktors - «Ģime-
nes lietu» pirmizrādē visi man sita uz 
pleca, un kā tik mūs tur neslavēja –  
drosmīgi, malači, bija arī starptautis-
ka atzinība, un tā tālāk. Alsiņa bija tā, 
kura teica - nē, viņai ļoti daudz kas 
šajā filmā nepatika, un cirta ar kāju 
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Izlaiduma gads

Pēc pasaules pirmizrādes Mon-
reālas Pasaules filmu festivālā fil-
ma izrādīta Čikāgas Starptautis-
kajā kinofestivālā ASV, Bergenas 
Starptautiskajā kinofestivālā Nor-
vēģijā, filmu festivālā «Kinošok» 
Krievijā, Kotbusas kinofestivālā 
Vācijā, un 12. decembrī tā piedzī-
vos savu Lielbritānijas pirmizrā-
di ABN Latviešu filmu festivālā! 
LFF atklāšanas filma 12.12.plkst. 
18:30 / 13.12.plkst. 20:20

Režisors: Andris Gauja 
Lomās: Inga Alsiņa, Mārcis 

Klatenbergs, Ieva Apine, Gatis 
Gāga, Liena Šmukste, Marina 
Janaus, Ivars Auziņš, Andrejs 
Smoļakovs 

pie grīdas. Tad mums sākās dialogs. 
Ja konflikts tiek atrisināts un netiek 
uztverts personiski, mēs daudz ko no 
tā varam mācīties, tas var kalpot par 
lielu dzinējspēku.
ABN: Kā veidojās attiecības starp 
neprofesionāļiem un profesionā-
lajiem aktieriem filmēšanas laikā? 
Andris Gauja: Atceros, sākumā Ingai 
Alsiņai ļoti patika šī ideja. Viņa teica: 
«Jā, Gauja, tas ir kaut kas jauns, tā ir 
metode», jo arī viņus – JRT aktierus 
režisors Alvis Hermanis ir pietiekami 
daudz mudinājis un iedvesmojis uz 
to, ka aktiermākslā katrreiz ir jāmeklē 
jaunas metodes. Taču šeit, līdzko sā-
kās reālais darbs, pēc pirmā mēģinā-
juma ar Mārtiņu Klatenbergu, Alsiņa 
nāca man klāt un čukstēja, ka tas ir 
pilnīgi un galīgi garām, jo viņš viņu 
nesaprot. «Teātrī vai kino kaut kas var 
notikt tikai tad, kad notiek saspēle 
un sadarbība, bet viņš ir auksts un 
nekādi nereaģē uz mani, un es viena 
pati te neko nepanākšu. Nekas tev, 
Gauja, te nesanāks», viņa teica. To-
mēr man jau iepriekš bija uzmācīga 
doma, ka jāveido alķīmija starp pro-
fesionālo un neprofesionālo aktieri, 
lai visi mestu nost maskas, teatralitāti 
un tehnikas, visu apgūto, uzstādīto, 
un profesionālis no neprofesionāļa 
vilktu laukā kādu darbības skaidrību, 
virzību. Vienā brīdi mēs to krīzi pār-
varējām.
ABN: Vai filmēšanas laikā jūs pie-
meklēja daudz tādu krīžu, kad šķi-
ta, ka šī sadarbība nav iespējama?
Andris Gauja:  Tad, kad ieraudzījām -  
es, operators, aktrise, tos maģiskos 
momentus, ka tas strādā, tālākais bija 
tikai darbs. Krīzes punkti bija pretēja 
rakstura, proti, no vienas puses bija 
šī darbošanās, improvizēšana, kas vi-
siem sniedza daudz iedvesmas, un tā 
dzirkstelīte bija vienmēr klāt. Problē-
mas sākās brīžos, kuros gribēju kon-
krētas lietas no aktrises, no galvenās 
varones, konkrētas mērķtiecīgas, pre-
cīzas lietas. Ir brīži, tuvplāni, reakcijas, 
pagrieziena punkti stāstā, kas precīzi 
jānospēlē - tur mums bija domstarpī-
bas ar Alsiņu. Viņa raudāja, bija brīži, 
kad viņa gāja prom no filmēšanas lau-
kuma. Vairākas reizes filmā mēs bijām 
tuvu arī tai riska robežai. Es domāju, ka 
viņai būs patīkami to lasīt, jo mums 
izdevās tikt pāri kritiskajam punktam, 
un gala rezultātā kaut kas ir sanācis, 
varam uz to tagad tikai atskatīties.
ABN: Vai neprofesionālie aktie-
ri arī saskārās ar līdzīgiem krīzes  
momentiem?
Andris Gauja: Reizēm bija momenti, 
kad mēs «mocījām» cilvēkus. Negri-
bot tiešām sanāca fiziski darīt pāri, 
bet mūsu apstākļos filmējot un pie 
mūsu ideoloģiskajiem uzstādīju-
miem, ka visam bija jābūt tā kā īste-
nībā. Bija situācijas, kad cilvēki sala, 
piemēram, Jaungada ainu filmējot. 
Ārā bija briesmīgs putenis, padsmit 
metri sekundē stiprs vējš un -16 grā-
di. Bija radusies dezorganizācija no 
filmēšanas grupas puses, kad cilvēkus 
izsauca par agru ārā, un viņiem bija 
apmēram pusotru stundu jāsalst un 
jāgaida. Kad pēc četrām stundām visi 
iegāja iekšā, sākās sava veida mas-
veida psihoze, un bija emocionāli un 
fiziski smagi. Ja es pareizi atceros, tad 
pēc filmēšanas mūs daži patiešām 
pameta, vairāki komandas locekļi 

«dezertēja», bet es nevaru viņiem 
neko pārmest. Ja nu vienīgi to, ka bi-
jām vienojušies - ja mēs to darām, tad 
darām va bank, un vienā brīdī daži 
salūzt un pamet mūs. Tomēr pārmest 
nevar. Galvenais iemesls tam bija, ka 
tas kļuva par traku cilvēciskajā plāk-
snē, ka līdzsvars starp cilvēciskumu 
un ideālismu mērķa sasniegšanā, lai 
panāktu to, ko mēs gribam redzēt fil-
mā, ir ticis pārkāpts. Es ar operatoru 
Grebņevu, ar kuru man ir dzelžaina 
partnerība kino, esam tādi divi tanki, 
buldozeri, kas iet pāri visam. Daži mūs 
pameta, kas ir skumji, bet tai pat laikā 
vērtīga viela pārdomām. Ja kādreiz 
taps nākamā filma, mēs zināsim, ka 
esam paplašinājuši robežas tik tālu, 
cik to vien ir iespējams izdarīt.
ABN: Kas Tevi kā režisoru interesē 
kino vispār?
Andris Gauja: Tā ir tā dzīves ieraudzī-
šana un sajušana, protams, arī parādī-
šana. Mani ļoti fascinē dokumentālo 
filmu žanrs, kurā vari atgriezties atkal 
un atkal pie saviem varoņiem. Esmu 
redzējis vairākas filmas savā dzīvē, kur 
ir filmēta kāda cilvēka dzīve, teiksim, 
40 gadu griezumā, bet sākumā nedo-
mājot, ka tas izvērtīsies tā. Tā ir tā sa-
jūta, kad ieraugi cilvēka dzīvi – dzīves 
ieraudzīšana, sajušana  it kā no malas, 

un tajā ir kaut kas dievišķs. Iracionāli 
skan, bet tas man ir  vissvarīgākais - ie-
raudzīt cilvēka dzīvi.
ABN: Arī «Izlaiduma gadā»? Ko Tu 
gribēji pavēstīt skatītājam ar šo fil-
mu, kas ir tās message?
Andris Gauja: Vispareizāk būtu teikt 
skatītājam, ka tā ir filma par skolotā-
jas attiecībām ar klasi. Tuvplānā un 
niansēs parādīts tas, kā šīs attiecības 
mainās un kā sākotnēji no tāda ļoti 
optimistiska, ideālistiska uzstādīju-
ma, skolotāja nonāk pie neiedomā-
jamiem pavērsieniem dzīvē - šajās 
attiecībās ar audzēkni. Absolūti ne-
iedomājamās, ja palūkojas no tās 
perspektīvas, kā viņa uzsāk savas 
gaitas skolā, kādas viņai ir attiecības 
ar klasi, kļūstot par tās audzinātāju. 
Man kā režisoram jāatbild godīgi, 
pamatsajūta un vērtība, ko es redzu 
šajā filmā, ir atgriešanās pie cilvēka 
dzīves sajušanas - gribas akcentēt to 
momentu, kad lielas lietas un notiku-
mi notiek it kā starp citu, angliski - by 
the way. Šis by the way faktors man ir 
īpaši nozīmīgs - kad cilvēks it kā starp 
citu piedzīvo pārmaiņas savā dzīvē. 
It kā starp citu satiekam, piemēram, 
cilvēku, ar kuru lemts nodzīvot visu 
atlikušo mūžu, it kā starp citu sa-
strīdamies ar kādu, kas ir nozīmējis 

tik daudz, un tagad tas ir cauri. It kā 
starp citu... un viss aiziet nekontrolē-
jamā virzienā. It kā starp citu notiek 
lielas nelaimes ar cilvēkiem, laimīgi 
brīži... Tā ir tā sajūta, kas, man šķiet, 
vijas cauri «Izlaiduma gadam». Tas 
nenozīmē, ka es kā režisors stāvētu 
un brīnītos par to visu - tieši pretēji. 
Es uzskatu, ka visam mūsu dzīvēs ir 
ārkārtīgi smalks cēloņsakarību pave-
diens izausts cauri, tikai nelaime ir tā, 
ka cilvēks nepamana to pavedienu. 
Tāpēc arī rodas sajūta, ka it kā starp 
citu viss tagad notiek.
ABN: Filma «Izlaiduma gads» uz 
citu latviešu spēlfilmu un kino 
projektu fona ir izcēlusies ar pa-
matīgu reklāmas kampaņu medi-
jos, sociālajos tīklos, ar dažādām 
akcijām un reklāmas aktivitātēm. 
Kas filmas radošo komandu uz to 
pamudināja?
Andris Gauja: Atbilde ir meklējama 
pašā projektā – brīvprātīgas idejas 
vārdā realizēts projekts. Brīdi, kad sā-
kām saskatīt iespēju izrādīt filmu pla-
šākai auditorijai un sākām saņemt ie-
ņēmumus no šīs filmas, pamodās ļoti 
liela motivācija cīnīties par skatītāju. 
Nekādā gadījumā neskatīties augst-
prātīgi uz skatītāju ar domu – gribi 
skaties, gribi neskaties. Tā nē - mēs 
piedāvājam Tev, skatītāj - nāc, skaties, 
un esam gatavi arī asai, negatīvai kri-
tikai. Mēs, protams, ļoti priecājamies 
par pozitīvām atsauksmēm un vērtē-
jumiem. Mēs visam tam esam gatavi, 
jo mums ir ļoti dārgs katrs skatītājs.
ABN: Tāpēc Jūs tik aktīvi apceļojat 
Latvijas pilsētas, Eiropu un pasauli?
Andris Gauja: Mēs, filmas «Izlaidu-
ma gads» radošā komanda, esam 
pateikuši - neviena vieta mums nav 
par mazu. Tāds arī ir mūsu uzstādī-
jums. Rīga nav svarīgāka par Vilci, 
jo abos gadījumos skatītāji ir dzīvi 
cilvēki, kuriem katram ir savas emo-
cijas, savs pārdzīvojums skatoties šo 
filmu, tādēļ ģeogrāfiskā izpratnē ne-
redzu nekādu atšķirību. Cik vien laiks 
un iespējas mums ļaus, mēs ar filmu 
brauksim uz jebkuru vietu.
ABN:  Cik ilgi var notikt šī saskars-
me ar skatītāju? Kad un vai var 
pienākt brīdis, kad ļausi filmai dzī-

vot pašai savu dzīvi, un pats iesi 
tālāk?
Andris Gauja: Ir tāds nerakstīts li-
kums, ka kinofestivālos filmas mūžs 
tiek noteikts divu gadu garumā, un, 
ja filma joprojām dzīvo pēc tam, tad 
dzīvo kopijās, dvd. Divi gadi ir tas laiks, 
kad filma pati var iet savu ceļu, sāku-
mā pa lielceļu, pēc tam pa mazākiem 
ceļiem, pēc tam pa takām. Pēc tam 
tā kļūst par visiem pieejamu kopiju, 
cerams, par simbolisku samaksu, bet 
ātri vai vēlu tā tas notiek. Ir filmas, ku-
ras kaut kādu iemeslu dēļ nonāk kino 
skolās, kur tās demonstrē kā piemē-
ru. Zinu, ka arī «Family Intinct» kaut 
kur tika rādīts filmu studentiem kā 
netradicionālās dokumentālās filmas 
piemērs. Redzēs, kā ies «Izlaiduma 
gadam».
ABN:  Kādi ir nākotnes plāni, ja tādi 
šobrīd eksistē?

Andris Gauja: Visskaistākais no 
visiem variantiem varētu būt, ka es 
nekad vairs neveidotu kino un ļoti 
daudz meditētu (smejas). Diemžēl, 
realitātē tas izklausās visai utopiski, 
bet es neizslēdzu arī šādu iespēju.
ABN:  Ko Tu novēlētu filmas «Izlai-
duma gads» skatītajam Anglijā?
Andris Gauja: Atslēgas vārds ir apzi-
nāšanās, ne tikai kino, bet vispār dzī-
vē, vienmēr un visur. Ja ir iespējams 
kaut ko no stāsta, ko redzi uz ekrāna, 
saskatīt arī savā dzīvē – kaut vienā 
ainā, vienā raksturā, līdzīgā situācijā. 
Ja stāsts uz ekrāna var atspoguļot 
tevi pašu, skatītāju, tad kino skatī-
šanās ir ļoti vērtīga pieredze. Ja tas 
nenotiek, tad kino skatīšanās ir tikai 
laika kavēklis. Vai mūsu filma spēj to 
sniegt, es nezinu. Daži cilvēki ir teiku-
ši, ka filma rosina domāt, aizkustina. 
Tas būtu skaistākais, ko es varētu vē-
lēt savas filmas skatītajam. n

Saņemot galveno balvu ASV lielākajā dokumentālo filmu festivālā 
Silverdocs, 2011. gadā

Izlaiduma gads filmēšana Parīzē
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MĒS UZ SALAS

Latvijas valsts svētku svinības 
Apvienotajā Karalistē
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8. Londonas latviešu skoliņā atzīmē Latvijas dzimšanas 
dienu

1.19. novembrī Latvijas vēstnieks Lielbritānijā Andris Teik-
manis Londonā organizēja svinības par godu Latvijas  
96. gadadienai. Pieņemšanu plaši apmeklēja ārvalstu vēst-
nieki un diplomāti, parlamenta, valdības, Londonas Sitijas 
pārstāvji. Viesu vidū bija daudz biznesa sadarbības partneru, 
latviešu un britu mākslinieku

2. 22. novembrī St. Columba’s Church baznīcā notika valsts 
svētku koncerts Londonā ar svētbrīdi, Londonas l atviešu 
skolas bērnu, Londonas latviešu kora, dejukopas «Londona 
dejo», «Salinieki» un «Kokļu Zapte» uzstāšanos

3. 18. novembra svinības «Balzāmbārā»,  Londonas pašā 
sirdī, kuras rīkoja Londonas latviešu apvienība LALONDA,  
notika kā ierasti, neskatoties uz to, ka tā bija darbadiena.  
Kā pagājušajā gadā, tā arī šogad bija ieradušies pārsteidzoši 
daudz cilvēku

4. Svētku svinības Bradfordas latviešu  nedēļas nogales skoliņā «Saulespuķe»

5. Latvijas 96. dzimšanas dienas balle Skelmersdeilā

6. Valsts svētki Gērnsijā, kur deju kolektīvs «Kamoliņš» sniedza 
fantastisku koncertu 

Bērni pagatavojuši Latvijas karodziņus skoliņā «Dzintari» 
Corby
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Lielbritānija - teroristu 
visiekārotākā valsts Eiropā 

Lielbritānija ir Eiropas teroristu 
mērķis numur 1. Tā apdraudētāko 
valstu topā ierindojas 27 vietā no 
162 valstīm, jo tajā pagājušajā gadā 
ir norisinājušies 131 teroristu rīkots 
incidents, ziņo «Daily Mail».

Ekonomikas un miera institūts 
(IEP) ikgadējā globālā terorisma 
topā Lielbritāniju ierindoja šajā 
augstajā vietā tāpēc, ka Lielbritānija 
pagājušajā gadā cieta no vairākiem 
republikāņu disidentu organizāciju 
uzbrukumiem.

Kopumā pasaule pagājušajā gadā 
ir piedzīvojusi rekordaugstu teroristu 
uzbrukumu skaitu – 9 184 incidentus, 
kuri prasījuši 17958 cilvēku dzīvību. 
Šis ir ļoti augsts rādītājs, jo 2012.gadā 
bojā teroristu uzbrukumos gāja par 
6 tūkstošiem mazāk cilvēku – 11100. 
Galvenās teroristu organizācijas 
pašlaik nāk no Nigērijas, kā arī no 
Islāmu valstīm. Piemēram, tādas 
organizācijas kā «AL Qaeda» un 
«Taliban» ir atbildīgi par 66% visu šo 
notikušo terora aktu.

Aptaukošanās britiem ir 
lielāka problēma nekā  
terorisms 

Nesen veiktajā pētījumā tika 
atklāts, ka aptaukošanās britiem ir 
otrā lielākā veselības problēma aiz 
smēķēšanas, vēsta «Mirror».

Aptaukošanās problēmu novēršana 

un risināšana Lielbritānijai katru gadu 
izmaksā 47 miljardus mārciņu. Pašlaik 
tas ir lielāks slogs valsts ekonomikai 
nekā terorisma draudu novēršana. 
Pašlaik katrs trešais brits cieš no liekā 
svara problēmām. Šis rādītājs ir di-
vas reizes augstāks nekā jebkurā citā 
Eiropas valstī.

Finansiālās izmaksas, kas saistītas ar 
liekā svara novēršanu, strauji pieaug, 
jo pašlaik nav atrasts pareizais  
veids, kā novērst šo problēmu. Cilvēku 
skaits, kuri slimo ar aptaukošanos, 
pieaug tik pat strauji, kā izmaksas  
par to.

  
Kur dzīvo cilvēki ar 
lielākajiem ienākumiem?

Pamatojoties uz Nacionālā Statis-
tikas Biroja ziņojumu, tika iz-
veidota Lielbritānijas karte, kas 
attaino vidējo ienākumu līmeni 
dažādos valsts reģionos. Tāpat 
pētījumā noskaidrots, ka šā gada 
aprīlī vidējais nodarbinātais nedēļā 
saņēma tikai par £1 vairāk nekā tas 
bija pagājušogad, vēsta «Telegraph».

Pētījuma rezultāti ļāva izdarīt 
secinājumus, ka algas pieau-
gums 0,1% apmērā ir atzīts par 

visu laiku zemāko. Kā arī tas nav 
spējis turēt līdzi inflācijas līmeņa 
straujajam kāpumam. Atklājies, 
ka  Lielbritānijas iedzīvotāji ar vis-
lielākajiem ieņēmumiem dzīvo 
tieši Vandsvortā, Vestminsterā un 
Ričmondā pie Temzas - visi Londonā. 
Nedēļas algas likme vidusmēra 
strādājošajam šajos rajonos ir 
attiecīgi £660.90, £655.70 un £655. 
Salīdzinājumam, vidējie ienākumi 
darbiniekiem Rietumsomersetā ir 
tikai £287.30.

Pētījuma autori dod priekšroku 
tieši šādam datu mediānas izmanto-
jumam un attēlojumam, jo tādējādi 
iegūtie dati «mazāk ietekmējas no 
relatīvi nelielā to cilvēku skaita, 
kuru ienākumi ir augsti. Tas arī 
palīdz izvairīties no sekām, ko rada 
nevienlīdzīgā līdzekļu sadale, un 
koncentrēties tikai uz esošajiem dati-
em un ko tie atspoguļo.» Pētījums 
balstīts uz tiem nodarbinātajiem, 
kuru atalgojums ir noteikts stundu 
likmēs, un pašnodarbinātās personas 
nav iekļautas šajā pētījumā.

2014. gads - viskarstākais 
Lielbritānijas vēsturē 

2014. gads ir nominēts kā viskar-
stākais gads kopš tika veikti pieraks-
ti. Bet jau drīzumā ziema liks par sevi 

manīt, ziņo «Mirror». Tikai Arktikai 
līdzīgs decembris varētu apturēt šo 
gadu no līderpozīciju ieņemšanas 
karstāko gadu topā kopš 1910. gada. 
Neoficiāli avoti lēš, ka šā gada vidē-
jā gaisa temperatūra Lielbritānijā 
varētu būt 9,9 grādi pēc Celsija. Ti-
kai gadījumā, ja šis decembris būs 
par 2,5 grādiem pēc Celsija aukstāks 
nekā vidējie mēneša rādītāji, 2014.
gads netiks kronēts par karstāko 
gadu vēsturē. Eksperti apgalvo, ka, 
ņemot vērā pašreizējās tendences, 
šāda iespējamība ir ļoti maza.

Ja šis gads iegūs karstākā gada titu-
lu, tad tas aiz sevis atstās pēdējo lai-
ku līderi - 2006. gadu, kas, kā mēs at-
ceramies, arī izcēlās ar ievērojamiem 
karstuma viļņiem. Vadošie meteoro-
logi ir pārsteigti par šā gada uzrādīto 
kraso izrāvienu vidējās temperatū-
ras amplitūdā. Tas tiek skaidrots ar 
norisēm atmosfēras slāņos, un tiek 
uztverts kā ilgstošs un pakāpenisks 
process. Netiek noliegts, ka nāka-
mais gads varētu būt vēl karstāks.

Neskatoties uz to, tiek prognozēts, 
ka Ziemassvētki šogad Lielbritāniju 
sveiks ar sniegu un salu. Meteorolo-
gi piebilst, ka pretstati laika apstāk-
ļos šogad ir īpaši izteikti. Tie nodro-
šinājuši svelmīgas vasaras dienzqas 
un, sagaidāms, ka sniegotas ziemas 
ainavas. n

Aptaukošanās britiem ir otrā 
lielākā veselības problēma aiz 
smēķēšanas un tās novēršana 
Lielbritānijai katru gadu izmaksā 
47 miljardus mārciņu
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LATVIJĀ

Cik cilvēki, tik viedokļi, 
kad runāts tiek par 
nozīmīgākajiem gada 

notikumiem. Zinātniski tendēti pilso-
ņi atzīmēs filigrāno Eiropas kosmosa 
kuģa nosēdināšanu uz komētas, kas 
ir nebijis civilizācijas sasniegums. 
Kādam citam tas būs kas tik perso-
nisks un intīms, kā piemēram, bēr-
niņa piedzimšana. Vēl kāds šogad 
būs aizmetis tālāk vai iemetis vairāk. 
Un kamēr ļaudis traucas savās gaitās, 
kaut kur Eiropas vidū briest negaisa 

Gads cilvēkos

kušu Robinu Hudu, kas nu apņē-
mies satricināt sastāvējušo politisko 
dzīvi, atmaskojot vienu politnezāli 
pēc otras. Jāskatās, kas vairāk cietīs 
centīgajā ravēšanā - kultūraugi vai 
nezāles? Katrā ziņā jaunais Robins ir 
labi ekipēts, ar pamatīgi nodrošinātu 
bakgraundu. Kā tieši šis cilvēks lētā 
uzvalkā aizstāvēs vājos un nabagos? 
Šobrīd vēl politiķis ir kā balta lapa. 
Kas uz tās tiks uzrakstīts, rādīs laiks. 

Nenoliedzami lielu pilsonisku dros-
mi un principialitāti parādīja Jaunā 
Rīgas Teātra galvenais režisors Alvis 
Hermanis, pagājušā gada ietekmī-
gākais domātājs Latvijā un viens no 
desmitgades ietekmīgākajām Eiro-
pas teātra personībām. Hermanis ne 
tikai asi kritizēja Krievijas prezidenta 

Ukrainas politiku, bet arī atcēla visas 
ieplānotās viesizrādes Krievijā. Jāat-
zīmē, ka teātris no tā cieta finansiāli. 
Tomēr, cik vērta ir pārliecība, ja cil-
vēks nav gatavs par to maksāt?

Jāciena ar Rīgas mērs Nils Uša-
kovs. Centīgais Rīgas mērs ne tikai 
labi skrien pusmaratonus (dažreiz 
pat spiežot sevi līdz galējai robežai), 
viņš arī māk izvēlēties daiļas sievas. 
Nomainījis divas, vienu par otru dai-
ļākas žurnālistes, viņš beidzot appre-
cēja trešo, ne mazāk daiļu juristi, līdz 
ar to aizbāzdams visiem baumotā-
jiem mutes. 

Tas ir skaisti, ka cilvēks, kas ieņem 
augstu posteni birokrātiskajā hierar-
hijā, riskē un precas mīlestības dēļ. 
Varbūt vēl pēc gadiem par Nilu un 

viņa dāmām rakstīs grāmatas. Bravo 
arī viņa kundzei!

Varbūt tomēr gada cilvēks ir Latvi-
jas republikas Ārlietu ministrs Edgars 
Rinkevičs? Viens no retajiem augstā-
kā līmeņa politiķiem, kas atklāti pa-
ziņojis par savu seksuālo orientāciju. 
Sākumā tas daudzus apmulsināja, 

kādu šokēja, bet tad cilvēki kaut kā 
nomierinājās. A, par ko cepties? Privā-
tas lietas... Galu galā viena no izcilā-
kajā mūsdienu personībām, Romas 
pāvests Francisks I aicina pasauli būt 
iecietīgākiem un nepadoties dažā-
dām fanātisma formām. Vai esam 
svētāki par pāvestu? 

Apsverot šos delikātos jautājumus, 
ar acs kaktiņu pamanīju ziņu, ka ap-
vienības «Visu Latvijai!» līderis Raivis 
Dzintars noliek Saeimas deputāta 
mandātu un dodas bērna kopšanas 
atvaļinājumā. Tā kā nespēju atcerē-
ties, kad godājamais Raivis būtu pa-
licis stāvoklī, mazliet samulsu. Izrādī-
jās - pilnīgi lieki, jo likums atļauj arī 
tēviem kopt bērnus. Un tas ir skaisti, 
ka pat latvju augstākās raudzes po-
litiķi pamet Saeimu un dodas kopt 
savus mazuļus. Vairāk tādus gādīgus 
tēvus jaunā gadā!

mākoņi. Tomēr pārsteidzošā kārtā 
rodas iespaids, ka, par spīti visām 
nebūšanām, vismaz Latvijā cilvēki 
lēnām iztaisno muguras un kļūst brī-
vāki. Acīmredzot, kaut kāds slieksnis 
ir pārkāpts, un ceru, ka saldā brīvības 
smarža arvien vairāk uzvējos dzimte-
nes gaisā. Kas no cilvēciski lielajām 
un mazajām lietām palicis atmiņā?

Varbūt ar veselīgu pašironiju var 
izskaidrot pazīstama aktiera un nezi-
nāma politiķa fenomenālo un spožo 
ielaušanos Saeimā. Artuss Kaimiņš 
nedaudz atgādina no meža izmu-

Un nobeigumā jāmin, manuprāt, 
gada «visvisvis» cilvēks - premjer-
ministre Laimdota Straujuma. Lai arī 
kritizēta (to letiņiem ļoti  patīk darīt), 
viņa šajā politiski tik sarežģītajā laikā 
patiešām godam - rāmi un gudri, vei-
kusi savus pienākumus. Gads augstā 
postenī vēl ir nieks. Ar laiku zināms 
ārējais biklums izzudīs, tā vietā 
nāks pārliecība, un varbūt Latvija 
būs sagaidījusi savu labāko prem-
jeru. Lieliski, ja tā būs sieviete! 

Laimīgu un veselīgu Jauno gadu! n

Andris Ozoliņš
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 Tel.: 07800566529, 0208 166 9887
Mūsu adrese: 8 Lombard Road, SW19 3TZ, London

JŪSU INTERNETA NODROŠINĀTĀJS
Veiksmīgi darbojamies Lielbritānijā kopš 2009. gada

Dārgie draugi, 
klienti, sadarbības partneri!
Sirsnīgi sveicam Jūs Ziemassvētkos un vēlam Laimīgu Jauno gadu!
Paldies, ka esat bijuši kopā ar mums.
Lai piepildās sapņi, neizsīkst enerģija un īstenojas dzīvē ieplānotais!

Dāvinām svētkos pēc Jūsu izvēles Krievijas TV programmu paketi ar vairāk nekā 200 
kanāliem vienu mēnesi bezmaksas vai neierobežotus* zvanus uz 16 pasaules valstīm:
Krievija, Kazahstāna, Ukraina, Armēnija, Gruzija, Latvija, Lietuva, Polija, Itālija, Francija, 
Anglija, Vācija, Spānija, Izraēla, ASV un Kanāda.

* Pakalpojums spēkā no 20.12.2014. – 19.01.2015.
Nepieciešama iepriekšēja reģistrēšanās mājas lapā.

Bezmaksas 
telefons

Reg number: 7007920 
VAT 138939761 
Octopus Telecom Ltd
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IEPAZĪSTI SALU

Portsmuta kā ostas pilsēta 
Anglijas dienvidu piekrastē 
vienmēr ir spēlējusi nozīmī-

gu lomu Anglijas vēsturē, jo ir uz-
skatāma par Britu kara flotes raša-

Portsmuta – ostas pilsēta

Portsmuta

Portsmutā dzīvo 205 100 
iedzīvotāju, un tā atrodas 
Dienvidaustrumanglijā.

Tās platība ir 40,25 km², 
un tā ir otrā lielākā pilsēta 
Hempšīras ceremoniālajā 
grāfistē aiz Sauthemptonas.

Portsmuta ir nozīmīga os-
tas pilsēta, kurā bāzējas dau-
dzi kara flotes kuģi.

Agnese Serkova

nās vietu. Pilsētai ir daudz ko pie-
dāvāt saviem apmeklētājiem, sākot 
no dažādiem vēsturei nozīmīgiem 
apskates objektiem, beidzot ar lie-
liem iepirkšanās centriem, kuros ir 
ļoti plašs veikalu klāsts. 

Tomēr pats nozīmīgākais, ar ko 
Portsmuta pārsteidz savus viesus, 
ir osta, kas stiepjas viscaur pilsē-
tai, un neskaitāmās pludmales. Ja 
mēs salīdzinātu šo pilsētu ar kādu 
pilsētu Latvijā, tad tā noteikti būtu 
Jūrmala, jo abās pilsētās tu sajūties 

kā nonācis kūrortā, kurā vari atpūs-
ties no problēmām un raizēm, kas 
vajā ikdienā.

Portsmutas  
vēsturiskie doki

Vēsturiskie doki atrodas jūras 
kara bāzē. Tajā ir apskatāmi vairā-
ki vēsturiski nozīmīgi kuģi, tostarp 
arī «Mary Rose» un «HMS Warrior 
1860». Šī muzeja veidošanā tika ie-
guldīti 27 miljoni mārciņu, un tajā 

visa informācija apmeklētājiem 
tiek pasniegta interaktīvā veidā 
ar moderno tehnoloģiju palīdzī-
bu. Tomēr, ja vēlaties apmeklēt 
šo muzeju, iesakām ierasties kādu 
pusstundu pirms tā atvēršanas. Ja 
ieradīsieties dienas vidū, vairākas 
stundas būs jāstāv ļoti garā rindā, 
lai muzejā iekļūtu. 

«Spinnaker» tornis

Ja jūs pārlieku neinteresē vēsture 
un nevēlaties visu dienu pavadīt 
muzejā, iesaku doties uz «Spin-
naker» torni. Tas ir 170 metrus 
augsts, un no tā paveras brīnišķīgs 
skats uz pilsētu. Tā celšana pilsē-
tai izmaksāja 21 miljonu mārciņu. 
Tornis veidots atbilstoši pilsētas 
tematikai – tas atgādina kuģa 
buru. Tornis ir atvērts katru dienu 
no 10:00 – 18:00, tomēr jārēķinās 
ar to, ka biļešu cena ir salīdzinoši 
augsta - 7 mārciņas pieaugušajiem 
un 5.50 bērniem. Taču, ja esat iera-
dušies Portsmutā brīvdienās, ir ie-
teicams ziedot šo naudas summu, 
lai redzētu daudzās brīnišķīgās 
pludmales, kas ietver pilsētu, kā 
arī lai izvēlētos, kuru pilsētas pusi 
vēlaties iepazīt tuvāk.

Dienvidjūras pils

Pils ir celta 1544.gadā, Anglijas ka-
raļa Henrija VIII laikā, kad vairākās 
Lielbritānijas pilsētās tika uzsākta 
piļu būvniecība. Pils un tās noro-
bežojumu mērķis bija pasargāt 
Anglijas galveno dienvidos esošo 
ostu no svešu valstu iebrukumiem. 
Laika gaitā šī pils ir kalpojusi arī kā 
militārais cietums, bet 1820.gadā 

pilī tika izveidota bāka, kura vēl šo-
dien rāda ceļu kuģiem. 

Šo apskates objektu varat aplū-
kot bez maksas.

Portsmuta saviem apmeklētājiem 
sniedz visdažādākās atpūtas iespē-
jas. Vēstures mīļotāji varēs doties 
uz daudzajiem muzejiem, kuri at-
rodas pilsētā, kā arī pastaigājoties 
pa pilsētu apskatīt gar ielas malām 
izvietotos tankus. Bērni arī nebūs 
nogarlaikojušies, jo nedaudz ārpus 
pilsētas centra, pludmales krastā 
atrodas atrakciju parks, kurā ir vai-
rāki karuseļi, saldējumu un cukur-
vates tirgotavas, kā arī vēl daudzas 
citas atrakcijas.

Bet, ja nevēlaties doties uz tūris-
tu iecienītākajām vietām, kurās no-
teikti būs ļoti daudz cilvēku, jūs va-
rat pastaigāt pa pilsētas mazajām 
vēsturiskajām ieliņām un apskatīt 
skaisto arhitektūru, kura ieskauj 
visu pilsētu. Un, protams, pludma-
les. Noteikti dodieties uz kādu no 
pludmalēm un izbaudiet īstu kū-
rortpilsētas atmosfēru! n
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 ABONĒ laikrakstu uz pusgadu vai gadu DECEMBRĪ un piedalies 4 ielūgumu uz Bērzes Strazdu 

rīkoto Jaungada Balli  «Labo cilvēku Jaunā 2015. gada sagaidīšana Straumēnos» izlozē!

Abonē un katru mēnesi piedalies dažādu balvu izlozē  
vairāk nekā 100 GBP vērtībā, kā arī saņem īpašos piedāvājumus - 

Elektroniskā versija - 1 nr. - GBP 1, 12 nr. - GBP 10

Drukātais laikraksts - 1 nr. Lielbritānijā - 3.00 GBP, Latvijā - 3.50 EUR;
  2015. gadam Lielbritānijā -  GBP 30, Latvijā -   EUR 35

            pusgadam     Lielbritānijā - GBP15, Latvijā - EUR 17

Lai pasūtītu laikrakstu, nosūtiet savu e-pasta adresi, samaksājot Paypal kontā avīze@anglobalticnews.co.uk 
vai ar bankas pārskaitījumu Latvia UK, sort code: 301553, acc: 62166868

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar «Anglo Baltic News» 
rakstiskā veidā sūtot e-pastu uz avize@anglobalticnews.co.uk
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MŪSU UZŅĒMĒJI

Optimistiskais un darbīgais 
Andris Asermanis jau vairāk 
nekā četrus gadus dzīvo Pī-

terboro pilsētā. Darba gaitas Anglijā 
viņš uzsāka kā jau lielākā daļa tautie-
šu, atbraucot praktiski bez naudas 
un ar darbu noliktavā. Tomēr Andris 
Lielbritānijā ieradās ne tikai, lai uzla-
botu savu finansiālo situāciju un at-
balstītu Latvijā palikušo ģimeni - sie-
vu un trīs meitas. Viņš bija stingri no-
lēmis nākotnē Anglijā izveidot savu 
uzņēmumu un ar uzņēmējdarbību 
nodarboties tieši šeit. Toreiz viņš vēl 
nezināja, vai tas būs restorāns, nakts-
klubs vai kafejnīca, bet agri vai vēlu 
tas notiks.
ABN: Vai ideju par uzņēmējdarbī-
bas uzsākšanu sāki realizēt uzreiz 
pēc ierašanās Anglijā?
Andris Asermanis: Atbraucot uzreiz 
sāku rakstīt biznesa plānu, staigāju 
pa bankām un meklēju aizdevējus, 
kas būtu spējīgi aizdot naudu ma-
nam mērķim. Atšķirībā no Latvijas, 
šeit, Anglijā saka, ka viņi vairāk atbal-
sta jaunos uzņēmējus un nāk tiem 
pretī. Tā tas it kā ir, tomēr īstenība ir 
mazliet savādāka. Tā kā man bija va-
lodu prasme un divas augstākās iz-
glītības, augstskolā «Turība» iegūtie 
starptautiskā tūrisma un sabiedris-
kās ēdināšanas speciālista diplomi, 
pēc pusgada darba noliktavā sāku 
meklēt labāku darbu. Tā kā mana 
izglītība un darba prakse bija saistīta 
ar viesnīcām, restorāniem un bāriem, 
kā arī sapratu to, ka Anglijā neko jau-
nu izdomāt nevar un arī nevajag, no-
lēmu darīt to, ko māku -  nozarē, ko 
pārzinu.

No pirmās dienas sāku pētīt tirgu. 
Daudz braukāju apkārt, skatījos, pē-
tīju, kādas ir konditorejas Anglijā, 
kāds ir to piedāvājums, kas notiek 
ar veikaliem, restorāniem. Tajā laika 
Anglijā vispār bija tikai divas latvie-
šu konditorejas – veikali Bostonā un 
Kinsglinā, ja nemaldos, kuru šobrīd 
vairs nav. Izpētot tirgu, sapratu, kura 
niša ir brīva. Atvērt restorānu finan-
siālā ieguldījuma dēļ man šķita ne-
reāli, veikalu - konkurēt ar poļiem un 
lietuviešiem arī nebija jēgas.
ABN: Tātad šobrīd esi vienīgais, kas 
piedāvā šo latviešu konditorejas 
asortimentu veikalā – kafejnīcā?
Andris Asermanis: Tā sanāk. Pie-
ķēros šai idejai par konditoreju vēl 
jo vairāk tāpēc, ka pašam garšo kū-
kas un smalkmaizītes. Turklāt, labas 
smalkmaizītes Anglijā vienkārši ne-
var nopirkt, veikalos atrodamas tikai 
parodijas par tām. Varbūt vienīgi 
kāda mājražotāja produktu klāstā 
kas atrodams.

ABN: Kāds bija «Caffejnica» tap-
šanas posms? Rozēm kaisīts vai 
tomēr ērkšķu pilns?
Asermanis: Aprakstīju savu vīziju 
uz papīra, apstaigāju bankas, un sā-
kumā mani kā korķi meta no visu-
rienes ārā. Acīs neteica, ka patiesībā 
nevienu te neinteresēju ar savu ide-
ju, ievadīja datoru tabulās dažādus 
skaitļus, tomēr atbilde visur bija - nē, 
nāc nākošgad. Meklēju alternatīvas 
kredītam, jo fabrikās un noliktavās 
naudu biznesam nenopelnīsi. Mek-

lēju biznesa atbalsta aizdevumus 
jauniem uzņēmējiem, bet tie bija cil-
vēkiem līdz 25 gadu vecumam. Atkal 
sapratu, ka neesmu pareizajā svara 
kategorijā (smejas). Apsvēru pat va-
riantus ar kredītiem uz lieliem pro-
centiem, bet tas līdzinājās skriešanai 
ar galvu sienā. Pirms diviem gadiem 
atradu uzņēmumu «Eastern Loans», 
kurš sniedz atbalstu uzņēmējiem 
atkarībā no reģionos veiktās uzņē-
mējdarbības rādītājiem. Viņi bija 
vismaz gatavi ar mani runāt, izskatīja 

biznesa plānu, lika iziet dažādus grā-
matvedības, jaunā uzņēmēja kursus, 
papildināt savu biznesa plānu, kuru 
beigās pieņēma, un tad sāku meklēt 
telpas. Tas bija ceļš 4 gadu garumā, 
un, godīgi sakot, ja nebūtu manas 
sievas un viņas atbalsta, sen visam 
šim vēsajam angļu mieram darbībā 
būtu atmetis ar roku. 
ABN: Kā izdevās atrast telpas?
Andris Asermanis: Ar tām arī bija 
sarežģīta situācija, jo īres cenas šeit, 
centrā ir ļoti lielas, aptuveni 40 –  
50 000 mārciņu gadā bez visām ko-
munālajām un apsaimniekošanas iz-
maksām. Gandrīz divus gadus mek-
lēju telpas, apsvēru domu arī par 
citu pilsētu. Tomēr sapnis bija par 
Pīterboro centru, un varbūt man pa-
veicās, ka uz šīs ielas jau kādu laiciņu 
stāvēja brīvas bijušās ofisa telpas. Sā-
kotnējā piedāvātā cena arī bija mil-
zīga, es nevarēju to atļauties, un to 
neakceptēja aizdevēji. Es ar viņiem 
gandrīz trīs gadus cīnījos, un pēdē-
jā brīdi telpu cenu dēļ man kredītu 

atsaka! Bija atkal dziļi jāievelk elpa, 
jāpārkāpj pāri iekšējam lepnumam 
un jāsāk no jauna. Reiz tieši pajautāju 
savam biznesa menedžerim, ko viņi 
no manas puses vēlas, lai piešķirtu 
man uzņēmējdarbības uzsākšanai 
kredītu. Tika noteikti naudas gries-
ti, apjomi, reāli nosacījumi. Tad arī 
gāju pie telpu īpašniekiem ar reālo 
summu, ko varu maksāt. Nezinu, kas, 
kā, kāpēc, bet viņi piekrita (smejas). 
Sauksim to par cūkas laimi...
ABN: Tad sākās remonts, vai ne?
Andris Asermanis: Remontdarbi 
ilga divus mēnešus. Viegli negāja, jo 
Anglijā sameklēt labus meistarus un 
strādniekus arī izrādījās problēma, 
vēl jo vairāk ar to budžetu, kas man 
bija plānā. Bet, kā mana sieva teica, 
ka bezbudžeta apstākļos sāk labāk 
strādāt galva, virmot pārgalvīgas ide-
jas interjeram, kas jāpieskaņo nosau-
kumam un kafejnīcas pasākumam 
kā tādam. Konditorejas nosaukums, 
atklāti sakot, radās pēdējā mirklī. No 
sākuma vispār bija doma to nosaukt 

«Caffejnica» – latviešu kūkas, bulciņas  
un jauna vieta, kur tautiešiem satikties
Pīterboro (Peterborough) pilsētas sirdī durvis 25.oktobrī vēra jauna latviešu kafejnīca un 
beķereja «Caffejnica». No citām kafejnīcām tā atšķiras ne tikai ar piedāvāto latviešu konditorijas 
produkcijas klāstu, bet arī ar neparastu interjeru, kura autors ir pats beķerejas saimnieks – 
latvietis Andris Asermanis

Teikšu godīgi, protams, gribējās 
kaut ko latvisku, bet prātā 
neienāca, ka varēs to panākt ar 
pagalēm, apsitot sienu ar malku
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MŪSU UZŅĒMĒJI

par kuka.lv (smejas). Tomēr gribējās 
kaut ko interesantu un atraktīvu, lai 
saprot gan latvieši, gan angļi, kuri 
ir būtiska klientūras daļa, jo, strādā-
jot Anglijā tikai latviešu auditorijai, 
nopelnīt nav iespējams. Kafejnīcas 
darbības laiks uz šīs ielas arī skaidri 
parāda, ka, bāzējoties tikai uz latvie-
šu klientiem, izdzīvot būtu ļoti grūti, 
jo 70 procenti ir britu publika.
ABN: «Caffejnicā» ir loti pievilcīgs 
un  interesants interjers. Kas to 
veidoja?

Andris Asermanis: Ar tiem resur-
siem, kas bija manā rīcībā, algot di-
zaineri nebūtu bijis prāta darbs. Pats 
veidoju! Sēdēju, skatījos internetā 
labāko, skaistāko kafejnīcu, restorā-
nu interjerus, meklēju idejas. Gribēju 
radīt modernas, stilīgas, bet tai pat 
laikā mājīgas un siltas satikšanās 
vietas atmosfēru. Sākumā bija doma 
visas sienas apsist ar vecām durvīm, 
lai būtu kaut kas savādāks, bet bei-
gu beigās pie sava asarainā budže-
ta tapa interjers, kur lampas veido 

no Latvijas atvestās trīslitru burkas, 
spuldzītes, bārs un sienas apsistas ar 
malkas pagalītēm, koka kastes, kur 
izvietot preci, pagaidām gan tur stāv 
burkas un adītās tautas zeķes, kas 
diezgan  stilīgi izskatās.
ABN: Vai jau sākotnēji interjerā 
bija doma iekļaut latvisko, nacio-
nālo elementu?  
Andris Asermanis: Teikšu godīgi, 
protams, gribējās kaut ko latvisku, 
bet prātā neienāca, ka varēs to pa-
nākt ar pagalēm, apsitot sienu ar 
malku. Pats stāvēju, rokas visas bija 
tulznās, naktīs skaldīju malku un situ 
klāt. Ideju smēlos no viena veikala 
Beļģijā, kurā ieraudzīju sienu apsistu 
ar dēlīšiem, bet saimniekam tā sie-
na izmaksāja 500 eiro kvadrātmetrā! 
Iedomājos - kāpēc man tās nevarētu 
būt pagales, koks paliek koks. No-
pirkām eBay trīs maisus ar pagalēm, 
un sāku skaldīt, likt pie sienas. Tāda 
latviskā mājīguma un siltuma atmos-
fēras un toņa radīšanai griestiem, 
piemēram, izmantoju ar kartupeļu 
maisa materiālu apvilktas kastes, lai 
noslēptu savilktos vadus.
ABN: Pastāsti par pašu konditore-
ju/beķereju!
Andris Asermanis: Telpā ir pieejami 
11 galdiņi, un šobrīd tajā strādājam 
divi cilvēki. Pats strādāju pie bāra 

letes, taisu kafiju, un Inese – kondi-
tore nodrošina manu uzņēmumu ar 
visgaršīgākajām kūkām un tortēm. 
Kafejnīcā piedāvātā produkcija ir 
latviešu publikas iecienītās medus 
kūkas, Vecrīgas, vēja kūkas, eklēri, 
biezpiena mājiņas, pīrāgi, kartupelis 
un daudzi citi gardumi. Apmeklētāji 
nāk mirdzošām acīm un vēlas nogar-
šot visu.
ABN: Kaut arī darbojaties tikai ne-
pilnu mēnesi, vai vari jau rakstu-
rot kafejnīcas apmeklētāju loku?
Andris Asermanis: Ņemot vērā, ka 
man vēl nav tādas izvērstas reklāmas 
kampaņas, uzlīmes uz logiem vai pat 
vizītkartes, kafejnīcu apmeklē latvie-
ši, kuriem sagribas to eklēru vai Vec-
rīgu, taču iemaldās arī angļu publika, 
kurai ļoti patīk mūsu malkas sienas, 
kas redzamas arī no ārpuses, viņi 
vēro burku lampas, interjeru. Nopērk 
kafiju, piemēram, kas man arī ir ļoti 
garšīga. To man Andris Petkēvičs 
savā uzņēmumā «Andrito Coffee 
Roastery» grauzdē no Rīgas, speciā-
li manai kafejnīcai. Piedāvājumā ir 
daudz un dažādas dabiskās tējas, Rū-
ķīšu tēja man arī nāk no Latvijas, un 
citi produkti. Angļiem vispār ir grūti 
dabūt iekšā to pirmo kumosu, bet 
tiklīdz viņš ir ko pagaršojis, viņš jau ir 
Tavs. Nāk katru dienu un pērk, garšo 

un ved līdzi citus. Sāk rasties pasū-
tījumi, lēnā garā rodas arī pieprasī-
jums pēc tortēm. Viss būs labi, jo šeit 
iekšā patiešām ir mājīgi. Es cenšos arī 
aprunāties ar klientu, apjautāties par 
viņu vēlmēm - kas garšo, vienkārši 
parunāties. Latvieši ir tāda visai kūt-
ra tauta, bet tā kā visu mūžu esmu 
nostrādājis sabiedriskajā ēdināšanas 
sektorā, man jau tā mēle uz vietas 
nestāv. Aptuveni 90 procenti no ap-
meklētājiem ir sievietes ar bērniem, 
vīriešu ir mazāk. Droši vien vīrieši 
strādā, bet sievas staigā apkārt un ēd 
kūkas (smejas).
ABN: Kādi ir nākotnes attīstības 
plāni?
Andris Asermanis: Tādiem bizne-
sā, bez šaubām, ir jābūt. Ar nākošo 
mēnesi plānoju veidot katalogu un 
piedāvāt konditorejas produktus – 
kūkas un smalkmaizītes leišu, poļu 
un citiem veikaliņiem. Ar nākošo 
gadu sākšu piedāvāt arī pankūkas –  
visa veida plānās pankūkas, kā arī 
izveidot vienu noteiktu produktu, 
ko piedāvāt lielveikaliem. Iekļūšana 
britu lielveikalu tīklā būtu tāds lielais 
mērķis, varbūt atvērt vēl kādu mazu 
ražotnīti vaļā. Tajos jau ir atrodamas 
poļu desas, jogurti, lietuviešu pre-
ces, tāpēc, izveidojot skaistu kastīti 
un preci, kāpēc lai tur nebūtu arī lat-
viešu kūka?
ABN: Ko Tu varētu ieteikt latvie-
šiem, kuri domā par sava biznesa 
uzsākšanu, bet baidās spert pir-
mos soļus uzņēmējdarbībā?
Andris Asermanis: Es nezinu, kāpēc 
tas tā ir, bet ir daži latvieši, kas kaut 
ko aktīvi dara, bet lielākais vairākums 
nedara neko. Gribētu viņiem novēlēt 
uzstādīt mērķi un, pēc savas piere-
dzes - neatkāpties no tā. Cīnīties, lai 
to sasniegtu, jo katram dziļi sirdī tas 
ir -  ir kāds sapnis, vīzija par to, kāpēc 
viņš vispār katru rītu ceļas un iet uz 
darbu. Uz šejieni brauc daudz jaunu 
cilvēku, kuriem ir kādi mērķi, bet sa-
protu, ka bieži vien viņi nezina, kā tos 
sasniegt, jo nav neviena, kas viņiem 
pasaka, kā to izdarīt. Tā ir lielākā prob-
lēma. Anglijā nav kantoru vai cilvēku, 
kas varētu tevi pamācīt, konsultēt 
svešajā valstī, parādot virzienu, kurp 
doties un ar kādiem instrumentiem 
darboties. Kad satieku kādu cilvēku, 
kurš saka, ka grasās sākt savu bizne-
su, es saku – cepuri nost! Brauciet pie 
manis ciemos uz kafejnīcu, es savās 
iespēju robežas arī savu padomu ne-
liegšu. Tāpēc galvenais ir nepadoties 
un nezaudēt mērķi. n

«Caffejnica» 

Adrese: 19 Cowgate, 
Peterborough, PE1 1LZ
Darba laiki:  Pirmdiena -  
piektdiena: 7:30 - 19:00 
Sestdiena 9:00-19:00 
Svētdiena 9:00-17:00

Angļiem vispār ir grūti dabūt iekšā 
to pirmo kumosu, bet tiklīdz viņš ir 
ko pagaršojis, viņš jau ir Tavs
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VECĀKU KLUBS

Ik rītu ceļoties, eju pie loga
cerībā
ieraudzīt

Ziemassvētku
baltumu, kas tagad tik ļoti ir
vajadzīgs. Mums ir vajadzīgs šis
baltums, gaišums un mirdzums, jo
tagad ir pats skaistākais laiks.
Tagad ir ģimenes laiks, kad tik
svētīgi ir skatīties uz sasnigušo
sniegu aiz loga, kuru izgaismo sveču
un lampiņu gaismas un kurš izgaismo
debesis. Nezinu, kā jums, bet man
tā ļoti pietrūkst.

Decembris ir svētku laiks un savā 
ziņā arī brīnumu laiks. Vēlētos pateik-
ties visiem salavecīšiem un sirsnīga-
jiem rūķiem, kuri sarūpēja dāvaniņas 
ABN Labdarības akcijas ««Shoebox» 
– Piepildi dāvanu kasti Latvijas bēr-
niem» ietvaros, un mūsu lieliskajiem 
pārvadātājiem, kuri pieteicās palī-
dzēt un nogādāt dāvaniņas bērniem 
uz Latviju! Šobrīd daļa  dāvaniņu ir 
uzsākušas ceļu uz Latviju. Tā kā sir-
snīgu un palīdzēt gribošu cilvēku lat-
viešu kopienā Lielbritānijā netrūkst, 
labdarības akcija tradicionāli tika 
pagarināta, un kulmināciju ar svinī-
gu noslēgumu piedzīvo ABN rīkotajā 
pirmajā latviešu filmu festivālā, kas 
notiek Miltonkīnsā (Milton Keynes) 
12-13. decembrī, kur gūtie līdzekļi no 
latviešu filmu veidotājiem dāvāto fil-
mu seansiem tiks ziedoti «Shoebox»  
akcijas veiksmīgam noslēgumam un 
dāvaniņu nogādei uz Latviju.  

Tā kā ir iestājies svētku laiks, ABN 
Vecāku klubs aicina vecākus atce-
rēties mūsu pašu darinātos Ziemas-
svētku rotājumus, kuri mūsdienās  
un to pagatavošana visbiežāk tiek 
aizmirsti. Veikali un lielveikalu ķēdes 
ir stāvgrūdām pilni ar jau gataviem 
rotājumiem, eglīšu mantiņām un 
adventes plastmasas vainagiem. 
Neapšaubāmi, to iegāde aizņem 
mazāk laika, nekā ja pašiem ikdie-
nas aizņemtībā  nāktos atlicināt laiku 
Ziemassvētku rotājumu darināšanai. 
Tomēr, tā ir iespēja kopā ar saviem 
bērniem atjaunot  vai iedibināt kādu 
jauku ģimenes tradīciju. Kopīgi pašu 
pagatavots Ziemassvētku rotājums 
kļūs ne tikai par skaistuma elementu 
telpā un svētku atmosfērā, bet, kas 
zina, varbūt pēc dažiem gadiem jūsu 
bērni vai mazbērni iekarinās eglītē 
šīgada darinātos rotājumus un atce-
rēsies šo brīdi ar smaidu sejā un mī-
lestību sirdī. 

Lasīsim lielāko un krāsaināko laik-
rakstu latviešiem Anglijā – ABN, būsim 
vienoti latviskumā, ģimenes vērtībās 
un tradīcijās arī nākošajā gadā! n

Jana Grieze,
«ABN Vecāku 
klubs»
vadītāja

Redaktores 
sleja

SKOLA

Padomi Ziemassvētku rotājumiem

Kad tika izveidots pulciņš «An-
nele» un skoliņa «Bitītes»?

Pulciņš «Annele» tika izveidots 
šogad septembrī. Skoliņa «Bitītes» 
2012.gadā decembrī kopā ar «Wel-
lingborough Latviešu Biedrību», taču 
skoliņa darbību ir uzsākusi tagad.

Kur un kad norit nodarbības?
Sākumā nodarbības noritēja pie 

vienas māmiņas mājās, taču bērnu 
skaits auga, un līdz ar to atradām lie-
lākas telpas. Pagaidām nodarbības 
un atvērto durvju diena tiek plānota 
21 Commercial Way, NN8 1ET, Swans-
gate tirdzniecības centrā, baznīcas 
telpās. 

Cik bērni apmeklē skoliņu?
Pašreiz tie ir 9 bērni, taču uz doto 

brīdi kopumā pieteikušies ir 25 bērni 
vecumā no 1-11 gadiem.

Kādas nodarbības tiek vai tiks 
pasniegtas bērniem?

Bērnu radošajā darbnīciņā «An-
nele» bērni tiek vairāk nodarbināti 
ar dažādiem rokdarbiem, kā arī tiek 
mācīta latviešu kultūra, tradīcijas. 
Skoliņā «Bitīte» plānots bērniem 

mācīt latviešu valodu, matemātiku, 
vēsturi. 

Kādi ir nākotnes plāni?
Plānojam Amatnieku Ziemassvētku 

tirdziņu un mazo uzņēmēju biznesa 
prezentācijas dienu, ko organizē-
jam mēs paši, «Velingboro Latviešu 
Biedrība», kur daļa no iegūtajiem 
līdzekļiem tiks novirzīti radošā pul-
ciņā «Annele» un skoliņas «Bitītes» 
tālākai attīstībai. Tirdziņš notiks 21 
Commercial Way, NN8 1ET Swansgate 
tirdzniecības centrā, baznīcas telpās.  
Tajā piedalīsies daudzi mūsu pašu 
latviešu tirgotāji. Nākotnē domājam 
izveidot dejošanas vai teatrālo pulci-
ņu bērniem, iespējams, pat kori. 

Pulciņš «Annele» un skoliņa «Bitītes»

Lai gan jau krietni pirms 
Ziemassvētkiem vei-
kalus pārpilda krāšņi 

rotājumi, nevajag par zemu no-
vērtēt to prieku, ko sagādā pašu 
rokām gatavoti Ziemassvētku ro-
tājumi. Jāatzīst, ka Ziemassvētku 
rotājumu klāsts ir gana liels un to 
izmaksas ir daudzveidīgas. Ir sīki 
nieciņi, kas nopērkami par nelielu 
naudas summu, bet ir arī rotājumi, 
kas maksā krietni vairāk. Neno-
liedzami, ja ģimenē ir bērni, eglī-
tes rotāšanai vajadzētu izmantot 
pašu gatavotus Ziemassvētku ro-
tājumus. Tāpēc šoreiz ABN Vecāku 
klubs aicina  Lielbritānijā dzīvojo-
šās latviešu ģimenes kopā ar bēr-
niem pagatavot pašiem kādu rotā-
jumu un iekarināt to eglītē. 

Lai gatavotu Ziemassvētku rotā-
jumus, izmantojiet dabiskus, visiem 
pieejamus materiālus.

Ziemassvētku 
rotājumiem noder:

Āboli ir neatņemama Ziemassvētku 
rotājumu sastāvdaļa. Piemērotākie ir 
sārtie ziemas šķirņu āboli, piemēram, 
Sīpoliņi. Taču labi noder arī kaltētas 
ābolu šķēlītes.

Augļi, rieksti un citi dabas 
materiāli atrodami visu gadu un 
visur. Dekorēšanai lieliski noder 
pīlādžogas, mežrozīšu paaugļi, 
kadiķogas, magoņu galviņas, čiekuri, 
zīles, kastaņi, sūnas. Ziemassvētkos 
telpu dekorēšanai reti izmanto 
svaigus ziedus. Praktiskāki ir sausie 
ziedi un kaltēti zāļu stiebri. Sausos 
ziedus iegūst, ēnainā vietā pakarot 
augus ar kātiem uz augšu, pirms 
tie ir pārziedējuši. Vēlāk tos var 
apsmidzināt ar matu laku, lai labāk 
saglabājas.

Neaprobežojieties tikai ar veikalā 
nopērkamām skaistām, dekoratīvām 
lentītēm. Kompozīcijām un dāvanu 
noformēšanai noderēs gan krāsaini 
dzijas pavedieni, gan kaņepāji, gan 
lūki un papīra strēmeles.

Latviskie rotājumi

Seno latviešu telpu rotājumiem 
piemita ne tikai dekoratīva nozīme. 
Cilvēki ticēja, ka rotājumi spēj atvairīt 
ļauno spēku ietekmi uz cilvēkiem un 
lietām. Populārākie latviskie rotājumi 
bija salmu valgi, važas, saulītes un 
zvaigznes, putni, puzuri utt. Nekas 
mums netraucē izmantot tos arī 
šobaltdien.

Valgus gatavo no īsiem salmu 
stiebriem, ko saver uz diega, starp 
tiem iestiprinot krāsainas lupatiņas, 
dzīparus, pīlādžogas, putnu spalvas.

Važas taisa no karstā ūdenī 
izmērcētiem, plakani saspiestiem 
rudzu vai kviešu salmiem, kurus sa-
liek gredzenā un veido no tiem garas 
važas.

Zvaigznītes veido no nesaspies-
tiem salmiem, ko pielīmē pie apaļas 
kartona ripas. Salmi var būt kā 
vienāda, tā arī dažāda garuma.

Putnus darina dažādi - izloka no 
papīra un pielīmē putnu spalviņas 

vai smilgu skaras, tos var izdrāzt 
no koka, var izmantot tukšas olu 
čaumalas, kurās izdur caurumu un ar 
diegu ievelk spalvu pušķīšus.

Saulīte ir vienkāršākais un 
izplatītākais rotājums. To gatavo no 

kartupeļa, kurā no visām pusēm 
sasprauž rudzu, kviešu vai auzu sal-
mus, niedru posmiņus, smilgas vai 
viršus. Kartupeli iekar diegā pie gries-
tiem, kur tas griežas, atgādinādams 
sauli. n

Cik skolotājas un brīvprātīgie 
skoliņā darbojās?

Šobrīd esam pieci cilvēki. Viena 
brīvprātīgā māmiņa, kura palīdz ar 
bērnu radošo darbnīciņu «Annele». 
Savukārt skoliņā «Bitītes» darbosies 
divas latviešu valodas skolotājas, ku-
ras mācīs latviešu valodu un vēsturi 
bērniem. No februāra gaidām arī ma-
temātikas skolotāju no Latvijas. n

Ko vēl mēs 
nezinājām par 
Ziemassvētkiem 
Anglijā?

Šos svētkus svin visā pasaulē, tā-
pēc ir daudz interesantu lietu, ko 
mēs nezinām. Kāpēc gan neuzzi-
nāt? Interesanti fakti un tradīcijas 
par Ziemassvētkiem Apvienotajā 
Karalistē.
l Anglijā, pirms tradicionālās tī-

tara likšanas galdā, pasniegta tika 
cūkas galva ar sinepēm.
l Apvienotajā Karalistē svētku 

galda galvenais elements ir Ziemas-
svētku kūka. Saskaņā ar senu recepti, 
tajā obligāti ir jābūt ieceptām šādā 
lietām: gredzens (simbolizē laulī-
bas), monēta (īpašums), mazs pakavs 
(veiksme). 
l Ēdieni, kas ir pagatavoti no put-

niem (zoss, tītars) ir tradicionāls Zie-
massvētku ēdiens Vācijā un Anglijā. 
l Anglijā tradicionālajam pudiņam 

noteikti ir jābūt uz galda, to dekorē ar 
egļu zariņiem. 
l Interesants pētījums: 7 no 10 

mīlošu britu suņiem šajos svētkos 
saņem kādu dāvanu. 
l 1647. gadā Anglijā Ziemassvētki 

tika pasludināti par pretlikumīgiem. 
Svētkus aizliedza puritāņu līderis Oli-
vers Kromvels, jo puritāņi uzskatīja, 
ka tai ir jābūt Svētai dienai, nevis jā-
līksmo un jārīko izēšanās orģijas. Aiz-
liegumu atcēla tikai 1660. gadā. 
l Anglijā 20. gadsimtā ir bijuši ti-

kai 7 balti Ziemassvētki. 
l Skotijā, Velsā un Ziemeļīrijā ir 

lielāka iespēja Ziemassvētkiem būt 
baltiem nekā Anglijā. 
l Pirmo Ziemassvētku kartiņu iz-

gatavoja 1842. gadā, Anglijā. To pār-
deva 1 000 eksemplāros Londonā. n

Informācija
Aicinām visus Velingboro dzī-

vojošos vecākus pieteikt savas 
atvasītes radošajā pulciņā «Anne-
le» un skoliņā «Bitīte», rakstot uz 
e-pastu : 
wlcwellingborough@aol.co.uk  
vai uz draugiem.lv  
http://www.draugiem.lv/wlc/ 
Amatnieku tirdziņam var pieteikties, 
rakstot uz:  
wellingboroughfairday@gmail.com
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VECĀKU KLUBS

ABN Vecāku kluba konkurss skoliņām, 
pulciņiem un bērnu radošajām  
darbnīciņām Lielbritānijā!

Konkursa uzvarētājs 
tiks paziņots nākamajā 
laikraksta numurā  
kopā ar jauno konkursu!

Svētku svinību fotogrāfijas 
sūtat uz e-pastu: 
jana@anglobalticnews.co.uk. 

Konkurss sadarbībā  
ar izdevniecību  
«Liels un mazs». 
www.lielsmazs.lv
https://twitter.com/lielsunmazs

Aicinām līdz janvārim 
sūtīt fotogrāfiju, kā Jūs 
sagaidījāt Ziemassvētkus, 
svinējāt Jauno gadu un 
laimējiet latviešu dzejoļu 
bilžu grāmatiņas no 
izdevniecības «Liels un 
mazs» sērijas BIKIBUKS! 

Laikraksta ABN decembra 
numurā iepazīstinām Liel-
britānijā dzīvojošo latviešu 

bērnu vecākus, nedēļas nogales 
skoliņu pasniedzējus un vadītājus 
ar Latvijā populāro bērnu grāma-
tu izdevniecību «Liels un mazs», 
un piedāvāto literatūras klāstu, 
kuram savs mazais lasītājs noteik-
ti atradīsies arī Anglijā. 

«Lielais mazo nebaida, lielais ma-
zam draugs. Mazais lielā nebaidās, jo 
viņš pats liels augs.» Bērnu grāmatu 
izdevniecība «Liels un mazs», kas 
šogad svin savu desmito dzimšanas 
dienu, ir radusies no šī draudzīgā 
dzejoļa un no vēlmes būtiski uzlabot 
latviešu bērnu grāmatu piedāvāju-
mu – daudzveidības un mūsdienīgu-
ma virzienā. Mākslinieku atsaucība 
šādiem izdevēju centieniem ir bijusi 
ļoti liela. 

Veiksmīgākais un pamanītākais 
«Liels un mazs» projekts pēdējā laikā 
noteikti ir bijis BIKIBUKS – neliela iz-
mēra bilžu grāmatiņu sērija, kas nu-
pat jau pārsniedz pusi no ieplānota-
jām 100 grāmatiņām. Katrā bikibukā 
atrodams latviešu autora dzejolis un 
katru ilustrējis cits latviešu mūsdienu 
mākslinieks. 

BIKIBUKS atklāj bērnam lielu māks-
las iespēju dažādību. Dzejoļi ar savu 
ritmiskumu, atskaņām, tēlainību un, 
nenoliegsim – arī ar īsumu, ļoti pa-
tīk mazuļiem, un nav izslēgts, ka pat 
divgadnieks savus vecākus, kas kopā 
ar viņu daudz lasījuši mazās bilžu 
grāmatiņas, pie eglītes pārsteidz ar 
dzejoli, ko bez īpašas mācīšanās zina 
no galvas. 

Izdevniecību vada Alīse Nīgale, trīs 
bērnu mamma. «Izdevniecība man ir 
kā ceturtais bērns, jau tīnis. «Liels un 
mazs» ir ģimenes uzņēmums, kuru 
izveidojām trijatā: es, mana mam-
ma – dzejniece Inese Zandere un 
māsīca – māksliniece Ūna Laukma-

«Liels un mazs» – grāmatu ģimene

ne. Zandere jau ir bērnu literatūras 
mamma, ne tikai manējā… Nosaukt 
šādu izdevniecību par biznesu – tas 
būtu naivi. Man ir svarīgi, kā veidojas 
bērnu kultūra Latvijā» saka Alīse.

Daudzas «Liels un mazs» grāma-
tas šajos desmit gados saņēmušas 
gan mazo lasītāju, gan profesionā-
lo vērtētāju piešķirtās balvas. Starp 
īpaši populāriem darbiem jāmin Jura 
Zvirgzdiņa «Mufa» un «Lāča Bruņa 
medības», Māras Zālītes «Tango un 
Tūtiņa», Māra Runguļa «Nekrietnais 
Alfrēds» un «Lapsu kalniņa mīklas» 
– pirmā bērnu grāmata, kas stāsta 
par nacionālo partizānu cīņām Lat-
vijā, Kārļa Vērdiņa «Burtiņu zupa», 
Ineses Zanderes dzejoļu krājumi, 
pasaka «Māsa un brālis», kas turpi-
nājās arī Jura Petraškeviča un Rozes 
Stiebras multenē, un citas. Ļoti mīļi 
gan grāmatas, gan animācijas tēlos 
bērnus uzrunā mazie audumu cilvē-
ciņi – Lupatiņi un gudrais Kaķis, kas 
viņus pamāca Kaspara Znotiņa bal-
sī. Lieliski Latvijā iejutušies trakais 
skolotājs Jāps no Holandes un ostas 
autokrāvēja vadītājs Kurts no Norvē-

ģijas, bet, šķiet, neviena cita grāmata 
nav sacēlusi tādu traci un diskusijas, 
kā igauņa Andrusa Kivirehka sirsnīgi 
asprātīgais stāstu krājums «Kaka un 
pavasaris». 

Ziemassvētkus gaida zviedra Svena 
Nūrdkvista «Petsona ziemassvētku 
ciemiņi», kas stāsta par večuka Pet-
sona un kaķīša Findusa gaitām, un 
Ineses Zanderes ziemīgo dzejoļu 
izlase «Sapnis par Ziemassvētkiem» 

ar Irēnas Lūses sapņainajiem akva-
reļiem un Andreja Laukmaņa dzies-
mām diskā, kur dzeju lasa aktrise 
Guna Zariņa.

Dzimšanas dienu «Liels un mazs» 
svin ar jaunām bilžu grāmatām. Ine-
ses Zanderes un Jura Petraškeviča 
«Trīs draugi vienas upes krastā» ir 
pasaka par to, kā uzcelt māju, kurā 
visiem būtu labi. Nupat Eiropas lite-
ratūras balvu saņēmušais rakstnieks 

Jānis Joņevs sadarbojies ar Reini Pē-
tersonu, stāstot par vecā skapja tra-
kulīgo dzimšanas dienas ballīti. Bet 
Ingas Gailes dzejoļu grāmata «Vai 
otrā grupa mani dzird», kurā ilustrā-
cijas, spēles un uzdevumus zīmējusi 
Anete Melece, domāta gan dažāda 
vecuma bērniem, gan arī viņu ve-
cākiem. Jo grāmatu lasīšana vieno 
ģimeni! n

ABN
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PIE GALDA
 Decembris / 2014

Virtuves padomi Ziemassvētku  
un ziemas ballīšu laikam
Mini piparkūku siera kūkas

Sastāvdaļas
500 g piparkūku mīklas
200 g krēmsiera istabas temperatūrā
200 g pūdercukura
1 vaniļas pāksts
½ tējkarotes kanēļa
milti
muskavado cukurs

Pagatavošana:
Uzkarsē cepeškrāsni līdz 175 ºC 

temperatūrai. Mafinu pannā izkārto 
sviestpapīra formiņas. 

No piparkūku mīklas izveido mazas 
bumbiņas, tās liek sagatavotajās 
formiņās. 

Katrā mīklas bumbiņā izveido 
bedrīti, izmantojot ar miltiem klātu 
karoti, mīklas ruļļa rokturi utt. Pannu 
liek ledusskapī uz 10 minūtēm. Kad 
mīkla sastingusi un vēsa, pannu liek 
krāsnī un cep 8–12 minūtes. Ņem ārā 
no krāsns, ļauj tām pilnībā atdzist. 

Krēmsieru saputo ar pūdercukuru, 
kanēli un sēkliņām no vaniļas pāksts. 
Masu pilda konditorejas maisiņā, tam 
nogriež galu, un siera masu pilda 
sagatavotajās piparkūku formiņās. 

Pannu liek krāsnī un cep vēl 5–7 
minūtes. Atdzesē, pirms ņem ārā no 
pannas. 

Dekorē ar kanēli vai muskavado 
cukuru. 

Ziemassvētku pīrāgs ar 
kanēļa gaļu un apelsīnu 
kartupeļu biezeni

Gatavo Linda Vilmansone,  
žurnāla “Pie Galda!» redaktore

Gaļa un kanēlis ir lieliska kombinācija, 
bet, papildus pievienojot arī žāvētus 
augļus un riekstus, aromāti savi-
enojas Ziemassvētkiem raksturīgā 
garšīgā smaržu mākonī, kas piepilda 
visu māju. 

Sastāvdaļas:
1 apelsīns
6 vidēja lieluma kartupeļi
70 g sviesta
150 ml piena
400 g liellopu vai cūkas gaļas
2 burkāni
2 saujas riekstu maisījuma “Fitness»
1 ēdamkarote kanēļa
2 ēdamkarotes kokosriekstu 
skaidiņu
1 ēdamkarote medus

Pagatavošana:
Kartupeļus nomizo, sagriež mazos 
gabaliņos un liek vārīties.
Burkānus nomizo un sarīvē.
Gaļu sagriež gulaša lieluma 2 x 
2 cm lielos gabaliņos un kopā ar 
burkāniem liek cepties uz pannas. 
Ļauj apcepties mazliet zeltainai.

Gaļai pievieno riekstu maisījumu, 
kanēli, kokosriekstu skaidiņas un 
medu, visu apmaisa un vēl mazliet 
apcep.
Veidni ietauko ar sviestu un liek tajā 
gaļas maisījumu.
Kartupeļus sastampā, pievieno tiem 
sviestu un pienu un kuļ, kamēr iz-
veidojusies viendabīga masa.
Kartupeļu masu pilda konditore-
jas maisiņā, un izspiež pāri gaļai 
kartupeļu rozītes.
Liek cepeškrāsnī 180 °C temperatūrā 
un cep ~ 20 minūtes, kamēr 
kartupeļi zeltaini. 

Dārzeņi bekonā

Gatavo Linda Vilmansone, 
žurnāla “Pie Galda!» redaktore

Šī ir ideāla recepte ziemas laika 
ballītēm ar draugiem, viegli un ātri 
pagatavojama, ietverot labāko, ko 
sniedz gan Latvijas, gan Anglijas zi-
ema, – bekonu un sakņu dārzeņus.

Sastāvdaļas:
25 plānas šķēlītes bekona
3 kartupeļi
1 hurma
150 g ķirbja
1 ābols

Pagatavošana:
Visus dārzeņus un augļus nomizo un 
sagriež kumosa lieluma gabaliņos. 
Dārzeņu un augļu gabaliņus tin 
bekona šķēlītēs.
Visu liek uz cepamās pannas, kas 
noklāta ar cepamo papīru, un cep 
200 °C temperatūrā ~ 15 minūtes. n

Sadarbībā ar žurnālu «Pie Galda!», www.piegalda.lv
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ZIEMASSVĒTKI
Ziemassvētku dievkalpojumi Lielbritānijā

REKLĀMRAKSTS

Mūsu kompānija atrodas Kem-
bridžā, un tā piedāvā uztica-
mus un efektīvus pakalpoju-

mus daudzām viesnīcām, koledžām 
un firmām šajā apkaimē. 

Mēs meklējam jaunus šoferus, kuri 
varētu pievienoties mūsu kolektī-
vam jau šodien. Tu vari izmantot 
savu transportlīdzekli (ja tas atbilst 

«CamCab» privāto šoferu uzņēmums 
pieņem darbā šoferus jau šodien! 

Informācija

Adrese: Camcab House, 
Coldhams Road, 
Cambridge, 
CB13EW
Telefons: 07476062144
Info: www.camcab.co.uk

E.G.Black kritērijiem, ir mazāk, nekā 
četrus gadus vecs, tam ir piecas dur-
vis, utt.) vai arī «CamCab»  Tev to no-
drošinās par atsevišķu samaksu. Tu 
būsi pašnodarbinātais, nolemsi, cik 
stundas strādāt. (Potenciālajiem dar-
biniekiem nepieciešams būt vismaz 
25 gadus veciem apdrošināšanas 
mērķu dēļ.) 

Tev būs nepieciešams veikt me-
dicīniskās pārbaudes un nokārtot 
autovadīšanas eksāmenu. Ja nepie-
ciešams, tiks nodrošināti īpaši kursi 
zināšanu paplašināšanai. 

Lūdzu, nosūti savu CV un kontakt-
informāciju uz norādīto e-pastu - 
vladimirs.cirkovs@gmail.com, un 
mēs ar Tevi sazināsimies! n

Vladimirs Čirkovs, 
topošais uzņēmējs un 
«CamCab»  darbinieks:
Rekomendēju šo lielisko 
darba piedāvājumu un 
iespēju, kas ļauj veiksmīgi 
apvienot papildus peļņas 
gūšanu ar, piemēram, 
mācībām vai 
kādām citām 
darbošanās 
nozarēm dzīvē!

Svētdiena, 14. decembris,
Adventa dievkalpojums Londonā 
plkst. 14.00 
Swedish Church 
6 Harcourt Street 
London, W1H 4AG 
 
Dievkalpojuma laikā darbosies 
svētdienas skola bērniem, bet pēc 
dievkalpojuma būs sadraudzība pie 
kafijas krūzes

Ziemasvētku dievkalpojums 
Svonsijā 
plkst. 16.00 
St. Barnabas Church  
Hawthorne Ave  
Uplands  
Swansea, SA2 0LP

Trešdiena, 24. decembris,
Ziemasvētku vakara 
dievkalpojums Lesterē 
plkst. 16.00 
Igauņu namā 
366 Fosse Road North 
Leicester, LE3 5RS

Ziemasvētku vakara 
dievkalpojums Bradfordā 
plkst. 16.00 
The German Protestant Church 

29 Great Horton Rd 
Bradford, BD7 1AA

Ziemasvētku vakara 
dievkalpojums Līdsā 
plkst. 14.00 
St. Luke’s Lutheran Church 
9 Alma Road 
Leeds, LS6 2AH

Ziemasvētku vakara 
dievkalpojums Londonā 
plkst. 14.30 
Swedish Church 
6 Harcourt Street, London, W1H 4AG

Piektdiena, 26 decembris,
Otro Ziemasvētku dievkalpojums 
Koventrijā 

plkst. 12.00 
“Mūsmājās» (Koventrijas kopa) 
Priory Hill 
Wolston 
Coventry, CV8 3FZ

Otro Ziemasvētku dievkalpojums 
Rofantā 
plkst. 11.30 

Rowfant House 
Wallage Lane 
Rowfant, Crawley 
West Sussex, RH10 4NG 

 
Pēc dievkalpojuma, iepriekš piesa-
koties (angliski) pa e-pastu info@
rowfanthouse.co.uk vai telefonu 
01342 714869, ir iespējams baudīt 
sātīgas pusdienas. n

Vēlaties Ziemassvētkus 
sagaidīt  

latviešu valodā?
 

Luterāņu mācītājs Didzis 
Stilve no Latvijas vadīs 
Ziemassvētku dziesmu 

dievkalpojumu 21. decembrī 
plkst. 18:30 Borehamwood 

luterāņu baznīcā. 

Adrese: 16 Cranes Way, 
Borehamwood, Herts, 

WD6 2EU. 
Papildus informācijai 

e-pasts: didzis72@gmail.com; 
tel. 078 5036 0562 0562.
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KULTŪRA&IZKLAIDE
Afiša Grandiozākā Jaungada  

balle latviešiem Lielbritānijā

PASĀKUMS

Ja ticam tradīcijām, tad – kā 
sagaidīsi Jauno gadu, tā arī 
to pavadīsi. «Bērzes Straz-

di» aicina sagaidīt Jauno, 2015. gadu 
kopā ar labiem cilvēkiem, labā kom-
pānijā un ar pareizo rasola daudzumu. 
«Labo cilvēku Jaunā, 2015. gada sa-
gaidīšana «Straumēnos»» būs pār-
steigumu pilna! Sagaidīsim Jaunā 
gada brīnumu kopā ar draugiem, 
ģimeni un citiem latviešiem īpašā 
atmosfērā, kopā ar svētku noska-
ņas radītājiem - «Bērzes Strazdiem»! 
Aizvadīsim Veco gadu, izbaudot mū-

Wintervilla
Aizmirstiet par Ziemassvētku svinē-
šanu ziemeļos - īstā vieta, kur pavadīt 
pirmssvētku laiku, ir tepat, Viktorijas 
(Victoria) parkā. Ja iepriekš nekad 
neesi dzirdējis par Ziemassvētku brī-
numzemi, tas tādēļ, ka šogad šis pro-
jekts tiek īstenots pirmo reizi, un tas 
būs atvērts apmeklētājiem no 2.de-
cembra līdz 1.janvārim.
Atrakciju parkā atradīsies slidotava 
ar mīksti polsterētām norobežojoša-
jām barjerām, lai krītot stipri nesasis-
tos. Iekštelpās būs skrituļslidotava, 
kurā skanēs disko mūzika. Bērniem 
ir izveidota īpaša Laumiņu māja, 
kurā būs iespēja veidot dažādus 
ziemassvētku rotājumus un dekorēt 
piparkūkas. Par vecākiem arī būs pa-
domāts - kamēr bērni izklaidēsies ar 
laumiņām, tikmēr viņu vecāki varēs 
doties romantiskā izjādē ar karieti pa 
Viktorijas parku. n
Kad: No 2. līdz 31. decembrim 
Kur: Londona, Viktorijas parks
Vairāk informācijas: http://www.
timeout.com/london/things-to-do/
winterville

Jaunā gada salūts
Pēdējo gadu laikā Londonā notieko-
šais Vecgada vakara salūts sabiedrī-
bas vidū ir ieguvis arvien lielāku po-
pularitāti. Britu salūta plānotāji un pi-
rotehniķi katru gadu rada salūtu, kas 
citām Eiropas pilsētām liek nobālēt 
aiz kauna. Ar katru gadu šie šovi kļūst 
arvien plašāki un iespaidīgāki - par to 
liecina arī lielais cilvēku skaits, kas to 
apmeklē ik gadu. Arī tu vari piedzīvot 
iespaidīgāko Jaunā gada sagaidīšanu 
Eiropā. Biļetes uz šo pasākumu maksā 
10 mārciņas, un par biļetēm saņemtā 
nauda tiek izmantota drošības un ad-
ministrācijas izmaksām. n
Kad: 2014. gada 31. decembris 
Kur: Londona, Temzas dienvidu 
krasts
Vairāk informācijas: http://www.
timeout.com/london/things-to-do/
new-years-eve-fireworks

Edinburgh’s Hogmanay
Trīs dienas ar iespaidīgiem notiku-
miem, populārām grupām un cilvē-
kiem no visam pasaules malām. Tas 
viss būs redzams un piedzīvojams 
Edinburgā sākot no 21.novembra, un 
pēc tam turpinoties 30.un 31.decem-
brī. Šajā mūzikas un mākslas festivālā 
būs apvienots modernais ar tradicio-
nālo, jo līdzās slavenām grupām un 
DJ uzstāsies arī skotu tradicionālās 
mūzikas izpildītāji. Jaunā gada vaka-
rā Princeses ielā gaidāms arī salūts, 
un pasākuma organizētāji jau tagad 
ir apsolījuši, ka tas būs ļoti iespaidīgs.  
Ja vēlies apmeklēt šo pasākumu, tad 
būs nepieciešams iegādāties biļetes. 
To cenas svārstās sākot no 16 līdz 40 
mārciņām. n
Kad: 30. – 31. decembris
Kur: Edinburga
Vairāk informācijas: http://www.
edinburghshogmanay.org/whats-on

FESTIVĀLS

ziklu visai ģimenei - «Ziemassvētku 
valstībā» kopā ar Burtonas amatier-
teātri «Strops» un dažādas aktivitātes 
bērniem kopā ar skoliņu «Dzintari». 
Būs spēles, atrakcijas un balvas! Jau-
no gadu sagaidīsim ar skaistu svētku 
salūtu, un ir pienācis laiks iegādāties 
kārotās kurpes un siet mīļāko kakla-
saiti, jo nakts ballē spēlēs kavermū-
zikas virtuozi - «Mazie Rakari». Dejas 
līdz rītam nodrošinās «Bērzes Strazdi». 
Ņemam līdzi groziņus un dzērienus, 
kā arī nepiemirstam par mandarī-
niem un brīnumsvecītēm! Ir iespēja 

KONCERTS

Krievu virtuozi no Eiropas
Ja jums patīk krievu klasiskā mūzika, 
jums būs iespēja to baudīt 9.janvāra 
vakarā Cadogan hallē, kur uzstāsies 
slaveni Krievijas virtuozi no Eiropas, 
kā arī Boriss Grebenšikovs (Boris Gre-
benshikov). Mūziķi šajā vakarā prie-
cēs gan ar klasiskiem krievu mūzikas 
skaņdarbiem, gan arī Florences un 
Kolumbijas ritmiem. Koncerts solās 
būt daudzveidīgs un neaizmirstams, 
tāpēc ieskandiniet savu Jaunā gada 
sākumu ar kvalitatīvu un elpu aizrau-
jošu mūziku. n
Kad: 2015. gada 9. janvāris
Kur: Cadogan halle, Londona
Vairāk informācijas:  http://www.
cadoganhall.com/event/the-russian-
virtuosi-of-europe-150109

PASĀKUMS

PASĀKUMS

rezervēt galdiņus un istabiņas palik-
šanai «Straumēnos», bērniem līdz 14 
gadiem ieeja ir bez maksas. n
Sākums: 31. decembrī plkst. 20.00 
Ieejas maksa: £20 
Vairāk info par pasākuma norisi, 
galdiņu un istabiņu rezervāciju: 
07703611883 (Vera) un berzesstraz-
di@inbox.lv 
Seko «Strazdiem»: 
Facebook 
draugiem.lv 
Twitter 
www.strazdi.co.uk
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Mīļo Salavecīt! Viss, ko es vē-
los Ziemassvētkos, ir TAVS 
saraksts ar meitenēm, kuras 

šogad ir slikti uzvedušās...
 

Finanšu krīze  
Veļas pa gaisu.  
Sētā nāk jurists  
Ar līgumu maisu.  
Atnāca, nolika  
Priekšnamā klusi  
Un aizgāja tālāk  
Uz kaimiņu pusi.  
Ne manīja sētnieks,  
Ne ierējās suns,  
Bet, kur bij’ tas bijis,  
Ātri izslēdzās guns.

Pats briesmīgākais pēdējās dienās 
pirms Jaunā gada – ka ledusskapī ir 
daudz ēdiena, bet ēst to nedrīkst.

Labdien, mīļo Salavecīti!  
Tev raksta Pēterītis. Lūdzu, izlasi 
manu vēstuli līdz galam! Tas nav 
spams, tā ir reāla iespēja nopelnīt...

Ir tikai trīs lietas, kas man patīk 
ziemā: ir Ziemassvētki, ir mandarīni 
un NAV ODU!

- Kāpēc Ziemassvētku vecītis ir tik 
priecīgs?  
- Viņš zina, kur dzīvo visas sliktās 
meitenes! 
 
Ak, mīļais Ziemassvētku vecīti,  
Es zinu, tu mani jau pazīsti:  
Jau nez kuru gadu tev pleijeri prasu,  
Bet tu tikai zeķes man nes...

 
-Mēs ar sievu satikāmies Jaungada 
nakts karnevālā. 
-Cik romantiski! 
-Kur nu vēl romantiskāk! 

Biju pārliecināts, ka viņa sēž mājās 
ar bērniem...

 
Noskatoties Jaungada naktī salūtu, 
radās iespaids, ka ekonomika nu jau 
ir uzsildīta vārda tiešajā nozīmē.

-Mammu, vai es varu dabūt Zie-
massvētkos suni?  
-Nē, dabūsi cūkas cepeti tāpat, kā 
visi citi! 

-Kas Decembra mēnesī ir tāds 
īpašs, kas nav citos gada mēnešos?  
-Burts «D»! 

Spogulis šorīt man trilleri rāda:  
Feiss tāds kā sabradāts, skata nekāda, 
mati ir salauzti, acis līdz zodam, jādo-
mā, Jaunais gads sagaidīts godam! 

Ziemassvētku vecītim  
Grūti laiki biznesā -  

Tirgū svaigi žagari  
Divi eiro gabalā! 

1.janvārī veiktās telefonaptaujas 
rezultāti: 2 procenti aptaujāto teica: 
«Klausos!», 3 procenti — «Hallo!», 
bet 95 procenti nedeva skaidru 
atbildi. 

Atminējumi mīklu mīklai
HORIZONTĀLI
1.ZIVS 2.SIENĀZIS 3.SKUDRA 4.EZIS 5.VĀRNA 6.GOVS 7.VĀVERE 8.DZENIS 9.AITA 

Burtu režģis - ZIEMA

V E G L Ī T E D P I E N E M I Ģ N Z N S E E Z Ī K C S
R V B D G P S S T P K D H V U N Z A V Z T G Š B T B V
A C R B R E O N B D R E T J B S I Ā G A B R Ī N N M E
G K Ī P S L J I K E J I I P J M E R E V N K E G O B C
A B N D I Ā Ī E S K L V E B N U M E T J I I Z C B R E
V L U K T U V G B L K U E K R J A Z C G U L N S N I S
I T M E E L E A G L Ī C B C S O S L Ē P O Š A N A O C
Ņ G I B P D Ā V A N A S R B N P S A S R B U K I L M K
A K L C E M V Ī L K N L Ī M I L V B D J E N Ģ E L I S
S D G L C K D R J I T I N M E A Ē V Z Z P I E G M A E
R S D G I D V S D M Ā D U G G K T N E L I O L P U G S
Ū R Ū Ķ Ī Š I Ķ U U I O M C S V K A J D K D Ā Ā V S A
B V T U S I R O Ļ J R Š S D I E U I O Ļ O O S R A I N
C I M U D L A S B Ā K A V V D I V A Ļ G Š D Z S Ļ D D
P L J G Z D O Ļ A T B N E E R D E U I P A E C L V E Ā
S E N Z G I A V Z O P A C Ī C O C G I Z N A K I B I C
K A D C P G U N D R S I Ī A D E Ī O L S Ā I Ļ Ņ S R D
V A Ī N G K B E Z J C D T U N T T I Z S S D V A J B L
E S R Ļ A S T A I D G O E K B N I A S A D C K S L Ļ G
S B J S E T R L E D U S P U Ķ E S Z N E S Ū E Z I E N
D A U Č T B Z J S K I A D G E V C A G D K A B Ļ E M M
R U R E I V E G M I B C S J R D M B T R D Z R O I E DR U R E I V E G M I B C S J R D M B T R D Z R O I E D
V G T M V S Ī E A D E I A Ķ T A E V A L J G S V Z I S
I O E V A L M N S B Ļ B S L K C S P Ļ I O Ī Ā D V Z A
K D R S Z O A V S A Ī U D P U D I R I G L Ļ B I V Ā D
B S V E Č T U R I S K R G O I P U Z U R I K Z R I N K

JAUNUMS!
Piedāvājam saņemt jaunāko “Anglo Baltic News» 
laikraksta elektronisko versiju pdf formātā! 
Laikrakstā ir pieejama informācija par svarīgiem 
notikumiem un latviešu aktivitātēm Lielbritānijā. 

«Mājasdarbi» 
pārceļoties uz 
Lielbritāniju 

TIESĪBAS 4
Ar Latviju sirdī  
un mākslā
Intervijas ar  
interjera dizaineri 

Annu Auziņu un 

multimākslinieku 

O.R.Reiteru  

TĒMA 
9

«Baltijas ceļam 25 

gadi!» Būsim kopā!

Baltijas valstu  

festivāls Londonā

MĒS UZ SALAS 12

1

www.anglobalticnews.co.uk

www.anglobalticnews.co.uk

Laikraksts latviešiem Apvienotajā Karalistē / Newspaper for Latvians living in the UK  

Augusts - vienotības mēnesis
Nr.8 /   Augusts / 2014

Anglo Baltic News

B E Z M A K S A S

NUMURĀ:

Zvani uz Latviju sākot ar p/min 1
Pasūtiet jūsu bezmaksas SIM karti internetā jau šodien - www.lycamobile.co.uk

*

Sīkāka intormācija par drukātās 
un elektroniskās  avīzes versijas 

abonēšanu mājaslapā  
www.anglobaltcinews.co.uk. 

Jautājumu un neskaidrību 
gadijumā lūdzam sazInāties ar 
«Anglo Baltic News» rakstiskā 

veidā sūtot e-pastu uz 
avize@anglobalticnews.co.uk

Elektroniskās versijas 
abonēšanas cena līdz 
2015. gadam - GBP 12 / 
viens Nr. GBP 1
Lai pasūtītu laikrakstu,  
nosūtiet savu e-pasta adresi, 
samaksājot Paypal kontā 
avīze@anglobalticnews.co.uk

Kā atšķirt Ziemassvētku vecīti no 
Salaveča? Ziemassvētku vecītis vien-
mēr ir skaidrā un ar dāvanām, bet 
Salavecis — piedzēries un ar kaut 
kādu veceni.

Mīļo Salavecīt... Es biju laba mei-
tene visu gadu... Hm... Gandrīz visu 

gadu... Hm... Nu, reti kad... Hm.. Nu 
pāris reizes biju noteikti... AK, LABI, 
VISU PATI NOPIRKŠU! 

Pati pirmā valsts, kurā atnāk  
Salavecis, ir Ķīna....

Lai piekrautu maisu  
ar dāvanām.

Ja Jūs nemīlat Jauno gadu, tad 
pastāv 83% iespējamība,  ka jūs esat 
mandarīns.

Mīļie bērni, Ziemassvētku vecītis 
patiesībā ir jūsu tēti un māmiņas. 
Laimīgu Jauno gadu! 

Jūsu WikiLeaks. n

10. GAILIS 11.GLIEMEZIS 12.ČŪSKA 13.STĀRĶIS 14.MUŠA 15.PĪLE 16.LAPSA 
17.VILKS 18.KURMIS
VERTIKĀLI
1.ZOSS 2.VĒZIS 3.VARDE 4.SUNS 5.KAĶIS 6.BLUSA 7.VALSTĪBA 16.LĀCIS. n

(publicēta ABN Nr. 11)

Autors: Marta Gaveika, 11 gadi, Mārupe, Latvija



Skorpions 
Iespējamas dažas pār-
maiņas personīgajā 
dzīvē un iespējams 
kāds pavērsiens darba 

sfērā. Iespējams, būsiet nobrieduši 
krasām pārmaiņām darba sfērā un 
mainīsiet savu darba vidi, sāksiet 
strādāt citā uzņēmumā.  Pastāv 
liela iespēja satikt tuvu cilvēku, 
kuru dzīves virpuļos esat uz laiku 
zaudējuši.

Strēlnieks 
Decembris būs 
veiksmīgs biro-
krātisku dokumentu 

kārtošanā kas bieži tieši sagādā 
vislielākās galvas sāpes. Ja darbojaties 
sabiedriskā sfērā tad decembris jums 
solās īpaši labvēlīgs, komunikācija ar 
esošiem un potenciālajiem jaunajiem 
klientiem jums ies no rokas. 
 
 Mežāzis

Decembrī Mežāzim 
nevajag censties 
lauzīt galvu tieši 

visam kas notiek darba biznesa 
vidē,  nav izslēgts, ka kolēģi, partneri 
kaut kādā situācijā var lemt rīkoties 
pretēji jūsu interesēm. 

Svari
Decembrī  var uzsmai-
dīt negaidīta veiksme. 
Decembrī Svariem 

vajag būt ļoti vērīgiem, jo pārņemti 
ar gada nogales notikumiem un 
profesionālo darbības sfēru varat 
palaist garām būtiskus sīkumus 
kas var ietekmēt karjeras izaugsmi 
profesionālajā darbības jomā.

Lauva
Tuvojoties gada 
nogalei iespējams, 
ka saņemsiet iespē-

ju apgūt jaunas zināšanas, kas 
noderēs jūsu turpmākai karjeras 
un profesionālai izaugsmei. Ja 
jauniegūtās zināšanas spēsiet likt 
lietā, tas var jums palīdzēt straujāk 
pietuvoties nākamajam karjeras 
pakāpienam. 

Decembrī iespējams kā zvaigznēs 
stāv rakstīts papildus finansiāli 
ienākumi, kas būs visnotaļ sastīti ar 
jūsu pašreizējo profesinālo darbības 
sfēru. 

meklējumos, tad pastāv varbūtība, 
ka izveidosies aizraujošas attiecības.

Jaunava 
Decembris būs samē-
rā garlaicīgs periods, 
protams, savu adre-

nalīna  devu dos gada nogale un 
viss kas saistīts ar profesionālo 
darbības sfēru, kā ne kā tuvojas 
gada nogale un gada nogale bez 
atskaitēm jau vairs nav gada nogale.
Ņemot vērā Jaunavas uzņēmību un 
potenciālās darba spējas, iespējams, 
ka būsiet visnotaļ apmierināts ar 
esošo situāciju, jo jūsu spējas pareizi 
organizēt savu profesionālo darbību 
neliks jums pārstrādāties, bet būsiet 
savā ikdienas rutīnā, kurā ar visnotaļ 
labi jūtaties.
 

Vēzis
Lai arī decembris būs 
visnotaļ saspringts 
laika periods, profe-

sionālā darbības jomā tomēr ir 
iespējamas arī patīkamas pārmaiņas 
profesionālā darbības jomā, kas 
saistīts ar karjeras izaugsmes 
iespējām un finansiālā stāvokļa 
uzlabošanos. Tomēr Vēzim der 
uzmanīties un sekot līdzi uzmanīgi 
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Horoskopi decembrim
Dvīņi 
Decembris var būt  
visai veiksmīgs finan-
siālajā jomā, varat 

noslēgt ilgi gaidīto sadarbības 
līgumu, kas dos iespēju spert lielu soli 
pretī jaunam karjeras pakāpienam 
profesionālajā darbības jomā, tā 
arī tas dos būtiskus ienākumus 
jūsu budžetam. Iespējami patīkami 
pārsteigumi gada nogalē darba 
vidē.

Auns 
Decembra nogale 
solās būt visnotaļ 
dinamiska, var nāk-

ties piedalīties vienā pasākumā 
pēc otra, tāpēc neesiet pārsteigts 
par nelielu sagurumu decembra 
beigās. Cenšaties veltīt laiku sev 
klusumam un mieram lai varētu 
pārdomāt aizgājušo gadu, un izdarīt  
secinājumus par veiksmēm, ne-
pārdzīvojiet ilgi par neveiksmēm, 
izdariet secinājumus.

Vērsis 
Lai arī decembris solās 
būt ar dažādiem noti-
kumiem bagāts ne 

pārāk labā nozīmē, tad personiskajā 
dzīvē notikumi risināsies vienkārši 
lieliski. Ja atrodaties otrās pusītes 

Bezmaksas sludinājumus  var 
ievietot reģistrējoties «Anglo 
Baltic News» mājas lapā 
internetā  
www.anglobalticnews.co.uk.

Maksas sludinājumi laikrakstā 
«Anglo Baltic News» 
privātpersonām:
viena sludinājuma cena:
l vienkāršs teksts – 15 GBP,
l Izcelts teksts – 20GBP.
Sludinājuma tekstu sūtīt uz  
reklama@anglobalticnews.co.uk.

Pieņemšana

Sludinājumi (teksts 
līdz 40 vārdiem) 
privātpersonām 
tiek izvietoti  tikai 
rubrikās: Pērk, 
Pārdod, Darbs 
(Piedāvā/Meklē), 
Transports/  
Pārvadājumi, Auto, 
Tehnika,  Izglītība, 
Skaistums un  
Veselība, Mājoklis, 
Dzīvnieki, 
Pakalpojumi, 
Apsveikumi, 
Iepazīšanās, 
Dažādi.

Nepārspējami ikmēneša mobilo pakalpojumu cenu plāni

no 7.5 GBP
300 minūtes
neierobežots SMS skaits
internets 250 MB

no 10 GBP
600 minūtes
neierobežots SMS skaits
internets 500 MB 

no 12.50 GBP
1200 minūtes
neierobežots SMS skaits
internets 1 GB 

no 17.50 GBP
Neierobežotas minūtes
neierobežots SMS skaits
internets 2 GB 

Numurs kontaktiem:
07823876854

Par sludinājumiem, kas reklamē 
uzņēmumu, iestādi, organizāciju, 
rakstīt uz 
marketing@anglobalticnews.co.uk

par nākotnes plāniem, kas saistīti ar 
jauno 2015 gadu bet vajag vienkārši 
un mērķtiecīgi virzīties uz priekšu 
soli pa solim. Jūsu darba spējas 
būs vislielākais jūsu atbalstītājs un 
realizētie darbi dos jums gandarījumu 
ko iespējams nesniegs uzslavas par 
labi padarīto darbu. 
 

Zivs
Zivij decembra mē-
nesī iespējamas 
kādas senas ļoti 

spilgtas atmiņas par bērnības 
piedzīvojumiem, kas būs saistīts 
ar ziemassvētkiem. Iespējams ka 
piedzīvosiet situāciju ko sauc par 
‘’dežavū’’, notikums kas liekas ka jau 
reiz ir bijis jūsu dzīvē. 

 Ūdensvīrs 
Samērā lielisks mē-
nesis solās decembris 
būt Ūdensvīram, zvaig-

znes vēstī, ka nekādas nepatīkamas 
problēmas darbā nav gaidāmas, 
varēsiet lieliski izbaudīt tuvojošos 
Ziemassvētku laiku. n
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