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Saules mūžu Latvijai!

(Turpināts 6. lpp.)

Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks Dr. Visvaldis Dzenis teicis: 
„Kad Latvija atguva neatkarību, vēlējos pielikt savu plecu. 
Dzimtenē man izdevās atrast un atraisīt cilvēkos vēlēšanos būvēt 
nākotni saviem spēkiem – viņi ieraudzīja „mākoņa zelta maliņu”...

Latvijas Simtgades dienās cienījamais vīrs – uzņēmējs, mecenāts, 
patriots un draugs no savas „mākoņa maliņas” noraudzījās, kā 

Latvijā svin
Simtgadi!
9. un 13. lpp.

ASV
Rietumkrastā

atvadās no
Andŗa Ritmaņa

4. un 5. lpp.

Čikāgā sumina
Mairi Briedi

6. lpp.

Franka Gordona
un

Sallijas Benfeldes
polītiskie 

komentāri
11. lpp.

Par rokoperu
„Lāčplēsis“

12. lpp.

Vai Jūs jau
pasūtinājāt

Laiku?
Paldies!

gavilē tautieši savā lielajā dienā. Visvalža Dzeņa piemiņa tika 
sumināta Rīgas pilī, kad viņa godam nopelnīto Latvijas augstāko 
apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni – Valsts prezidents Rai -
monda Vējonis nodeva glabāšanā viņa tuvākajam cilvēkam – 
dzīvesbiedrei Sigridai Dzenis. Attēlā kopā ar dēlu Pēteri

Sagaidot Latvijas Simtgadi, 
Amerikas Latviešu apvienība 
(ALA) piešķīrusi Atzinības 
rakstus  izciliem latviešu sa -
biedriskiem darbiniekiem ASV. 
Kandidātus apbalvojumiem 
iesaka vietējās organizācijas, 
organizāciju apvienības, ALA 
valde vai atsevišķas personas, 
un tos pasniedz 18. novembŗa 
Valsts svētku sarīkojumu lai -
kā, saņēmēja vārdu iepriekš 
neizpaužot. 

Amerikas Latviešu apvie nī-
bas valde apsveic visus, kas 
nenogurstoši darbojas latvie-
tības uzturēšanā ASV!

2018. gada ALA Atzinības 
rakstus saņēma:

 Ņujorkā – Ilona Vilciņa, Ieva 
Alversone, Elissa Millere, Linda 
Rence, Jānis Mažeiks, Dace 
Mažeika

Milvokos – Sandra Kalve
Grandrapidos – Juris Dāvis, 

Ausma Dāvis, Ilze Larsen, Ilze 
Runka

Ņūdžersijā – Jānis Lucs, 
Daina Lucs

Čikāgā – Ināra Sīmane
Sietlā – Aina Uskura, Inta 

Morusa Wiest, Iveta Vesmane 
Felzenberga

Mineapolē – Baiba Olinger, 
Indra Halvorsone

Trejupēs, Gaŗezerā – Dr. Ilze 
Schwartz, Dr. Richard Schwartz

Portlandē – Dr. Rita Sēja
Floridā – Maureen Jūgs
Linkolnā – Aldis Augstums, 

Rasma Strautkalna, Valdis Balodis
Vašingtona D.C. – XIV Vis -

pārējo dziesmu un deju svētku 
ASV Rīcības komiteja.

Lai veicas darbi, Latvijas 
otrajā simtgadē ieejot! 

Amerikas Latviešu apvienība Valsts 
svētkos godina labākos

Janvārī sāksies Latviešu 
Fonda gadskārtējais

projektu
konkurss

Gaidām jūsu pieteikumus!
Pēc skaistās Dziesmu svētku 

vasaras un tai sekojošā zelta 
rudens un tikšanās pilnsapulcē, 
Latviešu Fondam sākas aktīva 
darba cēliens, gatavojoties pro-
jektu konkursam. Latviešu Fonds 
pastāv jau 47 gadus, apvienojot 
cilvēkus, kuŗiem rūp latviešu kul-
 tūra un tās nākotne. Do  mā jot ne 
tikai par sevi, bet arī par nāka -
majām paaudzēm, tika no  lemts 
apvienot savus personī gos lī -
dzekļus kopējā fondā pēc tagad 
tik populārā, bet toreiz vēl nezi -
nāmā crowdfunding prin cipa. 
Mūsu mazais zelta krā ju miņš 
turpina augt, un projektu finan-
cēšanai tiek izlietoti tikai iegul-
dījuma procenti. Nākamā gadā 
kopējais projektu finan cējums ir 
$55 000, no kuŗiem $20 000 at -
vēlēti Mazajiem projektiem un 
$35 000 Lielajiem projektiem.

Kādus projektus pieņem iz -

vēr tēšanai?
Latviešu Fonda padome pie -

ņem izvērtēšanai Mazos projek-
tus (līdz $2000) un Lielos pro-
jektus (līdz $10 000), kas ir ie -
sniegti no 1. janvāŗa līdz 1. feb -
ruārim katēgorijās: 

 latvisku izglītību un au -
dzināšanu veicinošs pasākums;

 latviešu mākslas, literātūras 
vai daiļamatniecības projekts;

 kultūras pasākums ar nozīmi 
latviskajā dzīvē;

 projekts, kas atspoguļo un 
dokumentē latviešu trimdas 
vēs  turi vai kultūras dzīvi.

Izvērtēšanai nepieņem:
 pieteikumus no personas vai 

organizācijas, kas nav vēl pa  bei-
gusi īstenot iepriekšējos gados 
atbalstītu Latviešu Fonda pro-
jektu vai nav iesniegusi atskaites 
sakarā ar iepriekš saņemto fi -
nan cējumu;

RENĀTE KENNEY 
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IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 86.00

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

-------------------------------------------------------------------------

Ar šo nosūtu Jums

US $______________                  par____________mēn.

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros:
6 mēn. US $ 86.00; 3 mēn. US $ 50.00.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tālr.: 727 953 6313
e-pasts: rasma@laiks.us

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

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

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

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

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses

50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - JAN, 1ST WK - MAY,
LAST WK - JUN; LAST WK - DEC

Laikam grūti laiki –
visiem jānāk palīgā! 

Laiks ir vienīgā latviešu avīze 
Amerikā, ko tagad, kā zināms, 
veido Latvijā, bet iespiež Ame-
rikā, kur tā arī tiek izsūtīta abo-
nentiem. Laikraksta, ko nodi-
bināja Helmars Rudzītis, pir-
mais numurs nāca klajā 1949. 
gada 8. novembrī. 1960. gadā 
tas sasniedza metienu 12 tūk-
stošus, bet tagad tas ir sarucis 
līdz 2100. Pēdējos gados līdz ar 
to sācies pagurums financiālā 
ziņā. Daudzi jo daudzi mūsu 
lasītāji un atbalstītāji ir no mums 
šķīrušies, aiziedami Dieva mierā. 
Arī digitālā technoloģija ir stipri 
iedragājusi lasītāju skaitu, se -
višķi vidējās un jau nākās paau-
dzes vidū. Iespiestais vārds ir 
sācis zaudēt savu lielo nozīmi 
un svarīgumu mūsu dzīvē. Paši 
bieži vien neesam novērtējuši, kā 
tas stabilizē un stiprina sa  bied-
rību, nostiprina pamatvērtības.

Mūsu pienākums un uzde-
vums, ir uzturēt un atbalstīt 

mūsu ārzemju latviešu presi, 
šinī gadījuma Laiku. Atbalsts 
sākas ar avīzes abonēšanu un 
lasīšanu. “Ir svarīgi, ka to izlasa, 
un ir svarīgi, ka to uzraksta”,  tā 
ir neapstrīdama patiesība, jo 
Laiks  atspoguļo mūsu latviešu 
sabiedrību ārzemēs, līdz ar sa -
biedrību Latvijā. Iespiestais 
vārds nepazūd, tā, kā tas notiek 
elektroniskā vidē, neatstājot ne -
kādas pēdas. Laikraksts top par 
almanachu, kur viss tiek uzgla-
bāts, jo tas vēsta par mums. Tas 
atstāj pēdas vēsturē, norādot, 
kas mēs esam bijuši te, kā 
strādājuši, mācījušies, priecā ju-
šies, neaizmirstot savu iden ti-
tāti, savu Tēvzemi un valodu. 
Tā ir mūsu lielā rūpe.

Griežamies pie visas sabied-
rības – nāciet palīgā ar savu 
atbalstu Laikam! Īpaši vēlamies  
uzrunāt un lūgt tos tautiešus, 
kuŗiem ir pieredze dotāciju, 
dāvinājumu un grantu pie  pra-

sīšanā, rakstīšanā – no ASV val-
dības, privātiem uzņēmumiem 
un organizācijām. Lūdzam nākt 
 palīgā ar savām zināšanām, ie -
tei kumiem! Atbalsts tieši tagad 
ir nepieciešams un vissvarī gā-
kais, visvairāk vajadzīgs. 

Kontaktpersonas ir: Jānis J. 
Dimants, Jr., M.D., 2330 Inn-
sbruck Parkway, Minneapolis, 
Minnesota 55421-2068 ,USA, 
e-pasts: dimants@hotmail.com, 
tele. 763-574-9110, un Ligita 
Kovtuna, Laika redaktore, Ģer-
trūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, 
Latvija, e-pasts: ligita@laiks.us, 
mob.tele. +371 29439423.

Neliegsim savu atbalstu, zi -
nāšanas un prasmes, un ar savu 
pārliecību mudināsim visus, 
visus nākt palīgā!

 Jau iepriekš izsakām pateicību 
Laika redakcijas un visu lasītāju 
vārdā visiem, kas būs atsaucīgi!

JĀNIS J. DIMANTS,
Jr., M.D.

25. oktobri Cook County fi  nan  ču 
direktore Maria Pappas go  dināja 
latviešus un Latviju valsts Simt-

Cook County Ilinojā godina Latviju

3x3 nometne Gaŗezerā 2018. gadā 

ROBERTS BLUMBERGS,
Latvijas Goda konsuls Ilinojā

MAIJA ZAESKA

latviešu sabiedriskos darbinie kus. 
Viņa nolasīja apsveikumu Lat vi-
jas 100 gadu dzimšanas dienā un 

atbildēja ar īsu uzrunu.
Ceremonijā īpaši tika godināta 

čikāgiete Zita, uzsveŗot viņas ilg -

gadē ar ceremoniju un pieņem-
šanu savā birojā. Maria Pappas 
bija ielūgusi vairākus Čikāgas 

uzsvēra Latvijas traģisko, bet arī 
cerīgo gaitu vēsturē un nākotnē. 
Goda konsuls Roberts Blumbergs 

stošo darbību gan Čikāgas Kr. Ba -
rona skolā, gan gaidu un skautu 
kustībā, gan arī latviešu katoļu 
baznīcā un citās organizācijās. 
Par piemiņu Zitai Velkmei Maria 
Pappas uzdāvināja vizītkartes, ie -
ceļot un pagodinot viņu par  
Honorary Deputy Treasurer. Bija 
jauki, ka sarīkojumā varēja pie -
dalīties visa Zitas ģimene.

Pēc oficiālās daļas sekoja pie -
ņemšana, kuŗā dalībnieki varēja 
baudīt gan Maria Pappas cepto 
baclava (viņa ir grieķu izcelsmes), 
kā arī Ināras Blumbergas pīrāgus. 
Šis bija neliels, bet ļoti skaists 
sarīkojums Čikāgā, godinot mūsu 
valsti dzimšanas dienā.

Šī gada 3x3 nometne bija jau 
37. pēc kārtas, kuŗa notika 3x3 
kustības “šūpulī” Gaŗezerā. Katru 
gadu pulcējas ģimenes un vieni-
nieki, jauni un veci, lieli un mazi, 
lai pavadītu veselu nedēļu daudz-
veidīgās nodarbībās, latviskā vidē 
kopā ar līdzīgi domājošiem tau-
tiešiem, ar interesantām pārru nām, 
spēlēm, dziesmām, referā tiem, 
ro  taļām un plūdmales priekiem.

Šogad, ņemot vērā to, ka dau -

dzi brauca uz Latvijas Dziesmu 
svētkiem, dalībnieku skaits bija 
krietns – 173, no kuŗiem 43 bērni. 
Netrūka arī bariņa pusaudžu un 
studentu, kuŗi vakaros ar dzies-
mām un dančiem bija it sevišķi 
jautri. Gan bērni, gan citi pie -
vienojās ne tikai jautrībās, bet arī 
kāršu spēlēs, dziesmās un pār -
runās līdz vēlai naktij.

Bērniem nodarbības bija trīs 
vecuma grupās – lielākie bērni 

gāja uz “Vilku mācībām” mežā ar 
Jāni Ati Krūmiņu, visi spēlēja 
bumbu un citas spēles, pavadīja 
laiku keramikas darbnīcā, pel dē-
jās, dziedāja, zīmēja, priecājās par 
īpašo šķēršļu gājienu. Pieaugu ša-
jiem un jauniešiem bija nodar-
bību izvēle: rotu kalšana, pod nie-
cība, rokdarbi, kokgriešana, stikla 
apdare, zīda apgleznošana, lat vis-
 kā virtuve, mākslas pašdarbība.

(Turpināts 2. lpp.)
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Studējošiem latviešiem
prakses darbu (internships) iespējas gaŗezerā

(Turpināts no 2. lpp.)

Rudens Gaujas līčos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kalendāra izdošanu atbalsta 

LAIKA
Mākslas kalendārs

2019
«MANA SKAISTĀ LATVIJA»

Šis kalendārs ir
redakcijas velte

Latvijas Simtgadei

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

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

Latviešu jaunatne ASV dzīvo 
div ās pasaulēs. Katrai pasaulei 
savi labumi un savas prasības un 
pienākumi. Nobeidzot savu lat -
viešu izglītību, jaunietim jādomā 
par to, kā uzturēt savu latvietību 
un kalpot latviešu sabiedrībai. 
Uz  sākot studijas, jādomā par mā -
cībām, jāizvēlas nākotnes karjēra, 
jādomā, kā tai vislabāk sagatavo-
ties. Var rasties lielais jautājums, 
piemēram, par to, ko darīt va  sa rās 
– vai meklēt labi atalgotu darbu, 
vai pildīt studiju programmas 
ieteikto prakses darbu (intern-
ship), vai strādāt latviešu vasaras 
nometnē vai vidusskolā? Tam ir 
risinājumi! Viena iespēja ir veikt 
savu prakses darbu (internship), 
strādājot Gaŗezera vasaras no -
metnē vai vidusskolā.

Nacionālā kolledžas un darba 
devēju asociācija (NACE) prak-
ses darbu (internship) definē kā 
„sava veida pieredzes balstītu mā -
cīšanos, kas apvieno zināšanas 
un teoriju mācības klasē ar prak-
tisko piemērošanu un prasmju 
attīstību profesionālā vidē. Prak-
ses darbs domāts, lai dotu stu-
dentiem iespēju iegūt vērtīgu pie -
redzi lietišķās jomās, kamēr viņi 
apsveŗ karjeras ceļus; un darba 
devējiem dod iespēju virzīt un 
novērtēt talantu.“ Prakses darbs 
(internship) latviešu centrā Gaŗ-
ezers varētu būt 6 – 10 nedēļu pie-
 redze, kam var piešķirt akadē-
misko ieskaiti (kreditu). Kandi-
dātam jābūt pilnas slodzes stu-
dentam ar labu disciplinārlietu 
un akadēmisko reputāciju.

Latviešu centrā Gaŗezers darbo-
jas vasaras pirmsskolas programma 
(GBD), bērnu nometnes (GBN), 
sešas nedēļas vidusskolas pro-
grammas (GVV), ģimenes no  met-
ne (3x3), sporta programmas un 
sacensības, vairākas atpūtas ie -
spējas visām paaudzēm. Gaŗezers 
ir mājvieta vairākiem mūzejiem 
(Klinklāva galerija kur atrodas 
latviešu mākslas lielākais krājums 
ārpus Latvijas, Grīna lietišķās 
māk  slas mūzejs, latviešu skautu 
mūzejs). Gaŗezers ir tikšanās vieta 
visu vecumu latviešiem, vieta, 
kur audzināt un izglītot latviešu 
jaunatni. Gaŗezerā var stiprināt lat-
viešu valodu, kultūru un garīgās 
vērtības, veicināt latviešu kultū-
ras mantojumu un attīstīt sakarus 
ar Latviju. Kā, piemēram, Gaŗ-
ezers piedāvā darbu un prakses 
darba iespējas (internships) bērna 
attīstības, izglītības, tirdzniecības, 
žurnālistikas, sabiedrisko attie cī bu, 
pasākumu plānošanas, atpūtas va -

dības, mūzeja vadības, veselības 
aizsardzības un drošības, ēdinā-
šanas pakalpojumu, iestādes ap -
saimniekošanas un citās jomās. Ir 
iespējas saskaņot prakses darbu 
Gaŗezerā ar studiju programmu, 
ja laicīgi sāk plānot un sadarbo-
ties ar attiecīgām iestādēm.

Gatavošanās prakses darba 
(internship) iespējai

1. Sazinieties ar jūsu profesoru 
vai departamenta vadību, lai uz -
zinātu, vai jūsu augstskola piešķiŗ 
akadēmisko kreditu. Prakses dar -
ba kolledžu kreditu iegūšanai ir 
vajadzīga sadarbība starp uzņē-
mumu (Gaŗezeru) un akadē mis ko 
sponsoru un prakses darba pār-
raugu, lai nodrošinātu, ka pie  re-
dze atbilst akadēmiskajiem stan-
dartiem. Tā ir studenta univer-
sitāte vai kolledža, kas nosaka, vai 
students ir tiesīgs saņemt akadē-
misko kreditu vai ne. Lēmums ir 
balstīts tikai uz mācību iestādes 
pieprasījumiem. 

2. Uzziniet, cik stundas kopā ne -
pieciešamas cik kreditiem. Da  žas 
skolas pieprasa studentiem pa -
beigt 25–40 darba stundas uz 
vienu akadēmisko kreditu. Zinā -
šanas, kas gūtas, arī var ietekmēt 
kredītu skaitu.

3. Nokārtojiet visus dokumen -
tus, pirms sākat praksi!  Jums, 
iespējams, ir jāaizpilda pietei-
kums par kolledžu kreditu, gan 
ar Gaŗezeru, gan ar akadēmisko 
sponsoru. Jūs visticamāk tiksit 
lūgti vest žurnālu un uzrakstīt 
atskaiti pēc prakses darba beigām 
par to, ko esat iemācījušies.

4. Uzziniet, vai kolledžas mā  cī -
bu maksā ieskaita prakses darba 
kreditus. Dažās skolās prasa stu-
dentiem maksāt par kreditu 
stun  dām vasaras praksei, kamēr 
citi šo izmaksu ieskaita rudens 
mācībām augstskolā.

5. Uzziniet, cik stažēšanos kre-
ditu kolledža vai departaments 
pieņems jūsu augstskolas kar jērā. 
Dažās skolās ierobežo prakses 
darba kreditus, lai nodro ši nātu, 
ka jūs atstājat vietu nepie ciešamo 
akadēmisko kursu kre  ditiem. 

Plašāka informācija ir pieejama, 
sazinoties ar Gaŗezera adminis-
trātori irusmanis@garezers.org 
vai ar Anitu Briedi-Bilsēni brie-
disanita@gmail.com 

Es sirsnīgi aicinu studējošos 
lat viešu jauniešus nopietni 
apsvērt iespēju veikt prakses 
darbu Gaŗ ezera nometnē vai 
vidusskolā. Tādejādi varat apvi-
enot savu Lat  viešu pasauli ar 
mācību pro gram mā pieprasīto 

prakses darbu (in  ternship).
Dr. Anita Briede-Bilsēna, 

Garezera padomes locekle
un GVV skolotāju pārzine

***
Izvilkums no American Camp 

Association raksta par prakses 
darbu iespējām nometnēs

Dr. Deb Jordan veica neformālu 
aptauju universitātēs, kas piedāvā 
mācību programmu parka un 
atpūtas (Parks and Recreation) 
jomā (vai kaut kas līdzīgs), lai 
uzzinātu par to stažēšanās pra-
sībām un kā tās varētu iekļauties 
vasaras nometnēs. Dr. Deb Jordan 
ir profesore atpūtas un brīvā 
laika studiju programmā East 
Carolina University un ir cieši 
saistīta ar amerikāņu nometņu 
asociāciju (ACA) un vada centie-
nus palīdzēt nometnēm atrast 
veidus, kā pieņemt darbā un 
saglabāt personālu. Pirmkārt, ir 
svarīgi atzīmēt, ka daudzas parku 
un atpūtas programmas ir na  cio-
nāli akreditētas, un tām, kas ir, ir 
jāatbilst akreditācijas standar tiem, 
kas attiecas uz prakses darbiem. 
Prakses darbu (internship) ilgums 
ir paredzēts no astoņām līdz trīs-
desmit nedēļām; bija mainīgas 
laika prasības atkarībā no kredita 
stundām, ko students cer iegūt. 
Lielākā daļa universitāšu pro-
grammu pieņem darbinieku apmā-
cību kā daļu no prakses pieredzes 
un daudzi arī pieņem gan no -
metnes iekārtošanu, gan nomet-
nes novākšanu kā daļu no no -
metnes prakses darba pieredzes.

Dr. Jordan vaicāja universitāšu 
personālam, kādos apstākļos viņi 
varētu pieņemt strādāt vasaras 
nometnē kā likumīgu prakses 
darba (internship) pieredzi. 39% 
norādīja, ka viņi pieņemtu stu-
dentus jebkuŗā amatā nometnē. 
29 % sagaidītu, ka prakses darba 
laikā studentam būtu zināma 
vadības vai uzraudzības pieredze, 
kas ir daļa no nometnes pienā-
kumiem. Prakses darba pieredzē 
arī par pieņemamām jomām uz -
skata programmēšanu, uzrau-
dzību, uzturēšanu, mārketingu, 
plānošanu, cilvēkresursus un vis -
pārējo pārvaldi. Vairāk nekā di  vas 
trešdaļas programmu arī vēlējās, 
lai praktikanti būtu iesaistīti tie  šās 
vadības un budžeta jautāju mos.

Pamatojoties uz šo, interns vai 
praktikants var piedalīties piedzī-
vojumos un pieredzē, kas var būt 
ārpus to faktiskās nodarbinātības 
stāvokļa (piemēram, nometnes 
audzinātājs varētu nodarboties 
arī ar mārketingu vai ko citu).

3x3 nometne Gaŗezerā 2018. gadā 

Technoraksti, kuŗos pielietoja 
datorus un 3D printeŗus, cilts 
koka sastādīšana. Bija arī pār ru nu 
ievirzes: folklora un kultūru sa  lī-
dzināšana. Lielu interesi izraisīja 
ievirze par latvisko dzīvesziņu. 
Vakaros bija dažādas nodarbības 
gan lieliem, gan maziem. Viens 
vakars bija veltīts Latvijas polī ti-
kai, cits vakars ar ugunskuru –  
uzvedumiem un dziesmām. Bēr-
niem bija filmu un spēļu vakari, 
kā arī piedalīšanās uzvedumos 
pie ugunskura. Nometnes tema 
bija “zeme”, tātad vienu vakaru ar 
dziesmām un pārdomām dau -
dzinājām –  slavējām, cildinājām, 

daudz pieminējām mūsu Tēv ze-
mi un zemi, pa kuŗu staigājam. 
Sestdienā viesojās Latvijas vēst-
nieks Andris Teikmanis ar kun-
dzi, kuŗi pa dienu apmeklēja 3x3 
nodarbības un apskatīja izstādi 
ar dalībnieku darbiem. Atvadu 
vakarā Kronvalda zāle bija īpaši 
skaisti izpušķota, tās gaisotne at -
gādināja  tradicionālu zaļumballi.

Pateicamies par atbalstu Lat vi jas 
Kultūras ministrijai, kuŗa se  dza 
lidojumu izdevumus se  šiem lek-
toriem/nodarbību vadī tā jiem no 
Latvijas. Tie kuplināja 3x3 pro-
grammu un veicināja sadarbību un 
saprašanos, jo visi esam viena tauta.
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ASV Rietumkrastā atvadās no Andŗa Ritmaņa
Andŗa Ritmaņa aiziešana aiz-

saulē 2018. gada 17. augustā 
bija skumja diena, atstājot lielu 
tukšumu mūsu, Ritmaņu dzim-
tas, ikdienā. Vairs nebija iespē-
jams piezvanīt Tētim, paprasīt 
padomu, piemēram, par ko lai 
balso 13. Saeimas vēlēšanās. 
Nebija iespējams mazbērniem 
aizskriet pie Papa Dakteŗa, lai 
kopā pakavētu laiku vai iegul-
ties Tētim blakus un kopā pa -
lasīt kādu grāmatu. Vairs mūsu 
mam miņai blakus nebija viņas 
dzīvesdrauga, ar kuŗu šī gada 
novembrī būtu apritējuši 73 
laulības gadi. Visa ģimene dziļi 
sērojām, bet reizē arī  smēlām 
spēku no ciklvēkiem, kuŗi viņu 
mīlēja un cienīja. Smēlām spēku 
un izjutām labestību cits no 
cita, no ģimenes tālienē, no 
drau giem, no simtiem e-pastu, 
kartītēm, Facebook veltījumiem, 
ziediem... Jūs mūs visus ietināt 
mīlestības segā, un mēs izjutām 
jūsu labestību.

Mēs sākām plānot – kad rī -
kosim Atvadas? Kur rīkosim 
Atvadas?  Portlandē, Oregonā, 
kur Andris ar Magitu veidoja 
savu dzīvi Amerikā visus aktīvā 
darba gadus? Oregonā, kur bija 
ģimenes māja un kur Andris un 
Magita uzaudzināja savu mei -
tiņu Brigitu, kur piedzima dēls 
Alberts un meita Lolita, maz -
bērni Andra, Daira, Filips un 
Kristofers? Kur Andris vadīja 
savu ārsta praksi vairāk nekā 40 
gadus, kur bija administrātors 
ansamblim “Dzintars,” kur kopā 
ar Magitu bija divi no sabied-
rības stūrakmeņiem, palīdzot 
iegādāties un uzbūvēt Oregonas 
latviešu centru? Portlandē, kur 
Andris bija viens no galvena-
jiem Rietumkrasta latviešu Dzies-
mu svētku rīkotājiem un kur 
bija tenors latviešu korī, kur 
dzīvoja ģimenes, kuŗas pazīs-
tam visu savu mūžu?  Vai rīkot 
Atvadas Losandželosā, kur An -
dris ar Asju pārcēlās 1994. gadā, 
Kalifornijā, kur piedzima maz-
bērni Andris, Aija un Ilze, maz-
mazbērni Markus, Kaija un 
Krišjānis. Losandželosā, kur 
Andris ar Magitu ar visām 
atvasēm kļuva par aktīvu daļu 
latviešu sabiedrībā, vietā, kur 
Andris pensijas gados veidoja 
savu otro karjēru – kā rakst-
nieks? Vietā, kur dzīvoja lielais 
vairums no mūziklu “Tas vakars 
piektdienā”, “Gudrais pado miņš”, 
“Vēstule no Losas” un “Eslin ge-
nas” aktieŗu ģimenēm? Ātri vien 
aptvērām, ka jārīko abās šajās 
Andŗa iemīļotās pilsētās.  

Sestdien, 20. oktobrī Losan-
dželosas ev. lut baznīcā un pēc 
tam Losandželosas latviešu na  mā 
pulcējās ap 170 līdzjutēju, ap -
mēram trešdaļai no tiem pie  da -
loties Atvadu koncertā – pie -
miņas brīdī. Līdzjutēji bija sa -
braukuši no tuvām un tālām 
vietām, pat no Austrālijas. Prā-
veste Daira Cilne izjusti vadīja 
dievkalpojumu, arī  daloties sa -
vās personīgajās atmiņās par 
Andri. Dr. Juris Cilnis teica 
pirmo Atvadu runu, sirsnīgi 
stāstot klātesošajiem, kā viņš 
mācījies pie Andŗa agrīnajos 
savas ārsta prakses gados, kā arī 
dalījās ar stāstu par to, kā Andris 
iepazīstināja Juri ar nākamo 
sievu Dairu. (Esot devis pado-

mu: “Kad atrodi labu latviešu 
meiteni, ķeri to ciet un nelaid 
vaļā!”) Gan Daira, gan Juris 
stāstīja par Andŗa devumu lat-
viešu sabiedrībai, īpaši piemi -
not dziesmas “Manai tautai” (ar 

Andŗa Ritmaņa vārdiem un 
Brigitas Ritmanes-Džeimsones 
mūziku) dziļo nozīmi latviešiem 
Atmodas laikā. Izjustu Atvadu 
runu teica Pauls Džeimsons, 
Brigitas vīrs, kuŗš dzīvoja blakus 

mājā vairāk nekā 20 gadus un 
pazinis Andri vairāk nekā 40 
gadus. Pauls savos vārdos ie -
tērpa humoru, mīlestību, asprā-
tīgus novērojumus, bet galve-
nais – draudzību un respektu 

pret cilvēku, kuŗš viņam bija 
nozīmīga persona viņa ikdienā. 
Viņš arī stāstīja par lielo drau-
dzību, kas bija plaukusi starp 
abiem kaimiņiem. 

Koncertu ievadīja pianists 
Juris Žvikovs, spēlējot Lūcijas 
Garūtas “Prelūdiju”,  kad ģi  me -
ne ienāca Dievnamā. Katrs ģi -
menes loceklis ar vienu  ziedu 
piepildīja lielu vāzi ar sarkan-
baltsarkanām rozēm blakus 
Andŗa Ritmaņa urnai. Atvadās 
dzirdējām J. Mediņa „Āriju” 
Andŗa mazdēla Andŗa Matsona 
aranžējumā, ko nospēlēja mež-
ra dzniece, mazmeita Aija Mat-
sone, Ēriks Džovels spēlēja 
trompeti, Andris – trompeti un 
meita Lolita klavieres. Solisti 
Edvīns Rūsis un Māra Zom-
mere kopā ar ansambli, kuŗā 
piedalījās mūzikālā uzveduma 
“Te nu mēs esam” dalībnieki, kā 
arī ģimenes draugi, dziedāja 
Andŗa Ritmaņa un Brigitas 
Ritmanes-Džeimsones dziesmu 
“Es mīlu Latviju”, kuŗai tika 
piešķirta 2002. gada Tautas par-
tijas balva. Sekoja iemīļotā 
Bruno Skultes un Teodora 
Tomsona dziesma “Aijā” – jaunā 
Andŗa Matsona aranžējumā. 
Artūrs Rūsis izjusti dziedāja 
solo, kopā ar varenu kori, kuŗā 
piedalījās Losandželosas lat  vie-
šu koris, Losandželosas latviešu 
vīru koris „Uzdziedāsim, brāļi!”, 
kā arī dziedātāji no dziesmu 
spēlēm, kuŗām Andris bija līdz-
autors. Prāveste Daira Cilne 
stās tīja, ka ik vakaru pirms 
gulētiešanas Andris un Magita 
internetā YouTube klausījās 
Andŗa un Lolitas dziesmu 
“Mans Dievs, Tev pateicos” 
Ingus Pētersona izpildījumā. Šo 
ierakstu arī  Atvadās noklausījās 
visa draudze. Sekoja Harolda 
Arlena un E.Y. Harburga dzies-
ma “Somewhere Over The Rain-
bow” mazmeitu Aijas Mat sones 
un Ilzes Matsones izpildījumā, 
pie klavierēm Lolitas vīrs Marks 
Matsons, saksofons – Sems 
Mor gans. Draudze pievienojās 
dziesmas piedziedājumā. Mei-
teņu ansamblis skaisti nodzie-
dāja “Uz gaismas pusi” (Valdas 
Mooras vārdi, Brigitas Džeim-
sones mūzika) komponistes 
klavieŗu pavadījumā. Jaunu 
skaņdarbu, veltītu savam vec-
tēvam, spēlēja Andris Matsons, 
kam sekoja divas dzejas: “Do 
Not Stand At My Grave and 
Weep” (tulk: “Nestāvi raudot 
pie mana kapa”) (autore – Mary 
Elizabeth Frye) un “Meitām” 
(autore Lolita Gulbe), ko dek-
lamēja mazbērni Andra, Daira, 
Filips, Kristofers, Andris, Aija, 
Ilze un mazmazbērni Markus, 
Kaija, un Krišjānis. Atvadu kon -
certam turpinoties, Dr. Juŗa 
Žvikova pavadījumā ģimenes 
draugs Dr. Pauls Berkolds 
dziedāja Jāņa Mediņa/A. Ķe -
niņa “Glāsts”. Šo dziesmu dzie-
dāja Andŗa tēva, Eduarda Rit-
maņa un mātes Lidijas Ritma -
nes bērēs. Andris lūdza, lai to 
dziedātu arī viņa aizvadīšanā...

Pēc šīs dziesmas Atvadu runas 
teica Andŗa Mežaparka meitene 
Magita, bērni Brigita, Alberts 
un Lolita.

Skan atmiņu stāsti

Ritmaņu kuplā ģimene

Skan “Manai tautai”
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Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas
fonda 2018. gada balva 

Noslēgumā koris dziedāja vēl 
divas dziesmas – “Margrietiņas 
ziedēt sāks” ar Andŗa vārdiem 
un Lolitas mūziku, soliste Jūlia 
Plostniece, un tad, draudzei 
pieceļoties kājās, Latvijas lik-
teņdziesmu: “Manai tautai”. 
Līdz jutības vēstules bija pienā-
kušas no vairākām organi zā-
cijām un klātienē līdzjūtības 
vārdus teica Dienvidkalifor-
nijas latviešu draudzes priekš-
niece Tamāra Rūse, Dienvid-
kalifornijas latviešu biedrības 
priekšnieks Ivars Mičulis, Rie -
tumkrasta latviešu Dziesmu 
svētku komitejas priekšnieks 
Dr. Pauls Berkolds, Losan dže-
losas latviešu koŗa priekšnieks 
Dāvis Reins, ilggadīgais 2x2 no -
metnes vadītājs Aivars Osvalds.

Pēc baznīcas Latviešu namā 
noskatījāmies Marka Matsona 
veidoto “In memoriam” filmu, 
kas veltīta Andrim, kā arī 
dzirdējām atvadas no Marka 
Matsona, Edvīna un Artūra 
Rūšiem, Losandželosas tautas-
deju kopas vadītājas Diānas 
Zaķes, Dienvidkalifornijas Dau-
gavas Vanagu priekšnieka Teda 
Lilienšteina. Atvadas teica arī 
Jānis Daugavietis, Novusa kluba 
dibinātājs, kuŗš dāvināja ģi  me-
nei skaisti izgatavotu plakātu, 
veltītu Andrim (Andris un Bri-
gita sacerēja „Novusa himnu”). 
Atmiņās dalījās ģimenes draugi 
Māra Zommere, Klaudija Ko -
valčuka, Lorencs Ričners, 
Dziesma Tetere, Ilze Nagaine, 
Viktorija Marguleta, Arnis 
Tolks. Gardo mielastu kārtoja 
ģimene un ģimenes draugi, sa -
darbojoties ar saimnieci Pegiju 
Taubi un Latvieša nama pārzini 
Jāni Taubi. Ģimene no sirds 
pateicas visiem, kuŗi rūpējās 
par bagātīgi klāto galdu! Mī  les-
tībā un draudzībā tika pavadīta 
skaista diena, godinot Andri 
Ritmani.

Portlandē, Oregonā, 3. no -
vem brī ģimene pulcējās Atvadu 
pēcpusdienā. Dēls Alberts Rit-
manis dzīvo Ritmaņu dzimtas 
mājā, dēli Kristofers un Filips –  
blakus mājās. Visa lielā ģimene 
pulcējās pie, Alberta dziļi per-
soniskā pēcpusdienā, kopā pa -

vadot laiku mājā, kuŗa pilna ar 
atmiņām. Ārā rudens lapas bija 
koši sarkanas, debesis reizēm 
ietērptas drāmatiskos mākoņos, 
un – kā sveiciens no Tēta – 
saulīte ik pa brīdim spilgti 
uzspīdēja, radot neticami skais-
tu ainavu...

Dievkalpojumā, kas bija vel-
tīts Andrim Ritmanim, skaistu 
runu teica mācītāja Ruta Bam-

bāne, atceroties, cik ļoti nozī-
mīga tieši viņai bija dziesma 
“Manai tautai”, uzaugot Latvijā 
komūnistu laikā. Oregonas Lat-
viešu ev. lut. draudzes priekš-
nieks Juris Orle sīki un precīzi 
aprakstīja Andŗa devumu 
vietējai latviešu sabiedrībai, 
viņš bija viens no stūrakme-
ņiem, iepērkot un vēlāk būvējot 
Oregonas latviešu centru. Juris 

arī  stāstīja, kā Andris bija 
galvotājs Orles u.c. ģimeņu 
emigrācijai uz Amerikas Savie-
notajām valstīm. Ērģelnieks šai 
dienā bija Kārlis Jurisons. Kārlis 
un Lolita uzauga kopā, gāja 
vienā latviešu skolas klasē, kā 
arī  absolvēja Kursas vasaras 
vidusskolu. Visa draudze kom-
ponistes Brigitas vadībā no -
dzie dāja “Manai tautai.”

Portlandes dāmu komiteja 
Silvijas Orles vadībā bija saga -
tavojusi karalisku mielastu par 
godu draugam Andrim., Kā 
ciema kukuli no Losandželosas 
Andŗa mazmeita Aija nospēlēja 
J. Mediņa „Āriju”, Ritmaņu 
dzimta nodziedāja pāris dzies-
mas no Losandželosā rīkotā 
koncerta, kopā arī noskatoties 
“In Memoriam” video. 

Andŗa Ritmaņa ārsta prakses 
partneris Dr. Kens Raidauts bija 
klāt, lai dalītos stāstos par abu 
kopīgi pavadītām medicīnas gai -
tām. Aizkustinoši bija satikt 
Andŗa Ritmaņa bijušos pacie n-
tus, kuŗi ieradās Atvadās un 
sirsnīgi dalījās savās  atmiņās 
par savu ārstu – dakteri Ritmani. 
Spēcīgus Atvadu vārdu teica 
Oregonas latviešu biedrības 
priekšniece Ilva Metlāne, kuŗa 
pētījusi Oregonas latviešu 
dzīves un devumu latvietības 
uzturēšanai pēckaŗa gados. At -
vadās runāja Juris Orle, Rita 
Sēja, Jānis Zommers, Marks 
Matsons, Anna Reynolde, bi  ju-
šie ansambļa Dzintars solisti: 
Aivars Saukants un Ilga Dam-
berga-Eglīte, Andŗa meitas Bri-
gita un Lolita, mazmeita Andra. 
Draudzībā portlandieši, viesi 
no Toronto, no Austrālijas, kā 
arī vairāki viesi no Vašingtonas 
štata ilgi kavējās atmiņās, kop-
dziesmās un labestībā. 

Ritmaņu ģimene sirsnīgi pa -
teicas visiem par šiem skaista-
jiem brīžiem, atvadoties no 
mūsu vīra, tēva, vectēva, vec -
vec tēva, drauga. Viņa nāve at -
stājusi ne  piepildāmu tukšumu 
mūsu sir dīs, bet ar katru mīļo 
vārdu un darbu, kas ir nācis no 
jums, jūtam, ka viņa dzīves 
mērķis un būtība turpina dzīvot 
caur mums visiem.

Ar mīlestību – 
Andŗa Ritmaņa ģimene: 

sieva Magita, meita Brigita un 
viņas vīrs Pauls, dēls Alberts, 
meita Lolita un viņas vīrs 
Marks, mazmeita Andra ar 
vīru Pēteri, mazmeita Daira ar 
vīru Dennis, mazdēli Filips, 
Kristofers un Andris, mazmei-
tas Aija un Ilze, mazmazbērni 
Markus, Kaija un Krišjānis

Anšlava Eglīša un Veronikas 
Janelsiņas fonds piešķiŗ gads-
kārtēju balvu pārmaiņus lite-
rātūrā un mākslā rakstniekiem 
un māksliniekiem, kas ar sa -
viem darbiem joprojām bagā-
tina latviešu moderno mākslu 
un literātūru, dzīvojot ārpus 
Latvijas. Balvas lielums ASV 
$20 000.

2018. gada balva mākslā pie -
šķirta Mārai Zoltnerei, ASV. 
Eksperimentālos fotografiskos 
un video darbos, smeļoties no 
multimediju avotiem, Zoltnere 
apvieno attēlus un skaņu, lieto-
jot zīmētus, fotografiskus, video 

un trīs dimensiju stereoskopis-
ko video elementus, tā radot 
jaunus orģināldarbus.

Māksliniece saka, ka viņas 
darbi attīstas, novērojot pār mai-
ņas ikdienas dzīvē, un saistās 
tieši ar robežu starp šādiem no -
tikumiem un personīgām at  mi-
ņām. Attāli, meditātīvi, un mi -
nimāli, tie skatītājā izraisa sa -
jūtu, ka vērotais ir pazīstams, 
bet arī noslēpumains. Debesis 
pārvēršas jūrā, plūstoši mākoņi 
pazūd slīdošos ledus kalnos, 
raibu puķu projekcijas atstaro-
jas tūkstošos gaismas plankumu 
tumšā patiltē. Zoltneres darbos 

redzam dziļu saistību ar dabu 
un dabas skatiem; kā arī viņas 
izjūtu par vietu, telpu, plašumu 
un atstarpēm. Pielietojot mo -
derno technoloģiju un iespai-
dus no citām mākslām, Zoltnere 
veido jaunu vizuālu valodu, ar 
kuŗu jāiepazīstas personīgi, un 
tā jāizjūt katram skatītājam. 

Izglītojusies ASV un Anglijā, 
Zoltnere ieguva doktores gradu 
2012. gadā, Anglijas Līdsas 
(Leeds) Universitātē. Viņa māca 
kustības nodarbības un digitālo 
kinematografiju Pratt MWP, 
Utica, Ņujorkā. Viņas darbi ir 
atrodami vairāku mūzeju kollek-

cijās, un māksliniecei ir bijušas 
izstādes Amerikā un Eiropā. 
Tuvāk ar Māras Zoltneras māk-
slas darbiem var iepazīties, ap -
skatot viņas mājas lapu: mara-
zoltners.com.

* * *
Ar šī gada novembri, Anšlava 

Eglīša un Veronikas Janelsiņas 
fonds atzīmē pārmaiņu. Pēc 
seš   padsmit gadiem fonda valdē, 
Gvīdo Augusts fonda darbību 
atstāj, un viņa vietā nāk dēls 
Gundars. Fonds vēlas izteikt 
savu pateicību Gvīdo Augustam 
par ilggadīgo strādāšanu un 
visu paveikto. Kopš 2002. gada 

balvu ir saņēmuši kopumā 29 
laureāti, kas ar saviem darbiem 
ir bagātinājuši latviešu mākslu 
un literātūru ārzemēs. Fonds ir 
arī atbalstījis mākslas vēsturei 
nozīmīgus darbus trimdā un 
Latvijā. Gandrīz visas Anšlava 
Eglīša grāmatas ir iznākušas Rīgā 
jaunos izdevumos ar komen tā-
riem. Šī gada rudenī Latvijas 
kinoteātŗos varēja skatīt filmu 
„Homo Novus”. Tuvākajā nā  kot nē 
ceram sagaidīt A. Eglīša „Homo 
Novus” tulkojumu arī krievu 
valodā. Nākotnē vēl ir daudz 
jāpaveic, bet par padarīto darbu 
mēs pateicamies Gvīdo Augustam.

Jānis Zommers Portlandē Lolita, Silvija, Juris Orle, Brigita un Alberts

Atvadu sarīkojumā
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No kreisās: Mairis Briedis un Noels Mikaeljans

“Kas ir mūsu zeme? – LATVIJA!
Kas ir mūsu zvērs? – BRIEDIS!”

Izvērtēšanai nepieņem:
 pieteikumus no personas vai 

organizācijas, kas nav godīgi 
rīkojusies projektu pieteikšanas 
vai izpildīšanas laikā;

 pieteikumus no pieteicēja 
Latvijā, kas neatbilst Latvijas 
likumdošanai par financējuma 
saņemšanu no bezpeļņas orga-
nizācijām; 

 pieteikumus par polītisku, 
militāru vai vienas konfesijas 
pasākumu;

 pieteikumus saimniecisku 
(peļņas) pasākumu, konkursu, 
kuŗa uzvarētājiem tiek pie  šķir-
tas naudas un citas vērtīgas bal-
vas, vai pastāvīgu sarīkojumu 
financēšanai;

 pieteikumus financēt pro-
jektus vai projekta daļas, kas jau 
ir paveiktas;

 pieteikumus financēt starp-
tautisku lidojumu vai ceļojumu, 
pat ja tas ir daļa no lielāka pro-
jekta;

 neprecīzi aizpildītus vai ne -
pilnīgus pieteikumus.

Papildu nosacījumi. No Lat-
viešu Fonda pieprasītais finan-
cējums nedrīkst pārsniegt 50% 
no projekta īstenošanai nepie-
ciešamās kopsummas. Projekti 
jāiesniedz elektroniski, aizpil-
dot pieteikuma anketu, kas at -
ro dama Latviešu Fonda mājas-
lapā www.latviesufonds.com

Veiksmīgie Mazie projekti 
tiek paziņoti marta beigās, bet 
Lielie – jūlija beigās.

Noslēgumā, gribu jūs iepa zīs-
tināt ar Mārtiņu Hildebrantu, 
kuŗš šogad pārņem projektu 
lietveža pienākumus. Mārtiņam 

ir plaša profesionālā pieredze 
strādājot par raidījumu pro-
ducentu Amerikas Balss latvie   -
šu valodas nodaļā; Apvienoto 
nā  ciju attīstības programmā 
(UNDP) Latvijā, Kosovā un 
galvenajā mītnē Ņujorkā. Kopš 
2015. gada Mārtiņš strādā par 
neatkarīgu konsultantu UNDP 
stratēģiskās plānošanas un at -
tīs tības programmu veidošanas 
jautājumos. 1980.  gadu beigās 
Mārtiņš piedalījās Vides aiz-
sardzības kluba ASV nodaļas 
un ALJA valdēs, kā arī 3x3 
nometnes organizēšanā un iz -
devuma Latvija Šodien angļu 
valodas versijas veidošanā. Pēc 
ilgu gadu pārtraukuma Mār  tiņš 
ir atgriezies latviešu sabied-
riskajā darbā, iesaistoties Lat-
viešu Fondā. Ja jums ir jautājumi 
par konkursa noteikumiem un 
pieteikuma iesniegšanu, rak-
stiet Mārtiņam uz

pieteikumi@gmail.com

Janvārī sāksies Latviešu Fonda 
gadskārtējais projektu konkurss

(Turpināts no 1. lpp.)

Šādi saukļi 10. novembrī 
satricināja UIC paviljonu Či -
kāgā, kur Latvijas izcilais bok-
seris Mairis Briedis uzvarēja 
savu pretinieku Noelu Mi  ka-
eljanu no Vācijas. Šis bija Pa -
saules boksa superserijas ce  tur t-
daļfināls pirmā svara katēgorijā 
līdz 200 lbs. Pēc 12 raundu 
spraigas cīņas Mairis izcīnīja 
Pasaules boksa padomes (WBC) 
Dimanta jostu.

Uz bokseŗa Maiŗa Brieža 
vērienīgo cīņu bija ieradušies ap 
200 latviešu līdzjutēju: gan 
vietējie, gan no kaimiņu pa -
valstīm un pat no Latvijas. Mača 
laikā UIC paviljons uz pāris 
stundām pārv ērtās par Latvijas 
fanu klubu, kur visriņķī plīvoja 
Latvijas sarkanbaltsarkanie ka -
rogi un izskanēja skaļi, uzmun-
drinoši gavilējumi Mairim. Brī-
žos, kad cīņa sasniedza kul-
mināciju, pat līdzjutēji, kas bija 
ieradušies uz citām boksa cī -
ņām, pievienojās latviešiem, 
saucot: „Mairi! Mairi! Mairi!“

Mača sākumā Briedis do  mi-
nēja ringu, turklāt raundu 
vidusdaļā vācu bokseris izlikās 
pārāks. Taču cīņas gaitā ne -
padevās ne Mairis, ne latviešu 
fani. Zāli piepildīja latviešu 

skaļie, uzmundrinošie saucieni, 
un mūsu bokseris, gluži kā īsts 
briedis, ragus pavērsis, dzina 
pretinieku ringa stūros. Rezul-
tātā vāciešiem atkal nācās izjust 
latviešu spēku un varonību, jo 
kopvērtējumā Mairis Briedis 
kļuva par šīvakara čempionu.

kopumā ir aizvadījis 26 pa   -
saules mēroga boksa cīņas, no 
kuŗām 25 uzvarējis, 18 gadī-
jumos virsroku gūstot ar no -
kautu (Stāvoklis boksa cīņā, kad 
bokseris, notriekts zemē, 10 se -
kunžu laikā nevar piecelties. – 
Aut.) 11. novembrī, Lāčplēšu 

kuŗš pateicās par latviešu 
milzīgo atbalstu iepriekšējā 
vakara boksa cīņā. „Sakarā ar 
iepriekšējām traumām un laika 
maiņu, jutos nedaudz satraucies 
par cīņu. Bet, kad dzirdēju tik 
daudz latviešus skatītājos,   uz -
reiz saņēmu milzīgu pozitīvu 
lādiņu,  vienkārši ir jāsaņemas 
un jācīnās.“ Jāpiebilst, ka pēc 
mača uzvaras ringā Mairis ang-
liski mikrofonā jautāja: „I have 
two questions. First – How many 
fans are here from Chicago?” Uz 
ko zāle skaļi atbildēja ar ovā-
cijām. „Second question: Cik šeit 
ir latviešu?” Otrs jautājums bija 
latviešu valodā, un sporta pavil-
jonu piepildīja, vēl jo skaļākas 
latviešu fanu gaviles.

Biedrībā klātesošie uzdeva 
jautājumus, uz kuŗiem Mairis 
labprāt atbildēja. Uz jautājumu, 
vai viņam patīk Čikāga, at  bil-
dēja –  jā, bet Latvija viņam 
vienmēr ir un būs visskaistākā. 
Viņš nespējot iedomāties sevi 
dzīvojam kaut kur citur. „Mairi, 
kāpēc tu izvēlējies tieši boksu?“ 
„Kā? Jūs nezināt?“ Un sekoja 
Maiŗa bērnības stāsts, ka bieži 
skolā un ārpus tās vienaudži 
esot viņu grūstījuši un pat 
iekaustījuši. „Es viņiem biju 
tāds kā boksa maiss,“ nosmej 
Mairis. „Un kad man tika pie -
dāvāta iespēja trenēties boksā – 
to pieņēmu uzreiz. Galvenais ir 
disciplīna. Ir jātrenējas pastā-
vīgi, jāievēro diēta. Es redzu 
savu miesu kā māju ar krāsni 
savai dvēselei, kuŗu drīkst 
kurināt tikai ar labu malku. Ja 
metīsi krāsniņā slapju vai zaļu 
malku, tā nedegs, tik kūpēs. 
Nebūs siltuma, būs tikai slik-
tums. Ir jāpiedomā, ko ēd, dzer 
un dari.“

Jautājumam, ko Mairis darītu 

situācijā, ja kāds viņu ap  drau-
dētu vai izaicinātu uz ielas vai 
bārā, sportists atbild, ka savas 
boksera spējas nepielietotu. ka 
izmantotu asaru gāzesvarbūt  
baloniņu, ko pastāvīgi nēsā 
līdzi.

„Manas rokas ir mani in -
strumenti. Ja tu spēlētu bungas, 
tu taču nesistu ar savām bungu 
nūjiņām pa visu, kas pagadās? 
Instrumenti ir jāsargā. Jebkuŗa 
dūru pielietošana tās traumē.“

Iepazīstoties ar Mairi Briedi 
tuvāk, saprotu, ka viņš ir 
vienkāršs latviešu puisis. Un, ka 
nekāda pasaules slava nespēs 
mainīt viņa cilvēciskos  pamat-
principus. Mairim ģimene ir 
pirmajā vietā. Sieva un viņa 
pieci dēli ir tā vērtība, ko ne -
viens tituls un kauss nespēs 
aizstāt. „Es vēlos būt piemērs, 
ka varu būt gan labs policists 
(Maiŗa profesija Latvijā. –  Aut.), 
gan labs bokseris un vēl labāks 
vīrs un tēvs!“

Tas, ka Mairis ir ģimenes 
cilvēks ir neapšaubāmi. Viņš 
savu komandu arī dēvē par 
ģimeni un viņam ir liels prieks, 
ka māsa Santa pievienojās 
braucienam uz Čikāgu.

Pēc daudzajiem jautājumiem 
Mairis sniedza autografus, pa -
rakstīja fotografijas, kreklus, 
ka  rogus un fotografējās ar 
klātesošajiem. Visu Čikāgas lat-
viešu vārdā vēlamies vēlreiz 
pateikt milzīgu PALDIES Mai-
rim Briedim un viņa komandai 
par izrādīto varonību cīņas 
laukā – ringā un par atvēlēto 
laiku, lai apciemotu mūs pirms 
mājupdošanās.

Lai nākamās cīņas Mairim ir 
tikpat veiksmīgas un lai Latvijas 
vārds skan tālu pasaulē!

BRIEŽA FANI ČIKĀGĀ

Jāpiemin, ka, pēc Latvijas 
laika, jau bija iestājies 11.no -
vembris, Lāčplēšu diena. Nu 
Čikāgā to var dēvēt arī par 
„Brieža dienu“. Mairis Briedis 

dienā, Čikāgas Latviešu bied-
rības telpās notika svinīga pie -
ņemšana par godu nu jau 
25-kārtējam čempionam Mai -
rim Briedim. Uz sarīkojumu 
bija ieradies vesels latviešu 
pūlis, un visi nepacietīgi gaidīja 
tikšanos ar iepriekšējās nakts 
varoni. Biedrības meitenes bija 
parūpējušās par uzkodām, ka -
fiju un šampanieti. Uz sienas 
svinīgi un cēli stāvēja Latvijas 
karogs ar uzrakstu „MAIRIS 
BRIEDIS ČEMPIONS“. Skaļas 
gaviles un aplausi atskanēja, 
kad Mairis ieradās biedrībā ar 
savu komandu. Pieņemšana 
tika atklāta ar svinīgu uzrunu 
un apsveikumu. Pēc tam tika 
dots vārds pašam sportistam, 

„Dr. Blomkalns ir kaislīga 
innovātore un antrepreniere, 
un ar to pašu aizrautību viņa 
aizvada akadēmiskos atklā ju-
mus līdz pacientu gultai,” teicis 
Lloyd Minor, šīs Medicīnas 
skolas dekāns.

Dr. Andra Blomkalns sāk 
savu darbu vadošā postenī 
laikā, kad nobeiguma fāzē ieiet 
jaunās Stenforda slimnīcas 
būvniecība; slimnīcu plānots 
atvērt 2019. gada beigās, un tur 
būs jaunas, plašākas iespējas 
neatliekamajai medicīniskajai 
palīdzībai. Dr. A. Blomkalns ir 
arī UT Southwestern’s Depar-
tment of  Emergency Medicine 
priekšsēža vietniece akadē mis-
kajās lietās un biznesa attīstībā, 
tāpat intelektuālā īpašuma pa -
domes locekle.

„Es esmu sajūsmā, ka nāku 
strādāt uz Stenfordu,” saka 

Andra Blomkalns, MD, vadošā speciāliste medicīnas 
iekārtu/ ierīču innovācijā, kopš šā gada septembŗa 

vada Neatliekamās medicīnas nodaļu (Department of 
Emergency Medicine) Stenforda Medicīnas skolā (at 

the Stanford University School)

Andra Blomkalns. „Stenfordai 
ir vienreizēja iespēja kļūt par 
mājām pasaules vadošajiem 

un antreprenieŗa uzdevumiem, 
Andra Blomkalns šogad nopel-
nīja MBA  Teksasas-Dallasas 
Universitātē (at the University of 
Texas-Dallas).

Andra ir dzimusi Ņūorleānā 
latviešu izcelsmes ģimenē. 
Viņas tēvs Andris Blomkalns ir 
inženieris un advokāts, māte 
Malda Svechs Blomkalns – 
farmaceite.

Iepriekš Dr. A. Blomkalns 
bijusi rezidentūras program-
mas vadītāja un priekšsēža viet-
niece neatliekamās medicīnas 
akadēmiskajos jautājumos 
Cincinnati Universitātē. Savos 
zinātniskajos pētījumos viņa ir 
koncentrējusi uzmanību uz 
kardiovaskulāru kaišu sa asinā-
jumiem, kā arī uz korpulences 
un diētas ietekmi uz veselību un 
slimībām.

ekspertiem neatliekamās medi-
cīniskās palīdzības innovācijā.”

Koncentrējusies uz innovāciju 
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Groznija šodien

Kaukāza odiseja. Ziemeļkaukāza 
Krievijas republikas Čečenija, 

Ziemeļosetija, Ingušija un DagestānaJĀNIS 
BOLIS,

ceļotājs, rakstnieks, advokāts

Ziemeļosetijas galvaspilsētā 
Vladikaukāzā satieku savus 
Ziemeļkaukāza ceļa biedrus. 
Mēs esam četri tūristi un divi 
gīdi. Mūsu gīdi Abdullah un 
Jonnijs ir jau priekšā. Abdullah 
ir slaids čečens un tas zinīgākais; 
sirsnīgs nacionālists, nevar ciest 
krievus, interesējas par ārpa-
sauli un, būdams musulmanis, 
ne  dzeŗ alkoholu. Jonnijs, nor-
vēģis, tagad dzīvo Zviedrijā un 
saka, ka speciālizējās uz Krie-
vijas ceļojumiem; neliels cilvēks 
un atturīgs, kā jau ziemeļnieks.  
Abdullah un Jonnijs it kā sa -
darbojas rādīšanā un stāstīšanā, 
bet var sajust, ka viņu sapratne 
par Ziemeļkaukāzu ir ļoti at -
šķirīga. Abdullah, pats būdams 
čečens, emocionāli stāsta, kā 
viņa tauta ir cietusi no ko  mū-
nistu režīma. Pats ir pieredzējis 
varmācību, kas vēl šodien tur-
pinās Putina gādībā. Jonnijs, 
būdams norvēģis, neko tādu 
pats nav piedzīvojis. Viņa zi  nā-
šanas nāk galvenokārt no grā-
matām. Tāpēc viņa stāsti ir 
faktu pilni un visai sausi.

Es ievēroju, ka tāpat kā reiz 
Irākā, Sibirijā un Ziemeļkorejā, 
mēs esam vienīgie ceļotāji. Vis-
maz pa pilsētu ielām un kalnu 
ciemiem staigājot, citus tūristus 
mēs neredzam. Žēl, jo šīs zemes 
ir kalnaini skaistas ar intere-
santu, traģisku vēsturi un sir-
snīgiem cilvēkiem. Protams, ar 
policijas uzraudzību un kon-
troli ir jārēķinās. 

No Portlendas, Oregonas, ie -
rodas Maiks un Dženifera – 
jauns pāris, kuŗu hobijs ir ap -
ciemot vietas, uz kuŗām citi ne -
brauc. Savu hobiju kultivējot, 
viņi ir jau apbraukājuši dau-
dzas valstis, kuŗas arī man ir 
interesējušas, un mums varētu 
būt bijis daudz par ko runāt. Bet 
tas nav lemts, jo Maiks un 
Dženifera diemžēl ir aizņemti 
paši ar sevi, un mēs, pārējie, 
netiekam pieņemti viņu kom-
panijā.  

No Spānijas ierodas grupas 
neparastākais un darbīgākais 
biedrs –  Karlo. Karlo ir zobārsts 
no Bilbao un nerunā ne vārda 
angliski. Sava ārsta kabineta 
palielajā uzgaidāmajā telpā viņš 
ir ierīkojis privātu suvenīru 
mū  zeju, kas sastāv no viņa ce -
ļojumu suvenīriem, lai pirms 
urbšanas nomierinātu pacientu 
nervus. Karlo galvenā interese 
un lielākais prieks ir iepirkt 
visādus suvenīrus, lai varētu 
savu mūzeju paplašināt. Tas Zie -
meļkaukāzā viņam rada prob-
lēmas, jo suvenīru veikaliņi šeit 
ir sastopami ļoti reti. Ja nu kādu 
atrodam, viņš cītīgi sapērk ar 
karodziņus, magnētiņus, dun-
cīšus, statujiņas un zvaniņus. 
Karlo sarunājās tikai ar Ab  dul lah, 
un viņu lingua franca ir franču. 

Tādi nu mēs esam: pedantis-
kais Jonnijs; slaidais un zinīgais 
Abdullah; kas izskatās un iz -
sakās kā čečenu separātists, kas 
gatavs uz kauju; franciski ru -
nājošais spānis, mūzeja saim-
nieks Karlo; nemitīgi čukstus 
dūdojošie mīlētāji Maiks un 

Dženifera un es. Seši cilvēki tik 
atšķirīgi kā krīts un siers, kas 
astoņas dienas pavada kopā 
civilizētā, bet ne sevišķi omulīgā 
gaisotnē.

Krievijas Ziemeļkaukāza re -
ģions ir piedzīvojis daudzga-
dīgu nestabīlitāti, jo tur rēgu-
lāri notiek visāda vardarbība, 
galvenokārt Čečenijā un Da -
gestānā. Tas ir tādēļ, ka vietējie 
savstarpēji nesatiek ar saviem 

procentiem deportēto čečenu-
ingušu aizgāja bojā. Staļins, 
protams, nepamatoti apgalvoja, 
ka deportācijas ir sods par če -
čenu-ingušu sadarbību ar na -
cistiem. 

Krievi un dagestāņi tika pār-
vietoti uz Čečeniju, tika iznī-
cinātas čečenu-ingušu grā ma-
tas, ceļu segšanai tika izmantoti 
kapakmeņi un Čečenijas-In  gu-
šijas republika tika izdzēsta no 

un paklāju uz grīdas. Protams, 
valdības nolūks ir likt me  mo-
riāla apmeklētājiem domāt, ka 
ļaudis tika „pārvietoti” ar vies-
mīlību un komfortu, ne kā 
siļķes bundžā ar tualetes cau-
rumu grīdā. 

Lai gan fiziskā vardarbība 
Ziemeļkaukāzā ir galvenokārt 
beigusies, šo konfliktu un kaŗu 
sekas vēl arvien ir skaidri re -
dzamas: 

un citām pilsētām, var redzēt 
jauniešu grupas, garlaikoja-
mies ielu stūros. Tādi bieži pie -
vienojas terroristiem bez po  -
lītiskas vai reliģiskas motī vā-
cijas, bet tikai lai būtu ko darīt.

Bet viss jau nebija bēdīgs. Bija 
arī par ko pasmieties un 
priecāties. Šai ziņā spilgtākais 
piemērs ir Čečenijas galvas-
pilsēta Groznija. Kaŗu laikā pil-
sēta tika pilnīgi iznīcināta un 
nojaukta. Tagad Groznija pa 
nakti atgādina Lasvegasu vai 
Dubaiju, kur uzkrītoši spilgti 
apgaismoti debesskrāpji do -
minē pilsētas centrā. Infra struk-
tūra ir moderni atjaunota, 
atvērti labi restorāni. Tikai tādi 
kā es, kas vēlas iedzert aliņu, 
būs sašutuši. Alu un citus alko-
holiskos dzērienus, var pasūtīt 
tikai retā vietā. Un tad ar 
brīdinājumu, ka pudeli nedrīk-
stot turēt uz galda. Lai neuz-
krītoši un praktiski apmieri-
nātu musulmaņu naidu pret 
alkoholu, pudele jānoslēpj zem 
galda vai jābāž kabatā.

– Ziemeļosetijas un Ingušijas 
galvaspilsētas Vladikaukāza un  
Magas ir modernas, labi ie -
kārtotas pilsētas. Staigājot pa 
ielām, varētu domāt, ka esi kaut 
kur ASV, redzi Makdonaldus 
un KFC.  

– Govis brīvi staigā visur bez 
ganiem; pilsētās, ceļmalās, pat 
memoriālos. 

– Sabiedrībā vēl pastāv tāda 
lieta kā moderna līgavu zagšana. 
Vispirms nozog līgavu, un tad 
ved sarunas ar līgavas tēvu par 
kompensāciju. Neesot tā,  ka 
tikai līgavainis maksā. Arī pats 
līgavainis sagaidot kompensā-
ciju par savām pūlēm.

– Ļoti populāras ir tā sauktās 
mini Ikea. Ļaudis atveŗ veika-
liņus, kur pārdod jau samon-
tētas Ikea mēbeles, kuŗas tiek 
nopirktas parastos Ikea veikalos 
ārzemēs. 

– Skolēni tērpjas glītās uni-
formās; labi izskatās meitenes 
ar baltiem priekšautiem un 
zeķēm, zēni ar kaklasaitēm un 
melnās gaŗajās biksēs.

– Mans priecīgākais ceļojuma 
stāstiņš rodas Groznijas pastā, 
kur ierados ar Abdullah kā 
tulku. Biju uzrakstījis 10 past-
kartītes un ģimenei domātajai 
uzzīmējis mazu sirsniņu. Kā 
pirmo pastniece puzlīmē krievu 
pastmarku ģimenei domātajai 
kartītei. Tad viņai ienāk prātā, 
ka kartītes var sūtīt arī ar 
dārgāku čečenu pastmarku. Es 
iesaku, lai sūta ar čečenu un 
tādas tad viņa uzlīmē atliku-
šajām. Kad visām kartītēm ir 
pielīmētas pastmarkas, past-
niece mīļi nosaka, ka ģimenei 
nevar sūtīt vēstuli, kuŗu grezno 
sirsniņa ar lēto krievu past-
marku, ja parējās ceļos ar dārgo. 
Viņa lēni un rūpīgi noplēš 
krievu pastmarku no ģimenes 
kartītes un uzlīmē tai čečenu. 
Sveicieni taču tiek sūtīti no 
Čečenijas, un lietas jākārto pa -
reizi. Labāku sirsnības un na -
cionālā lepnuma apvienojumu 
es nevaru iedomāties.

kaimiņiem un visi kā viens 
nevar ciest Krieviju. Kā Ab -
dullah man sacīja: „Mēs esam 
Krievijas pavalstnieki, bet mums 
tas neko nenozīmē. Mums ir 
svarīga tikai mūsu  nacionālitāte 
un valoda. Mēs esam čečeni, 
inguši vai dagestāņi, ne krievi. 

1990. gados Krievija cīnījās 
divos kaŗos ar čečeniem, kuŗi 
centās izveidot neatkarīgu val-
sti. Šie kaŗi, kas sākās ar na  cio-
nālistu un separātistu centie-
niem, vēlāk ieguva arī reliģisku 
elementu, jo Čečenijā, kā arī 
kaimiņu Dagestānā un Ingu-
šijā, Un vairums iedzīvotāju ir 
musulmaņi. Tādi apstākļi radīja 
nemitīgus konfliktus starp na -
cionālistiem, separātistiem un 
musulmaņiem savstarpēji un 
tad vēl ar valdošo Krieviju. Ne -
raugoties uz problēmām, kuŗas 
vietējie sagādā Maskavai, Krie-
vijai pastāv ilgstošs ģeopo lī-
tiskais plāns turpināt kontrolēt 
Ziemeļkaukāzu. Tāpēc uz neat-
karību Ziemeļkaukāzā nav ce -
rību nevienai no republikām.

Galvenais nemieru cēlonis va -
rētu būt čečenu-ingušu naids 
pret krieviem un dagestāņiem, 
ņemot vērā 1944. gada depor-
tācijas, kad krievi un dagestāņi 
pārņēma deportēto čečenu-
ingušu zemes. Polītbirojs vien-
kārši nolēma likvidēt čečenu-
ingušu tautas un čečeni-inguši 
tika sistemātiski savākti, sabāzti 
lopu vagonos un masveidā 
no sūtīti uz Kazachstānu un 
Sibiriju. Vairāk nekā 400 000 
čečenu-ingušu tika deportēti 
brutālos apstākļos. Čečenijas-
Ingušijas valstis vienkārši pa -
zuda. Daudzi nosala un nomira 
badā. Tiek lēsts, ka no 30 līdz 50 

krievu kartēm. 1957. gadā 
Čečenijas-Ingušijas republika 
tika atjaunota. Čečeniem-in -
gušiem atļāva atgriezties mājās, 
bet, kad viņi atgriezās, viņi re -
dzēja, ka viss ir rusificēts, ka 
krievi un dagestāņi ir tagad 
saimnieki. Padomju varas ie -
stādes bija arī apspiedušas 
islāmu, slēdzot 800 mošejas un 
400 reliģiskās kolledžas. Mēs 
latvieši labi sapratīsim, ka nav 
brīnums, ka 1944. gada de  por-
tācijās radītas brūces vēl arvien 
nav sadzijušas. Katru reizi, kad 
Sibirija tiek pieminēta, es at -
ceros pats savu ceļojumu uz 
Abezu un Vorkutu, kur ar 
savām ausīm dzirdēju par 
draus mīgajiem apstākļiem un 
necilvēciskumu  pret aizvesta-
jiem. Mans tēvs to neizturēja un 
gāja bojā Abezā 1954. gadā 48 
gadu vecumā.

Šīs deportācijas atšķiŗas no 
deportācijām Latvijā 1941. un 
1949. gados. Pirmkārt, Latvijā 
tika deportēts daudz mazāk 
cilvēku. Čečenu-ingušu depor-
tācijās izveda tikpat kā visus. 
Otrkārt, Abdullah man stāsta, 
ka dažiem deportētiem Kazach-
stanā klājies tīri labi. Piemēram, 
viņa ģimenē kāds onkulis at -
griezies lepni ar glaunu mašīnu 
un naudu kabatā. Abdullah ne -
atklāja, kā onkulis ticis pie 
bagātības.  

1944. gada deportācijas šo -
dienas Čečenijas krievu valdība 
atceras vienā memoriālā, bet ar 
muļķīgu, maldinošu niansi. 
Proti, memoriālā ir ievietots 
deportāciju lopu vagons ar visu 
lokomotīvi, bet vagona iekš-
puse ir iekārtota kā gaumīga 
guļamistaba ar gultu, plauktiem 

– Pa ielām, sevišķi Groznijā, 
staigā cilvēki ar zaudētām 
rokām, kājām un acīm, kas 
cietuši no Krievijas kaŗu vai 
lokālo konfliktu lodēm, mīnām 
vai šrapneļiem. 

– Mums rāda daudzus me -
moriālus kaŗos kritušajiem, kā 
militāriem, tā civilistiem. Inte-
resanti, daži memoriāli atceras 
visu kopā – gan kritušos krie-
vus, gan vietējos. Tad tai pašā 
vietā tiek pieminēti abi kaŗi ar 
Krieviju, Afgānistānas kaŗš, 
Černobiļa, nacionālistu kaujas 
un deportācijas. 

– Vecas kapsētas neredz. 
Kaŗu, nemieru un deportāciju 
laikos kapsētas tika nojauktas 
un kapakmeņi lietoti, lai atjau-
notu izpostīto infrastruktūru, 
kā arī dzīvojamās ēkas. 

– Visur policijas kontrol-
punktos mūs nemitīgi apturēja. 
Vienmēr bija jārāda pases. Kon-
trolpunktu policijas komandas 
sastāv no krieviem un vietējiem. 
Viņi nesatiek, un viņu konflikti 
ir redzami arī kontrolētajai 
pub likai – kā viņi strīdas, pie -
ņemot lēmumus. Vienā (lai-
mīgā kārtā tikai vienā) kon-
trolpunktā policisti pat iekāpa 
mūsu busiņā. Izskatīja mūsu 
somas, apčamdīja vīriešus, tieši 
tāpat kā lidostās. Viens policists 
teica: „Ver somu vaļā!” Otrs: 
„Nav vajadzīgs.” Dženiferai, 
mūsu grupas vienīgajai dāmai, 
gan lika mieru. Man nebija 
skaidrs, vai tas bija smalkjūtības 
vai reliģisku principu dēļ.

– Kaŗu un kautiņu laikos 
komerciālā attīstība ir pilnīgi 
apstājusies. Tādēļ bezdarbs re -
ģionā tagad ir ap 40%. Sevišķi 
Čečenijā, braucot pa Grozniju 
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Ieva Bērziņa (ārste un rakst-
niece Tirzā)

Austris Augusts Vītols 1936. gadā

ATIS GUNIVALDIS 
BĒRTIŅŠ

„ES DZIEDĀŠU PAR TEVI, TĒVU ZEME”
STĀSTS PAR SENU DZIESMU UN TĀS MELODIJU

Veltījums Latvijas Simtgadei (1918–2018)
Sarakstīts Ventas krastos Kuldīgas novadā 2018. gadā

(Turpināts no Nr.43)

Lielākās publikācijas par 
Tirzmalieti preses izdevumos

Par sievietes dzīves uzdevumu 
un pienākumu. Tirzmaliete. 
Žur  nāls latvju sievietei Laime, 
Nr. 4, 1923   
Tirzmalietes 25 gadu literāriskās 
darbības piemiņai. Alfreds Goba. 
Latvju Grāmata Nr.5, 1924

Dzīves atmiņas. Tirzmaliete. 
Zeltene Nr. 18, 1929

Pie Tirzmalietes Lejasciemā. 
Vita. Juventus Nr. 1, 1933

Mana biografija. Tirzmaliete. 
Latviete Nr. 4, 1935

Tirzmalietes 60 mūža gadi. Elza 
Grāvīte-Plukše. Zeltene Nr. 12, 
1936

Tirzmalietes 60 mūža gadi.
R. D. Tēvijas Sargs Nr. 25, 1936 
Tirzmalietes 60 mūža gadi. E. 
Grāvīte-Plukše. Izglītības Minis-
trijas Mēnešraksts Nr.5/6, 1936

Vēl dziedāšu par tēvzemi. J. E. 
Brīvā Zeme, 9. dec., 1939 
Tirzmaliete. V. S. Mana Māja, 
25. febr., 1942

Tirzmalietes pēdējie brīži. 
Māc. J. Meisters. Baznīcas Ziņas, 
Nr. 7, 1943

Atmiņas par Tirzmalieti. M. 
Putniņa. Tēvija, Nr. 25, 1943 
Tirzmalieti atceroties. Z. Reis-
karte. Karogs, 1. jūn. 1976  
Tirzmalietes 110 gadi. A. Straz-
diņš. Austrālijas Latvietis, 6. 
jūnijā, 1986

Mana saskare ar rakstnieci 
Tirzmalieti. Jānis Liepkalns. 
Treji Vārti, Nr. 227, 2008

Tirzmalietes dziesmai un tās 
melodijai cienītāju pulks ir liels. 
Ir daudz dzirdēts sakām: „Tā 
bija tēva, mātes, vectēva mīļākā 
dziesma, leģendārās Zilākalna 
Martas mīļākā dziesma” u.t.t. 
20. gs. sākumā melodiju no 
Rīgas paņēmis līdz Austris 
Vītols, lai Amerikā ar to radītu 
himnu Dievam. 21. gs. pēc šīs 
melodijas savu himnu Dievam 
sacerējis kardināls Pujāts, arī 
Romas pāvestam Jānim Pāvilam 
II šī melodija ar poļu tekstu 
bijusi vismīļākā… Interesanti, ka 
Tirzmalietes dziesmu Es dzie -
dāšu par tevi, tēvu zeme par 
savas dzimtas himnu izvēlējušās 
vairākas kuplas latviešu dzim-
tas, piemēram, Gāršas Slišānu 
dzimta Viļakas novadā, sko  lo-
tājas Valijas Kalniņas dzimta 
Ugāles pagastā…

Austris Augusts Vītols un 
viņa himna My God and I  
 (1889 – 1974)

Atceroties, cik daudz labu 
vārdu veltīts Tirzmalietei ļaužu 
atmiņās, aizmirsīsim nepatī ka-
mos atklājumus par dažu nejēgu 
pastrādāto viņas dzejoļa krop-
ļošanu un no Vidzemes skaista-
jiem kalniem un lejām, kur Tirz-
 maliete savās gaitās stai gā jusi, 
dosimies tālākās meklējumu gai -
tās uz ASV, kur saulainajā Kali-
fornijā 20. gs. 30. gados miti nā-
jies mūsu tautietis Austris Au -
gusts Vītols, kura dzīvē ļoti sva -
rīgu lomu ir spēlējusi Tirzma-
lietes dziesmas Es dziedāšu par 
tevi, tēvu zeme nezināmā melodija.

Stāsts par to ir pilns ar ne  jau-
šībām un dīvainām sakritībām, 
kuru rezultātā nonākam pie 
vairākiem negaidītiem un pār-
steidzošiem atklājumiem brīnu-
mainajā mūzikas pasaulē.

Stāsts jāsāk 2013. gada rudenī, 
kad manā skaņuplašu mūzejā 
ciemojās ievērojamais vācu ska-
ņuplašu vēstures pētnieks Dr. 
Rainers E. Locs (Lotz) no Bon-
nas un ieintriģēja ar minē ju-
miem par it kā vēl pirms Otrā 
pasaules kara Amerikā izdotām 
latviešu skaņuplatēm. Neilgi pēc 
ciemiņa aizbraukšanas liktenim 
labpatikās man nejauši atklāt, 
ka amerikāņu tīmekļa kom pā-
nija eBay piedāvā vienu tādu, 
Dr. Loca minējumiem atbilstošu 
78 rpm ripuli, kuram uz etiķetes 
kā skaņdarba autors lasāms 
kāds latvisks vārds – Austris A. 
Wihtol. Diemžēl, piedāvājums 
attiecās tikai uz ASV dzīvo jo-
šiem pircējiem. Ko nu? Atce rē-
jos, ka šajā zemē taču mīt mans 
bērnības draugs Dr. A. Ada mo-
vičs, un pēc neilga laika es sa -
ņēmu sūtījumu ar unikālu ska -
ņuplati firmas Columbia ap  val kā 
ar diviem A. A. Vītola skaņ-
darbiem, kurus angļu valodā 
izpilda koris Latviešu dziedoņi:

The Soldiers requiem. My 
God And I. From the repertoire 
of the Latvian Singers. Ma  nu-
factured by The KAMA Com-
pany, P.O.Box 1929, Chicago 90, 
Ill. Only for non-comercial use 
for phonographe in homes.

vecumā viņš ieradies ASV, kur, 
kļūdams par ievērojamu kom-
ponistu un diriģentu, nodzīvo-
jis 65 no saviem 85 mūža 
gadiem. Lielākoties tie aizvadīti 
Glendeilā, Kalifornijā, arī Či -
kāgā. Ievērojamu sava mūža 
daļu Vītols saistījis ar latviešu 
kori Latvian Singers. Viņa pūrā 
daudz garīgu dziesmu. Ievē ro-
jamākā no tām ir himna Dievam 
My God And I (Mans Dievs un 
es), kas arī skan šajā liktenīgajā 
skaņuplatē. Noklausoties him-
nas ierakstu, piedzīvoju ko pa -
visam negaidītu. Vītola kompo-
zīcijas pamatā nepārprotami 
skan Es dziedāšu par tevi, tēvu 
zeme mums labi zināmā vien-
kāršā melodija!

Vītola sacerēto himnu un tās 
tapšanu nopietni ir analizējis 
teologs, baznīcas dziesmu un 
himnu pētnieks Wayne S. 
Walker no Ilinoisas ASV savās 
iknedēļas himnu studijās 
(29.10.2011). Izrādās, ka Vītols 
ir sarakstījis brošūru The 
Writing of My God and I. Tajā 
autors stāsta, ka iedvesmu dar-
bam smēlies vēl zēna gados 
dzimtajā Rīgā, staigājot pa pie -
pilsētas laukiem, kur varējis 
baudīt skaistumu un laimi. 
Dievs luterāņu baznīcā licies kā 
bargs, pat nežēlīgs soģis. Kādas 
gados vecākas meitenes, bā  re-
nes iespaidā radies jauns priekš-
stats par Dievu, kā labu draugu, 
ko tas vēlāk, dzīvojot Amerikā, 
izteicis vārdos un mūzikā. Pie 
savas kompozicijas strādājis vai -
rākus desmitus gadu, kompo-
nējot simtiem versiju, un vēl 
1935. gadā nav bijis pārliecināts, 
ka viņa meistardarbs izdevies 
tik labi kā gribēts, tāpēc pirmo 
nošu izdevumu laidis klajā ar 
pseidonīmu I. B. Sergei. Līdz 
1960. gadam partitūra piedzīvo 
vēl sešus izdevumus, bet pir-
mais bijis šāds:

My God and I
From the repertoire of the 

Latvian Singers, text and music 
by I. B. Sergei. Chicago: Kama 
Co., c 1935, Edition for mixed 
chorus (SATB) with piano for 
rehearsal only. Description: I 
score (5p); Subjects: Anthems, 
Choruses, Sacred (Mixed voices, 
4 parts, unaccompanied. Publ .# 
216 Kama. Plate # Kama. OCLC 
# 16678573

Tirzmalietes dzimšanas dienā pārdomām   (2016)

Kad dziesmā dzied par Tevi – Tēvuzeme svētā,
Tad liekas – koki šalc kā sendienās,

Un gadu simti piestājas uz brīdi,
Lai ieklausītos vārdu burvībā.

Tu – Tirzmalietes gars, tur debess mājās,
Uz dziesmu atsaucies un svētī tos,

Kas liepu lūku apavus no vecmāmuļas stāstiem zina
Un godā māti – seno svētumu!

Vēl dziedam mēs par zaļo egainīti
(Kur tīklus pelēkos auž zirneklīt’s),

Un dziesma dzīvā pacilā un šūpo,
Un atkal jauno līdumnieku sauc.

Un notiek viss, kā senā dziesmā sacīts:
Un kalna galā kokos baltais dievnams stāv,

Un zvana atkal klusu svētvakaru:
Ir Tavai dziesmai vēlēts saules mūžs.

Jautājumi nu nāk viens pēc 
otra. Kas ir šis Austris Vītols? 
Kas ir Latvian Singers? Kas tā ir 
par dziesmu? Kurā laikā ir tapu-
si šī plate? Un atbildes uz tiem 
būs kā viens pārsteigums pēc 
otra. Austris Augusts Vītols, 
izrādās, ir šodien Latvijā pilnīgi 
nepazīstams mūziķis. 20 gadu 

Attēlos: skaņuplates etiķete un 
skaņuplate ar apvāku. Tā ir 78 
rpm vinila skaņuplate – gigants 
(30 cm), kas, kā teikts uz eti-
ķetes, nav paredzēta komer-
ciāliem nolūkiem, bet gan tikai 
priekš klausīšanās uz mājas 
atskaņotāja

My God and I go in the fields 
together,

We walk and talk as good 
friends should and do.

We clasp our hands, our voices 
ring with laughter;

My God and I walk through 
the meadow’s hue…

He tells me of the years that 
went before me,

When heavenly plans were 
made for me to be,

When all was but a dream of 
dim conception

To come to life, earth’s radiant 
glory see.

My God and I will go for aye 
together,

We”ll walk and talk as good 
friends should and do,

This earth will pass, and with 
it common trifles,

But God and I will go unendingly.
Tulk.: Mans Dievs un Es – 

mēs ejam kopā pa laukiem,
Mēs staigājam un runājam kā 

labi draugi to dara,
Mēs sadodamies rokās un 

mūsu balsis skan ar smiekliem,
Mans Dievs un Es – mēs stai -

gājam pa ziedošām pļavām…
Viņš stāsta man par seniem 

laikiem vēl pirms manis,   
 Kad tapa debešķīgie plāni, lai 
Es būtu,

Kad viss vēl bija tikai miglains 
sapnis –

Lai nāktu dzīvība un zemes 
spožums redzams kļūtu.

Mans Dievs un Es – mēs iesim 
kopā vienmēr,

Mēs staigāsim un runāsim kā 
labi draugi to dara,

Pasaule aizies ar saviem paras-
tiem niekiem,

Bet Dievs un Es – mēs stai-
gāsim nebeidzami.

Himnas nošu izdevums



LAIKS 92018. ga da 24. novembris – 30. novembris

(Turpinājums 10. lpp.)

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

Latvijas valsts dzimšana
“Mēs būsim lieli tik, cik mūsu 

griba,” tā 1911. gadā Rainis rakstīja 
lugā Indulis un Ārija. Šī atziņa 
caurvijusi veselu gadsimtu ar prie-
cīgiem brīžiem un postu, iznīcību 
un atjaunotni, Latvijas valsts di  bi-
nāšanu un valstiskās neatkarības 
atjaunošanu, kodolīgi paužot mū su 
valstsgribu, ticību saviem spēkiem 
un vēlmi būt brīviem. 

Latviju veido mūsu domas un 
darbi, mūsu ikdienas ieguldījums 
Latvijas labklājībā. Arī valsts Simt-
gades svinību galvenais vēstījums 
skan “Es esmu Latvija”, un to caur-
strāvo līdzdarbības motīvs “Es ra  du 
Latviju. Es daru Latviju”. Šis vēstī-
jums atgādina, ka Latvijas galve -
nā vērtība ir tās cilvēki, kuŗi zie-
dojuši savu dzīvi un dzīvību neat-
karīgas valsts tapšanai un pastā-
vēšanai, ar ikdienas darbu veido 
tās tagadni un kopā ar jauno pa -
audzi liek pamatus rītdienai.

Īss ieskats par to, kā tas notika. 
Pēc ilgām diskusijām 1918. gada 
17. novembŗa vakarā astoņu lat-
viešu polītisko partiju pārstāvji 
kopā ar Latgales Zemes padomes 
locekli Staņislavu Kambalu izvei-
doja Tautas padomi. Pēc tam tika 
apstiprināta “polītiskā platforma”, 
ko varētu dēvēt par pirmo valsts 
pamatlikumu.

Viļa Rīdzenieka (1884 – 1962) ori-
ģinālfotografija ir vienīgā vi  zu-
ālā liecība par Latvijas Re  pub-
likas proklamēšanu 1918. gada 
18. novembrī. Tā ir svinīgi no -
vie tota Rīgas vēstures un kuģ-
niecības mūzeja ekspozīcijā. 

Pirmdienā 18. novembrī, pulk-
sten 15 Rīgas pilsētas 2. teātrī pul-
cējās ielūgumus saņēmušie cilvē -
ki – partiju un organizāciju pār-
stāvji, studenti, sabiedrībā pazīs - 
ta mas personas. Pēc pusstundas 
Tau tas padomes sēdi atklāja Gus-
tavs Zemgals un pēc iepriekšējā 
vakara sēdes protokola daļas no -
lasīšanas pasludināja, ka suverenā 
vara Latvijā pārgājusi Tautas pa -
domes rokās. Turpinājumā tika no -
lasīta Tautas padomes dekla rā cija. 
Sēdes noslēgumā Gustavs Zem-
gals aicināja visus palīdzēt grūtajā 
Latvijas izveidošanas darbā  Tautas 
padomes sēdē, kuŗā tika paslu-
dināta Latvijas Republika, klāt - 
e sošie valsts himnu nodziedāja 
se  šas reizes – trīs sākumā un trīs 
svinīgā sarīkojuma beigās.        

***
Valsts prezidenta Raimonda 

Vējoņa runa Latvijas Simtgadē 
pie Brīvības pieminekļa

“Mīļā Latvijas tauta! Tautieši tu -
vumā un tālumā! Sirsnīgi sveicu 
Latvijas Simtgadē! Man ir liels gods 
būt kopā ar jums svinēt mū su  valsts 
vēsturisko brīdi – pirmo Simtgadi. 
Svinēt ar ticību un mī  lestību par 
mūsu tautu un mūsu Latviju!

Tagad – šeit, pie Brīvības pie -
mi nekļa, un visur pasaulē, kur svi-
nam Latvijas svētkus, mēs dzīvo-
jam pirmās stundas mūsu valsts 
otrajā simtgadē. Šodien mūsu tēv-
zeme ir neatkarīga valsts un kat-
ram no mums ir mūsu brīvība. 
Spītējot kaŗiem un okupācijām, 
pašu grūtāko mēs esam izcīnījuši 
un pašu dārgāko – esam nosar gā-
juši. Pašlaik ir simbolisks brīdis,  
lai domās redzētu ideālo Latviju. 
Tas, kādu Latviju veidosim katru 
nākamo dienu, ir un vienmēr būs 
tikai mūsu pašu spēkos. Kad Lat-
vijas valstij bija tikai desmit gadi, 
Rainis teica: “Negribēt demokrati-
ju – mūsu Latvijas apstākļos – [no  -
zī mē] negribēt [pašu] Latvijas val-
sti”.  Šie vārdi ir patiesi valsts Simt-
gadē un būs patiesi arī nākotnē. 
Tikai demokratiska valsts garantē 
vienādas tiesības likuma priekšā 
un drošību ikvienam no mums. 
Un katram ir jāiestājas par savu 
valsti.

Es nākotnē redzu tautu, kuŗa 
lepni runā latviešu valodā un 
kuŗas kultūru apbrīno visa pasau-
le. Valsti, kur vienmēr atbalsta vā -
jāko un izcilākie iedvesmo ik  kat  -
ru sasniegt savus mērķus. Mēs visi 
esam saistīti. Cilvēks pie cilvēka, 
paaudze pie paaudzes, bet visi 
kopā – vienā Latvijā.

Latvijas otrajā simtgadē es re - 
dzu daudzskaitlīgu Latviju. Kur 
stiprās dzimtās no paaudzes pa -
audzē tiek mantota dzimtenes 
mī lestība, rūpes par savu zemi un 
savu tautu, un savu tuvāko. Valsti, 
kur katrs bērns aug mīlestībā. 
Valsti, kuŗā godā jaunu zināšanu 
apguvi un radošumu. Valsti, kas 
atbalsta ikviena iespējas īstenot 
savus sapņus. Simts gadus rūdīta 
un kaldināta, mēs esam nobrie-
dusi nācija. Nobriedusi atbildībai 
par savu valsti un tās neatņema -
mo vietu Eiropā. Mēs arī uzņema-
mies savu daļu no mūsu planētas 
kopējā likteņa. Es redzu Latviju, 
kur zināšanām seko jauni atklā ju-
mi, izaugsme un labklājība. Lai 
ikviens var baudīt sava darba aug-
ļus, un katrs var teikt – mēs esam 
bagāti.

Šodien es redzu Latviju izau gu-
šu. Es redzu lepnu zemi un tau tu, 
kas pasaulei dod, nevis lūdz un 
ņem. Es redzu tālredzīgus cilvē -
kus, kas saviem mazbērniem uz -
ticēs Latviju stiprāku kā jebkad. 
Svinēsim mūsu valsts Simtgadi ar 
patiesu prieku par mūsu panā ku-
miem un drošu pārliecību par nā -
kotni!

Lai ticība un mīlestība mūsu tēv-
zemei un brīvībai iedvesmo mūs 
lieliem darbiem mūsu Latvijai!

Jo mēs visi esam Latvija!
Dievs, svētī Latviju!”

***
Atbilstoša laikam un vietai

Valsts prezidenta Raimonda Vē -
joņa Latvijas neatkarības prokla-
mēšanas 100. gadadienas svētku 
uzruna bija emocionāla, atbilsto -
ša laikam un vietai, aģentūrai 
LETA sacīja polītologs Filips Ra -
jevskis. Analizējot Vējoņa un Saei-
mas priekšsēdes Ināras Mūrnie -
ces (VL/TB/LNNK) svētku uzru-
nas, Rajevskis norādīja, ka tās abas 
viņam patika un bija atbilstošas 
svētkiem. “Es nezinu, vai tas tika 
darīts apzināti, bet runas sanāca 
ļoti saskaņotas, jo tās tematiski ne -
pārklājās. Prezidents bija izvēlē -

jies savai runai diezgan pareizu 
virzienu – tā  bija emocionāla, viņš 
nerunāja neko par vēsturi, kas jau 
bija izsmelts, par drošības lietām, 
par šībrīža polītiku, par ideo lo-
ģiskām lietām. Viņš savā uzrunā 
paņēma emocionālu virzienu, ko 
arī izturēja līdz beigām,” sacīja 
Rajevskis. Turklāt polītologs kā 
par pozitīvu atzina to, ka uzruna 
nebija pārāk gaŗa, jo “emocio na-
litāti tik gari nevar noturēt”.  Pre-
zidents akcentējis savstarpējo so  li-
dāritāti, kuŗu viņš virza kā uz nā -
kotni vērstu akcentu. “Pieļauju, ka 
tādējādi tika norādīts Latvijas at -
tīstības virzības modelis, kas no -
teikti būtu līdzīgs ar Skandināvi -
jas valstīm, jo Latvija ir solidāra 
valsts un attiecības starp cilvēkiem 
balstās uz solidāritātes principiem. 
„Tas ir ļoti svarīgs moments, ja 
runā par Latvijas nākotni,” sacīja 
Rajevskis.

***
Uz otro simtgadi 

ar ticību nākotnei un valstij! 
18. novembrī tika svinēta Lat vi-

jas Republikas proklamēšanas 
100. gadadiena. Par godu Latvijas 
Simtgadei visā valstī notika vairā-
ki simti svētku sarīkojumu. Svēt -
ku centrālie notikumi tika atklāti 
ar saullēkta sagaidīšanu un rīta ie -
skandināšanu Gaiziņkalnā, Dze-
gužkalnā, Brīvības laukumā, Tu -
rai dā, Mežotnes pilskalnā, Kolkā, 
Alsungā un pie Rāznas ezera. 
Iedzīvotāji tika aicināti šīs dienas 
rītā ģimenes vai draugu lokā go -
dināt Latvijas karogu, nodziedāt 
valsts himnu un dziedāt arī citas 
latviešu dziesmas. Saeima plkst.11 
sanāca uz svinīgo sēdi Latvijas Na -
cionālajā teātrī – vietā, kur pirms 
simt gadiem dibināta Latvijas 
valsts. Svinīgajā parlamenta sēdē 
uzrunu teica Saeimas priekšsēde 
Ināra Mūrniece (NA).  11. novem-
bra krastmalā plkst.14 notika Na -
cionālo bruņoto spēku parāde,   
kas bija lielākā valsts vēsturē, 
piedalījās aptuveni 1700 karavīru, 
zemessargu, policistu, robežsargu, 
ugunsdzēsēju un jaunsargu. Parā-
di komandēja Zemessardzes ko -
mandieris brigādes ģenerālis Ai -
nārs Ozoliņš. Pie Brīvības pie mi-
nekļa no plkst.18. 45 notika mūzi-
kāls uzvedums. Šim sarīkojumam 
bija veidota īpaša scēnografija 
apkārt piemineklim, kuŗā pieda-
lījās sabiedrībā atpazīstamas per-
sonas. Skanēja dziesmas un dzeja, 
ko papildināja īpaši veidots video 
materiāls un gaismas instalācijas. 
Pēc mūzikālā uzveduma notika 
Valsts prezidenta Raimonda Vē  jo-
ņa uzruna. Pulksten 21 krast malā 
notika Latvijas valsts himnas dzie-
dāšana. Iedzīvotāji Latvijā un pa -
saulē tika aicināti pievienoties 
kopīgai himnas dziedāšanai. No 
plkst. 21.02 līdz 21.20 pēc Latvijas 
himnas kopīgas nodziedāšanas 
11. novembŗa krastmalā notika 
gaismas uzvedums “Saules mūžs” 
un Simtgades salūts. Uzveduma 
centrālais tēls ir Saule, un stāsts 
vēstīja par Latvijas vēsturi no dibi-
nāšanas līdz mūsdienām. Vizuāli 
mūzikālā stāsta sešās daļās starp 
Akmens un Vanšu tiltiem tika iz -
stāstīts stāsts par Latvijas valsti no 
idejas par tās veidošanu līdz šo -
dienai un beidzās ar aplieci nā ju-
mu Latvijas nākotnei, ticību Lat - 
vi jas tautai un katram iedzī vo tā jam.

Svētku salūta uzvedumā pirmo 
reizi tika kombinētas daudz veidī-

gas gaismu technoloģijas, īpaši 
izstrādāta gaismu režija, daļēji iz -
vairoties no ierastā pirotechnikas 
salūta un iepazīstinot plašu sa -
biedrību ar modernāku un videi 
draudzīgāku pieeju. Uguņošanu 
pavadīja 18 minūtes garš vizuāli 
mūzikāls stāsts sešās daļās par 
Latvijas valsti no idejas par tās vei-
došanu līdz šodienai. Uzve duma 
radīšanā piedalījās jaundarbu 
komponists Ēriks Ešenvalds, tā 
mū zikālais vadītājs ir Kristaps 
Kriev kalns, vizuālās koncepcijas 
dizainere – Austra Hauks, gaismu 
mākslinieks – Normunds Bļasāns, 
pirotechnikas un gaismas efektu 
dizainers – Kalvis Kalniņš.

19. novembrī pulksten 18.30 
lau kumā pie Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas sākam kopīgi dzīvot 
Latvijas otrajā simtgadē. Ikviens 
tika aicināts bez maksas apmeklēt 
nākamās simtgades pirmo kon-
certu Mīlestības vārdā. 18+. Tas ir 
mūziķu veltījums vienaudžiem, 
izpildot 18 tautā iemīļotas dzies-
mas nebijušā skanējumā.

Parādi apmeklēja daudzi goda 
viesi, tostarp Igaunijas prezidente 
Kersti Kaljulaida, Somijas prezi-
dents Sauli Nīniste, Islandes prezi-
dents Gudni Jouhannessons, Nor-
vēģijas bruņoto spēku koman-
dieris admirālis Haukons Brūns-
Hansens, ASV spēku Ei  ro pā ko -
man dieŗa vietnieks ģene rāl leit-
nants Stefans Tvītijs, Mičiganas 
pavalsts Nacionālās gvardes ko -
mandieris ģenerālmajors Gregorijs 
Vadnais un Baltijas Aizsardzības 
kolledžas komandants ģenerāl-
majors Andis Dilāns. Parādē ar 
karoga grupu piedalījās arī sa -
biedroto spēku kaŗavīri no Albā-
nijas, Kanadas, Chorvatijas, Če -
chijas, Dānijas, Vācijas, Igaunijas, 
So  mijas, Lielbritanijas, Italijas, 
Lietuvas, Nīderlandes, Norvēģijas, 
Po  lijas, Rumānijas, Slovakijas, Slo-
vēnijas, Spānijas, Zviedrijas un 
ASV, ar kuŗiem Latvijas kaŗavīri 
ikdienā plecu pie pleca pilda uzde-
vumus gan starptautiskajās ope-
rācijās, gan apgūst iemaņas un 
prasmes militārās mācībās Latvijā 
un ārvalstīs.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
direktors Andris Vilks (no krei-
sās), Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis, Igaunijas prezidente 
Ker sti Kaljulaida, Somijas prezi-
dents Sauli Nīniste un Islandes 
prezidents Gudni Jouhannes-
sons piedalījās Igaunijas, Somi-
jas un Islandes prezidentu grā-
matu dā  vināšanā LNB Tautas 
grā matu plauktam ceremonijā

***
Sagaida Latvijas Simtgadi kopā 

ar Brazīlijas latviešiem
No 14. līdz 18. novembrim Ār -

lietu ministrijas speciālo uzdevu-
mu vēstnieks diasporas jautāju-
mos Atis Sjanīts piedalījās Dien-
vidamerikas un Karību latviešu 
apvienības (DAKLA) kongresā, 

kā arī pirmajā latviešu kultūras 
festivālā, kas par godu Latvijas 
Simtgadei norisinās Brazīlijas lie-
lākajā latviešu centrā Novaodesā. 
Festivālu organizēja Latviešu kul-
tūras apvienība Brazīlijā.  

Uzrunājot Dienvidamerikas un 
Karību latviešu apvienības kon-
gresa dalībniekus, vēstnieks atzi-
nīgi novērtēja ieguldīto darbu, ko 
pēdējos gados veikuši Brazīlijas 
tautieši latviskā mantojuma sa  gla-
bāšanā, tostarp uzturot koŗa dzie-
dāšanas un tautas deju tradicijas. 
Latvija sniedz un arī turpmāk 
sniegs atbalstu, lai stiprinātu lat-
viešu organizāciju darbību šajā 
tālajā kontinentā. Lai arī polītiskā 
nestabilitāte kontinentā pēdējās 
desmitgadēs nav bijis veicinošs 
faktors latviešu organizāciju darbī-
bai, 14. novembrī vēstnieks pie-
dalījās svinīgajā ceremonijā Nova-
odesas pilsētas domē, kuŗa pilsē -
tas mērs Benžamins Bils Vieira de 
Souza (Benjamin Bill Vieira de 
Souza) parakstīja domes pieņemto 
lēmumu par zemes gabala piešķir-
šanu Latviešu centra ierīkošanai. 
17. novembrī A. Sjanīts uzrunāja 
latviešu kultūras festivāla galvenā 
notikuma – lieluzveduma “Ar Lat-
viju sirdī” dalībniekus un klausī-
tājus, kuŗu vidū bija gan vietējā 
deju kopa “Staburags”, gan Cēsu 
Kultūras centra senioru deju kopa 
“Dzirnas”. Tā būs iespēja pateik -
ties tiem latviešiem, kuŗi ir daudz 
darījuši latvietības saglabāšanā lie-
lākajos Brazīlijas latviešu centros 
Novaodesā, Ižuī, Vārpā un San-
paulu, kā arī citās vietās.

***
Daži skaitļi un fakti par 

Latvijas Simtgades svinēšanu 
• Latvijas valsts Simtgadei veltīto 

gaismas uzvedumu “Saules mūžs” 
18. novembŗa vakarā klātienē no -
skatījušies apmēram 110 000 ie -
dzī votāju. Gaismas uzveduma no -
rise aptvēra plašāku norises vietu 
nekā citus gadus – Daugavas akva-
toriju, iesaistot Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas un Saules akmens 
ēkas, AB dambi, kā arī izgaismojot 
Rīgas panorāmu. Uzveduma no -
risi cilvēki vēroja abpus Dauga -
vas, gan, kā ierasts, 11. novembra 
krastmalā, gan arī Pārdaugavā un 
uz tuvumā esošajiem tiltiem.

• Pēc latviesi.com sakopotās in -
for mācijas, Latvijas Republikas 
proklamēšanas simtajai gada die-
nai veltīti sarīkojumi latviešu ko -
pienās notikuši vismaz 37 valstīs 
un 75 pilsētās, kopā sanākot vairāk 
nekā 100 svētku svinībās visā pa -
saulē. Tautieši pulcējas gan lielā-
kajos latviešu centros pasaulē, gan 
arī līdz šim publiski mazāk dzir-
dētākās vietās kā Abu Dabi, Keip-
taunā un Meksikā! Par godu Lat-
vi jas dzimšanas dienai, mūsu ka -
roga krāsās tika izgaismots arī 
slavenais Niagāras ūdenskritums, 
Morisona tilts Portlandē, The High 
Level tilts Edmontonā, Dženovas 
pilsētas simbols “Lanterna”, kā arī 
daudzas māju fasādes visā pasaulē! 
Nia gā ras izgaismošanu kā dāvanu 
Lat vijai un latviešu tautai sarūpēja 
aktīvā Amerikas latviete, jelgav-
niece, kas dzīvo Amerikā –, San-
dija Bajota (Sandija Bayot) un 
Latvijas goda konsuls Ņujorkas 
pavalstī Ahmets Orens (Ahmet M. 
Oren ). 
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Pateicoties viņu iniciatīvai, kā 
arī kopīgai Latvijas vēstnieka ASV 
Andŗa Teikmaņa un Latvijas vēst-
nieka Kanadā Kārļa Eichenbauma 
vēstulei ASV un Kanadas amat-
personām, Niagāras ūdenskri tu-
ma izgaismošanas valde (Niagara 
Falls Illumination Board) izlēma 
atbalstīt iniciātīvu un godināt 
Latvijas valsti tās Simtgadē.  

• Igaunijas valdība sveica Lat - 
viju valsts proklamēšanas Simt-
gadē, Latvijas vēstniecības Tallinā 
pagalmā nodziedot Latvijas him-
nu. Premjērministrs Jiri Ratass un 
citi kaimiņvalsts valdības locekļi 
ieradās Latvijas vēstniecības pa -
gal mā, kur kopā ar Igaunijas ka -
merkori Collegium Musicale Iga u-
nijas Aizsardzības spēku orķestŗa 
pavadījumā nodziedāja “Dievs, 
svētī Latviju!”.

• Sveicot Latviju Simtgadē, virs 
Lietuvas kūrortpilsētas Birštonas 
ar gaisa balonu debesīs tika pa - 
celts Latvijas karogs. Pievienojoties 
svei  cējiem, Birštonas pašvaldības 
mēre Nijole Dirginčiene  savu ap -
sveikumu teica latviešu valodā, 
vēlot veselību, enerģiju un pozitī-
vas emocijas. Lietuvas prezidente 
Daļa Grībauskaite uz Latvijas Simt-
gades svinībām nevarēja ierasties 
lidmašīnas techniskas ķibeles dēļ. 
Apsveikumus Latvijai Simtgadē 
atsūtīja gan Lietuvas prezidente, 
gan parlamenta spīkers Viktors 
Pranckietis un premjērs Sauļus 
Skvernelis. 

• 12. novembŗa vakarā no 
plkst. 18.30 un tālāk visu nakti par 
godu Latvijas Simtgadei Dženovā 
pilsētas simbols – bāka Lanterna  – 
tika izgaismots Latvijas valsts ka -
roga krāsās. Dženovas Lanternas 
mūzejā svinīgā sarīkojuma klāt-
esošos uzrunāja arī Latvijas vēst-
niece Italijā Solvita Āboltiņa, uz -
sverot Italijas īpašo lomu Latvijas 
starptautiskajā atzīšanā.   

• 14. novembrī, vareni un saviļ-
ņojoši izskanot Latvijas vārdam, 
notika vērienīgākais Latvijas Simt-
gades sarīkojums Apvienotajā Ka -
    ralistē – īpašais “Latvia 100” kon-
certs Vigmoras zālē (Wigmore Hall) 
Londonā.

• 11. novembrī Īrijas pilsētā 
Kler morisā (Claremorris) notika 
Meijo (Mayo) Latviešu atbalsta 
grupas skoliņas “Graudiņš” orga-
nizētas Latvijas Simtgades svinī-
bas, kuŗās piedalījās arī viesi no 
tuvējām Slaigo (Sligo) un Galvejas 
(Galway) grāfistēm.

• Par godu Latvijas Republikas 
Simtgadei Latvijas valsts karoga 
krāsās tika izgaismota Somijas 
Ār  lietu ministrijas ēkas ziemeļu 
fa  sāde. Apgaismojums tika ieslēgts 
17. novembŗa vakarā plkst. 21 un 
tiks izslēgts 19. novembŗa rītā 
plkst. 9.

***
Tukumā atklāj pieminekli 

Z. A. Meierovicam
Latvijā pirmais ārlietu ministrs 

Zigfrīds Anna Meierovics lika 
pamatus Latvijas diplomātiskajam 
dienestam un ārpolītikas tradi ci-
jām. Viņa būtiskākais nopelns ir 
Latvijas valsts atzīšana citviet pa -
saulē, kas tagad ļauj svinēt valsts 
Simtgadi. Godinot Meierovica 
pie miņu, 15. novembrī, viņam 
atklāts piemineklis Tukuma no -
vadā, kur diplomāts aizvadījis 
savu bērnību un skolas gadus. 

Pirms Latvijas simtās dzimšanas 
dienas Tukumā pulcējās desmi-
tiem cilvēku un vai rāku valstu 
vēstnieki, lai pie mi nētu pirmā 
ārlietu ministra Zig frīda Annas 
Meierovica nozī mi 1918. gada 
notikumos. “Es do  māju, ka katra 
tauta var būt ļoti laimīga, ja viņai 
izšķirošā brīdī ir kāds cilvēks, kas 
spēj pagriezt vēs tures ratu viņai 
labvēlīgā virzienā. Viens no 
šādiem cilvēkiem bija Zigfrīds 
Meierovics,” sacīja Z. A. Me  i  ero-
vica vedekla Ingrīda Me  i  erovica. 
“Viņš kopā ar Jāni Čaksti, Kārli 
Ulmani, Miķeli Valteru un dau-
dziem citiem bija arī pie mūsu 
valsts dibināšanas, pie mūsu valsts 
Satversmes rakstīšanas. Un viņš 
iestājās par mūsu valsts demo kra-
tiskas attīstības ceļu,” atgādināja 
pašreizējais ārlietu ministrs Ed -
gars Rinkēvičs (Vienotība). 

***
Atkārtoti izdod 

Anša Cīruļa radīto brīvvalsts 
pirmo pastmarku

Sagaidot Latvijas valsts Simtga -
di un atzīmējot Latvijas brīvvalsts 
pasta uzņēmuma dibināšanas sim-
to gadadienu, Latvijas Pasts (LP) 
atkārtoti emitē Latvijas Republi-
kas pirmo pastmarku, kas izdota 
1918. gada 18. decembrī. 

Pastmarkas autors ir māksli-
nieks Ansis Cīrulis, kurš radījis arī 
Latvijas karoga standartu. 

***
“Mūs vieno nesaraujamas saites 

un kopīgi likteņi...”
“Latviju un Lietuvu vieno ne -

saraujamas saites un kopīgi lik-
teņi. Mūs vieno brīvību un neat-
karību mīloši cilvēki, kā arī kopī -
ga nākotne,” sacīja Saeimas priekš-
sēdes biedre Dagmāra Beitnere 
Le-Galla (attēlā), 15. novembrī, uz -
runājot klātesošos Latvijas valsts 
Simtga dei veltīto svinīgo sarīko ju-
mu lai kā Lietuvas galvaspilsētā 
Viļņā. 

“Simtgades svinības atgādina, 
ka mēs, zinot savu vēsturi un vietu 
pasaules kartē, nevaram pieņemt 
mūsu valstiskumu kā kaut ko pašu 
par sevi saprotamu. Mūsu valstis-
kums ir jākopj, par to ir jārūpējas, 
tas jāstiprina un jānodrošina pret 
jebkādu kaitīgu ietekmi,” uzsvēra 
D. Beitnere-Le Galla.

***
Vizītē Latvijā ieradies 

Mičiganas Nacionālās gvardes 
komandieris

15. novembrī vairāku dienu 
dar ba vizītē Latvijā ieradies Miči-
ganas Nacionālās gvardes koman-
dieris ģenerālmajors Gregorijs 
Vadnais (Gregory Vadnais), lai ar 
Na  cionālo bruņoto spēku ko -
mandieri ģenerālleitnantu Leo nī-
du Kalniņu pārrunātu abu valstu 
divpusējās sadarbības aktuālos 
jau tājumus, kā arī apmeklētu Lat-
vijas valsts Simtgadei veltītos svi-
nīgos sarīkojumus.

***
Latviju Simtgadē 

sveica Lielbritanijas karakuģis 
HMS Westminster

Pirms 100 gadiem Lielbritanija 
atbalstīja Latviju tās cīņā par ne -
atkarību, kas turpinājās arī pēc 
Latvijas Republikas dibināšanas.

Britu karakuģis HMS West min-
ster noenkurojies Daugavā pie 
Vanšu tilta Rīgas Pasažieŗu ostas 
territorijā.

 
Lai atzīmētu šos vēsturiskos 

notikumus un svinētu Latvijas 
Simtgadi, Rīgā no 16. līdz 18. no -
vembrim uzturējās Britu Karalis-
ko jūras spēku flotes kuģis HMS 
Westminster.

***
Islandes prezidents sveic 

Latviju Simtgades jubilejā
16. novembrī Latvijā vizītē ie -

radās Islandes prezidents Gudni 
Jouhannessons, lai piedalītos Simt-
gades svinību norisēs. 

Tiekoties ar  Latvijas valsts aug-
stākajām amatpersonām, viņš sa -
cīja: “Latvija un Islande ir mazas 
valstis uz starptautiskās skatuves. 
Islandei bija iespēja palīdzēt Lat-
vijai. Tā bija maza palīdzība, taču 
vienlaikus pietiekami ievērojama.” 

Valsts prezidents Raimonds Vējo-
nis pateicās Islandes prezidentam 
par viņa valsts neatsveramo atbal-
stu 1991. gada augustā, kad Islan-
de kļuva par pirmo valsti pasaulē, 
kas atzina Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas neatkarību.

***
Bordānam neizdodas 

sastādīt valdību
Prezidenta nominētais premjē -

ra amata kandidāts Jānis Bordāns 
(Jaunā konservātīvā partija) pēc 
nedēļu ilgām sarunām un trīs po -
lītisko spēku – Attīstībai/Par!, Na -
cionālās apvienības (NA) un Jau-
nās Vienotības – lēmuma izstāties 
no sarunām par nākamo valdību 
vairs neturpinās centienus izvei-
dot valdību.  Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis atsauca Bordāna 
kandi dātūru. 

***
Apkopoti stāsti par 

Latvijas valsts dibinātājiem
Latvijas Nacionālais vēstures 

mū  zejs kopā ar citu mūzeju kollē-
gām projektā “Latvijas gadsimts” 
sagatavojis biografisku eseju krā-
jumu “Latvijas valsts dibinātāji”. 
Tas vēsta par 39 personībām – 
Latvijas Tautas padomes locek-
ļiem, kuŗi 1918. gada 18. novembrī 
pasludināja neatkarīgu Latvijas 
Republiku. Latvijas Nacionālajā 
vēstures mūzejā pašlaik skatāma 
68 Latvijas mūzeju kopizstāde 
“Latvijas gadsimts”. 

***
Ojāra Vācieša prēmiju dzejā 

saņēm Daina Sirmā 
Dzejnieka Ojāra Vācieša 85. dzim-

šanas dienā dzejnieka vārdā no -
sauktā prēmija 1000 eiro apmērā 
pasniegta dzejniecei Dainai Sir-
majai par krājumu “Dievaines”, 
informēja balvas organizātori – 

Carnikavas novada dome. 
Domes priekšsēde Daiga Mie-

riņa atzina, ka žūrijas uzdevums 
nav bijis viegls, jo šogad bijis jā -
izšķiras starp desmit krājumiem, 
tomēr Sirmās dzeja uzrunājusi ar 
netradicionālu skatījumu. 

***
Somijā atklāj stikla mākslinieka 

Arta Nīmaņa personālizstādi 
“Saule un Mēness”

Somijas Stikla mūzejā  atklāta 
mākslinieka Arta Nīmaņa perso-
nālizstāde “Saule un Mēness”. Iz -
stādē materiālizējas mākslinieka 
pēdējā laika eksperimenti un jau-
nās idejas – pateicoties oriģinālai 
autortechnikai, stikla virsmai tiek 
piešķirts spoguļa efekts, kas, laužot 
gaismas starus, rada iluzori optis-
kas spēles.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

AUSTRIJA. 15. novembrī Latvijas vēstniecībā Vīnē, atzīmējot 
Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu, notika koncerts 
un pieņemšana Austrijā dzīvojošiem latviešiem. Apsveikuma uzrunu 
tautiešiem teica Latvijas vēstniece Austrijā Veronika Erte. Koncertu 
sniedza vokālais ansamblis Cantemus no Latvijas, solistes Helēna 
Sorokina un Anete Liepiņa, Vīnes bērnu ansamblis un Vīnes latviešu 
koris.

ZVIEDRIJA. Latvijas vēstnieks Zviedrijā Marģers Krams 14. no -
vembrī apmeklēja Elmia Subcontractor 2018 gadatirgu Jēnčēpingā, 
lai tiktos ar tajā dalību ņemošajiem Latvijas uzņēmējiem. Elmia 
Subcontractor  ir Skandinavijā lielākais un nozīmīgākais metall ap-
strādes rūpniecības gadatirgus.

DĀNIJA. 14. novembrī kinoteātrī Husets Biograf Kopenhāgenā 
Latvijas vēstniecība Dānijā par godu Latvijas Simtgadei organizēja 
Aigara Graubas režisētās filmas “Nameja gredzens” seansu latviešu 
diasporai un citiem interesentiem. Pirms filmas klātesošajiem bija 
iespēja nobaudīt Latvijas alu un pakavēties neformālās sarunās ar 
Latvijas vēstnieci Dānijā, Aldu Vanagu.

UNGĀRIJA. 4. novembrī Budapeštā, Latvijas vēstniecība 
Un gārijā, atzīmējot Latvijas valsts Simtgadi, organizēja latviešu pia-
nistes Diānas Zandbergas un ungāru čellistes Agnešas Kālojas (Kál lay 
Ágnes) kamermūzikas koncertu un tam sekojošu svinīgu pieņem-
šanu. Vēstniecības rīkoto pasākumu apmeklēja Ungārijā akreditētie 
ārvalstu diplomāti, Ungārijas valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, 
latviešu diaspora, kā arī kultūras un mākslas nozares pārstāvji.
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Pirms 100 gadiem beidzās Pir-
mais pasaules karš un līdz ar to 
beidzās laiks, kad “Dieva svai dī-
tie” imperātori, atsaukdamies uz 
apsūbējušām tradicijām, “taisīja 
lielo polītiku”. Pirmā pasaules ka ŗa, 
var teikt, rūgtās atraugas dzem-
dē ja divus monstrus, divas tota -
li tāras ideoloģijas – nacismu un 
boļ ševismu. Otrā pasaules kaŗa 
rezultātā nacismam pienāca gals, 
bet tikai Aukstā kaŗa iznākums 
apzīmogoja PSRS un “socnomet-
nes” sabrukumu.

Nabaga godprāša Jeļcina dekā-
de pagāja mokpilnā demokra ti-
zācijas un privātizācijas mistro-
jumā, un kopš gadsimtu mijas 
“mums te ir” Vladimirs Putins ar 

Putinisms ir carisms ar kodolgalviņām 
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

saviem oligarchiem un galmu. Jā, 
tipisks galms ar intrigām un pie-
līdēju kašķiem.

Putins, stāvot “varas vertikāles” 
augšgalā, monarchizējas: Krie vi-
jas Federācijas prezidents arvien 
biežāk arī oficiāli tiek saukts par 
valsts galvu, jau pavīd “nacionā -
lā līdera” tituls, un šoruden mēs 
Krem ļa sarīkojumu atskaitēs la -
sām: Putins – “Krievijas galva”. 
Tas psīcholoģiski jau ir cars, vald-
nieks, ko Krievijai izraudzījies      
ja ne Dievs, tad vismaz “liktenis”, 
providence.

Divi plaši izreklamēti Kremļa 
pasākumi rāda, ka ideoloģija, ko 
sludina šis prezidents/līderis/gal-
va, ir tāds apbružāts carisms, ar  

to vienīgo atšķirību, ka faktiskā 
patvaldnieka rīcība tagad ir ko -
dol galviņas.

31. oktobrī “Krievijas galva” uz -
runāja Sestā pasaules tautiešu 
kongresa dalībniekus, bet nāka-
ma jā dienā bija galvenais runā -
tājs 22. Pasaules krievu tau-
tas koncilā (sobor), ko bija sasau-
cis Maskavas un visas Krievze-
mes patriarchs Kirills.

Sniedzam kopsavilkumā pa -
ma ta tezes, ar kuŗām šajos pa -
sāku mos nāca klajā Krievijas (pa -
gaidām vēl nekronētais) “galva”.

“Lielā, mūžīgā Krievu pasaule, 
kas pulcēja un vienoja visus, kas 
garīgi saistīti ar Krieviju... Krie vi jai 
ir īpašs ceļš, mūsu īpatā civī li zācija... 

Tūkstošgadīgā krievu tau ta...Visu 
paaudžu nesarauja mā saite.”

Deniss Tukmanovs portālā 
zavtra.ru šādi izklāsta “Krievijas 
galvas” uzrunu jēgu: “Citiem vār-
diem, prezidents runāja par tūk-
stošgadīgo krievu tautu, kuŗa ir 
par lielu, lai turētos valstu un 
laik metu robežās.”

Mūsu lasītājiem īpaši interesants 
ir 6. Pasaules tautiešu kong ress, 
kuŗā bija ielūgti 400 dele gāti no   
98 valstīm. 11 delegāti bija ie  ra du-
šies no Latvijas. Delegāciju vadīja 
profesors (!) Viktors Guš čins, “Lat-
vijas sabiedrisko orga ni zāciju ko -
ordinācijas padomes” koordinā-
tors (šī padome ar gaŗo nosauku-
mu ir krievu radikālo na  cionālistu 

“tusiņš”). Viktors Guš čins steidzās 
izdāļāt kongresa delegātiem savu 
šobrīd iznākušo grāmatu angļu va -
lodā: “Latvia 1988 ‒ 2015: a triumph 
of the radi cal nationalists”. Bez lat-
visko šanas tāpat viss skaidrs. Grā-
matas autors vēlējies šo sējumu 
izplatīt pēc iespējas globāli.

Nobeigumā der atzīmēt, ka 
Putins savā uzrunā pateicās kon-
gresa delegātiem, kas palīdzēja 
sarīkot trīs jubilejas – Ivanam Tur-
geņevam, Ļevam Tolstojam  un 
Aleksandram Solžeņicinam! Pē -
dējais, kā zināms, pamatoti nīda 
čekistus, kuŗu rindās veidojās un 
auga Putins, toties cildināja caris-
ko Krieviju un, var teikt, aprau-
dāja tās bojāeju.

Dažas dienas pirms Latvijas 
Simt gades, 15. novembrī, Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis ar 
rīkojumu Nr. 2 atzina par spēku 
zaudējušu savu 7. novembŗa rī -
ko jumu Nr. 1, ar kuŗu viņš aicinā -
ja Jaunās konservātīvās partijas 
(JKP) līderi Jāni Bordānu izveidot 
Ministru kabinetu. Kā tika ziņots, 
14. novembrī J. Bordāns tikās ar 
Valsts prezidentu un atzina, ka 
viņa iecerētā valdība pašlaik nav 
iespējama, jo vairāki it kā topošās 
koalīcijas sarunu partneri bija pa -
ziņojuši, ka izstājas no valdības 
veidošanas sarunām. Neturpināt 
sarunas ar Valsts prezidenta no  mi-
nēto premjera kandidātu bija no -
lēmusi Nacionālā apvienība (NA), 
Attīstībai/Par! (AP) un Jaunā 
Vienotība (JV). Faktiski pie sarunu 
galda paliktu tikai KPV LV un 
JKP, kuŗām kopā ir tikai 32 balsis 
Saeimā. Kā zināms, JKP atteicās 
sēdēt pie viena galda ar Zaļo un 
Zemnieku savienību (11 deputātu 
vietas), bet par Saskaņu (23 depu-
tāti Saeimā) visas pārējās 13. Sae i-
mā ievēlētās partijas jau uzreiz  
pēc ievēlēšanas paziņoja, ka valdī-
bu kopā neveidos. Gan jāpiebilst, 
ka KPV LV un tās neformālais 
līderis Aldis Gobzems, par spīti 
tam, ka pirms pašām vēlēšanām 
no sevis beidzot “izspieda” solīju-
mu ar Saskaņu valdību tomēr ne -
veidot, vaicāts par iespējamo strā-
dāšanu kopā ar šo partiju, atkal 
laipo, nesakot ne jā, ne arī nē. 

Valsts prezidents nākamo prem-
jera amata kandidātu ir solījis no -
saukt pēc Simtgades svētku dienas 
un, iespējams, ka Ministru prezi-
denta amata kandidāts jau būs 
zināms, kad lasītāji saņems šī laik-
raksta numuru.

Nākamie kandidāti un prasības
Teorētiski šobrīd izvēle nav pla-

ša – par premjēra amata kandi - 
dā tu Raimonds Vējonis varētu no -
saukt vai nu Arti Pabriku no Attī s-
tībai/Par! vai Aldi Gobzemu no 
KPV LV. Valsts prezidents jau ir 
paudis, ka nosaukt “kādu no ma -
las” nav labākais risinājums. “Jeb-

Kā taps Latvijas otrās 
simtgades pirmā valdība?

kuŗa personas aicināšana no ār -
pu ses ir pat ar vēl lielākiem ris-
kiem, nekā mēģināt atrast starp 
tiem cilvēkiem, kas ir parlamen -
tā. (..) Viņiem tomēr jāmēģina 
kaut kā, galu galā, mēs esam vi -
ņiem devuši mandātu. Jo arī jeb-
ku ŗam kandidātam no ārpuses 
būs problēmas virzīt reformu jau-
tājumus – ja viņam nebūs partiju 
atbalsta, mēs stagnēsim. Tagad jau 
ir bažas par stagnāciju. Jo, ja ir tik 
sadrumstalots parlaments, es ne -
izslēdzu, ka atsevišķos jautājumos 
būs ļoti daudz diskusiju, un līdz 
lēmumam varbūt nemaz nevarēs 
nonākt,” Valsts prezidents skaidro 
intervijā žurnālam Ir.

Jāpiebilst, ka jau pirms J. Bor-
dāna nominēšanas Ministru pre-
zidenta amatam Raimonds Vējo-
nis informēja par noteikumiem, 
kuŗi būs jāievēro valdības veido tā-
jam. Proti, jaunajai valdībai jā  tur-
pina iesāktās reformas izglītības, 
veselības jomās, jāsaglabā eiroat-
lantiskais ārpolītikas kurss, tāpat 
arī jāpieņem lēmumi par nozie-
dzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas 
un terrorisma financēšanas apka-
ŗošanas financēšanu. Valsts prezi-
dents ir paudis, ka ar viņu būs 
jāsaskaņo arī ārlietu, aizsardzības 
un iekšlietu ministru kandidatū-
ras. Prezidents ir arī paudis, ka 
premjēra amata kandidātam ir jā -
spēj saņemt pielaidi valsts no  slē-
pu mam, jo pretējā gadījumā 
prem  jērs nedz varētu vadīt valdī-
bas sē  des, kuŗās tiek skatīti ar 
val sts no   slēpumu saistīti jautājumi, 
nedz arī varētu piedalīties daudzās 
starp tautiskās sanāksmēs. Šīs pra-
sības nav mainījušās arī šobrīd. Ja 
prasība turpināt reformas nav ne -
kas neparasts un ir pašsaprota -  
ma – jo cik var reformēt un re  for-
mēt, naudu tērējot, bet līdz galam 
tā īsti nenonākot –, tad ministru 
kandidatūru saskaņošana ir kaut 
kas jauns Latvijas polītikā. Parasti 
par ministru kandidātūrām vie-
no jas partijas savā starpā, un ne -
reti partijas pēc tam, kad ir sa -
dalījušas savas darbības un ietek-
mes lauciņus, īpaši nebāž degunu 

viena otras darīšanās. Ģeopolītis-
kā situācija Eiropā un pasaulē ir 
sarežģīta, tādēļ Valsts prezidenta 
prasība saskaņot minēto ministru 
kandidātūras ir loģiska. Turklāt 
vēl pirms J. Bordāna kandidātūras 
nosaukšanas premjera amatam 
bija izskanējis JKP līdera viedok-
lis, ka ārlietu ministra amatam 
vajadzētu meklēt kādu no diplo-
mātiskā korpusa un ka esošajam 
ārlietu ministram Edgaram Rin-
kēvičam (JV) amatā nebūtu jāpa-
liek. Izskatījās, ka nežēlastībā kri -
tīs arī aizsardzības ministrs Rai-
monds Bergmanis, jo nāk no ZZS. 
Lai gan neaizvietojamu ministru 
nav, labi manāmā vēlme nomainīt 
ministrus, par kuŗu profesionāli-
tāti un godaprātu nav šaubu un 
kuŗu devums valsts drošībā un aiz-
sardzībā ir vērā ņemams, radīja 
pamatotas bažas. Reputāciju ne -
vei do tikai skaļi un skaisti vārdi, 
patriotiskus saukļus nu jau iemā-
cījušies visi, kuŗiem nav slinkums, 
bet ārlietas un aizsardzība mūs-
dienās ir tik nopietnas darbības 
jomas, ka ir vajadzīgas arī zinā-
šanas un pieredze. Protams, arī 
tieslietu, finanču vai izglītības mi -
nistrs nav brīvā laika nodarbe, bet 
vieglu roku atteikties no profesio-
nāliem polītiķiem, jo viņi, lūk, 
nepieder “jaunajām sejām”, ir vis-
maz nenopietni.

Miglainās prognozes
Neskaidrība par KPV LV prem-

jera amata kandidāta Alda Gob-
zema pielaidi valsts noslēpumam 
liek domāt, ka nākamais premjēra 
amata kandidāts varētu būt Artis 
Pabriks no AP, kuŗam ir gan pie re-
dze polītikā, gan nav paredzamas 
problēmas ar pielaidi valsts noslē-
pumam. Kā zināms, Aldis Gob-
zems gan ir darbojies kā mak sāt-
nespējas administrators, gan pret 
viņu Latvijas Zvērinātu advokātu 
padomē ir ierosinātas divas dis-
ciplinārlietas, tādēļ droši apgalvot, 
ka pielaide tiks saņemta, šobrīd 
nevar. Tiesa gan, Pabrika izvirzī-
šana vēl negarantē, ka valdību iz -
dosies sastādīt, jo KPV LV ir licis 

saprast, ka Pabriku neatbalstītu   
un līdzīga nostāja ir jūtama arī no 
JKP puses. Tā dēvētajā “latviskajā 
spārnā” vislabāk saprotas JKP un 
KPV LV. Bordāna partija ar aizdo-
mām raugās uz visām pārējām 
partijām un pēc tam, kad kļuva 
skaidrs – Bordānam valdību ne -
izdosies sastādīt, partijas līderis 
pauda, ka vainojamas ir veco oli-
garchu partijas, ar to domājot 
visus, izņemot KPV LV. “Latviska-
jam spārnam” kopā ir 77 balsis, 
un, ja JKP Pabriku neatbalsta, pa -
liek 61 balss, bet, ja arī Gobzems 
nolemj sēdēt opozīcijā, valdību 
bez Saskaņas izveidot vairs neiz-
dodas. Un grūti iedomāties, ka 
Nacionālā apvienība pēkšņi pre-
tēji visiem deklarētajiem princi -
piem piekristu kopā ar to iet valdī-
bā. Ar vārdu sakot, grūti paredzēt, 
kuŗš valdību veidos un kuŗam tas 
izdosies. Izskatās, ka KPV LV un 
Gobzems labprāt sagaidītu situā-
ciju, kad valdību vai nu nevarēs 
izveidot bez Saskaņas, vai būs va -
jadzīgas ārkārtas vēlēšanas. Ja Ar -
tis Pabriks tiks nominēts kā nā  ka-
mais premjēra kandidāts, tad, ma -
nu prāt, KPV LV rīcība skaidri rā -
dīs, vai minētās bažas par Saska -
ņu  vai ārkārtas vēlēšanām ir vai 
nav pamatotas. 

Arī tad, ja KPV LV nolems 
piedalīties valdības veidošanā, tas 
nebūs vienkārši. Viena lieta ir da -
žādi uzskati daudzos jautājumos 

un izpratne par to, cik autoritāra 
valsts būtu vajadzīga, lai mēs “va -
rētu laimē diet”, bet jautājums par 
budžetu un financēm nav mazāk 
sarežģīts. J. Bordānam, mēģinot 
veidot valdību, netrūka dom star-
pību ar pārējām partijām visda-
žādākajos jautājumos, tomēr lie-
lais klupiens, kas pielika punktu 
valdības veidošanai, bija finanču 
jautājums. Pārdot valsts uzņē mu-
mu, turklāt stratēģiski svarīgu uz -
ņēmumu, akcijas, lai iegūtu nau  -
du solītajām pensijām, pabalstiem 
un tamlīdzīgi bija vismaz neno-
pietni. Tāpat arī cerēt uz budžeta 
palielināšanu, uz ekonomikas at -
tīs tības rēķina, nebija visai drošs 
aprēķins. Ekonomiskā izaugsme 
Eiropā nebūt nav tik droša un va -
rena, kā gribētos cerēt, un Latvija 
neatrodas uz tālas salas, ko neskar 
nekādi procesi. 

Pirms vēlēšanām lielākas algas, 
neapliekamos minimumus vai 
pensijas solīja visas partijas, izņe-
mot KPV LV, kas solīja vienkārši 
tikt galā ar visu slikto un visiem 
sliktajiem. Izlikties, ka nekas nav 
solīts, droši vien nevarēs, bet tāpat 
arī nevarēs vieglu roku izdevu -
mus palielināt. Žēl, protams, ka 
vieni no tiem, kuŗus ievēlēja kā 
“jaunās sejas” un kuŗi solīja labāku 
un tīrāku polītiku, netika galā jau 
ar pirmajiem pārbaudījumiem. 
Atliek gaidīt, ko spēs viņu kollēgas 
Saeimā.
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VALDA LIEPIŅA

Ar šiem vārdiem tūkstotis dzie -
dātāju ieskandēja leģendāro lat-
viešu rokoperu “Lāčplēsis”. Un ar 
šiem pašiem vārdiem izskan rok-
opera. Trīsdesmit gadus pēc Mā -
ras Zālītes un Zigmara Liepiņa 
rokoperas trauksmainās un emo -
cionālās pirmizrādes, vārdi “Tas 
nav atvars, kas gredzenus griež -/ 
Tas ir laiks” skan tikpat spēcīgi. 
Rokopera “Lāčplēsis”, tāpat kā 
tau ta, ir kā gredzens, kas nemitī -
gi griežas, bet aizvien mainās un 
piln veidojas. Vārdos nevar aprak-
stīt emocijas, ko pārdzīvoja lielais 
Nāciju koris, kuŗā apvienojās dzie-
dātāji no visiem pasaules konti-
nentiem, kuŗi nedēļā pirms Lāč-
plēšu dienas bija ieradušies, lai 
piedalītos rokoperas atjaunotajā 
versijā. Arī mans Luksemburgas 
koris “Meluzīna” piedalījās, kā arī 
viena dziedātāja no manas dzim-
tās Austrālijas. Pirmo reizi ska nē-
ja lielais koris Zigmara Liepiņa 
simfoniskajam orķestrim pārrak-
stītajai rokoperas versijai. Emoci-
jas un pārdzīvojums bija jūtams 
katrā koŗa izdziedātajā notī un 
vārdā. 

Bija daudz dziedātāju, kuŗi rok-
operas pirmo skanējumu bija 
klā tienē piedzīvojuši. Citiem, kā 
man, bija iespējams to piedzīvot 
tikai pāri okeaniem, caur piene s-
tām ziņām un ierakstiem. Ne -
viļus bija jāatceras zināms sarūg-
tinājums par savas mītnes pilsē-
tas latviešu neizpratni par jaunā 
“Lāčplēša” nozīmi, Latvijai no -
stā joties uz atjaunotās neatka rī-
bas ceļa. Kad mēs ar vairākiem 
jauniem latviešiem rīkojām stā s-
tījumu par jauno izrādi un rok-
operu, uz sarīkojumu ieradās vien 
saujiņa klausītāju. Varbūt toreiz 
viņi vēl nebija gatavi ieraudzīt 
Pumpura un Raiņa Lāčplēsi jau-
nā gaismā? Varbūt viņi vēl nebija 
gatavi noticēt jaunam pavērsie-
nam? Lai nu kā tas bija, laiks ir 
turpinājis mūs apskalot ar viļ - 
ņ iem – un ar laiku. Pirms desmit 
gadiem Dziesmu svētku laikā 
ša  jā pašā Arēnā Rīga skanēja rok-
operas koncerta versija. Toreiz 
man bija iespēja to klātienē pie-
dzīvot. Melotu, ja teiktu, ka kon-
certu neapmeklēju ar zināmu 
pi esardzību. Man toreiz, tāpat kā 
daudziem skatītājiem šoreiz, šķi-
ta, ka nevajag mēģināt atkārtot 
neatkārtojamo. Pirms desmit ga -
diem sapratu, ka ir jāatdzīvina  
arī neatkārtojamais. Jo Lāčplēša 
eposs ir nebeidzams. Arī tagad, 
trīsdesmit gadus pēc pirmizrā-
des, mūsu valsts Simtgadē, Lāč-
plēsis atnāca pie mums pavisam 
citāds. Stāsts ir tas pats, simbo-
lika tā pati, bet to iemiesojums 
pavisam cits. Jautājumi un pār-
domas pēc izrādes arī citi, jo laiks 
ir cits. Un šoreiz, citā laikā, man 
bija iespēja piedalīties jaunajā 
Lāčplēša interpretācijā. Gredze -
ni griežas. 

No oriģinālās izrādes šoreiz 
piedalījās vien daži. Jānis Skanis 
Teicēja lomā, Zigfrīds Muktu pā-
vels – Līkcepure un jodi un ziņo-
tāji – grupa “Jumprava”. Protams, 
ka pie taustiņiem neiztrūkstoši 
bija arī pats komponists, kuŗš sta-
feti koŗa un orķestŗa diriģē šanai 
bija nodevis savam dēlam Jānim 
Liepiņam, kuŗam, “Lāčplēsim” 
ska  not pirmo reizi, bija vien daži 

Tas ir laiks!
mēneši. Man šķita, ka visu tēlu iz -
pausme bija pilnībā mainīju sies 
režisora Viktora Runtuļa va  dī bā. 
Lai gan eposa notikumu laiks nav 
būtībā mainījies, galvenie spē lē tā-
ji ir daudzšķautņaināki un mūs-
dienīgāki. Teicējs ir laika doku-
mentētājs – gadu gaitā arī viņš    ir 
mainījies, izteiksme mierīgā ka, 
brīžiem rezignētāka. Vai tas tāpēc, 
ka viņš tagad redz cīņas gaŗo ceļu? 

Līkcepure – visuresošais, visu-
re dzošais, neviena nemanītais 
rēgs. Muktupāvels ar savu balss 
varenumu un viltīgo tēlojumu 
pārliecināja visus. Koris pieda lī-
jās mēģinājumos, kur aktieri/
dziedātāji piedalījās savos tērpos, 
bet ne pilnā grimā. Tur Muktu-
pāvelam nebija izrādē uzliktā pa -
rūka. Jāteic, man šis ikdienišķais 
izskats likās pat spēcīgāks nekā 
izrādē ar parūku – šādi viņš tie-

šām varētu iejukt pūlī. Kangara 
lomas atveidotājs Marts Kris-
tians Kalniņš savā balsī izpauda 
lielu emociju gammu. Šis nebija 
nodevējs vārda vienkāršajā no -
zī mē – viņš drīzāk bija nodevējs 
pret savu gribu. Nu, gribējās vi -
ņam līdzināties Lāčplēsim, var-
būt brīžiem paspīdēt, bet Tēvze-
mi viņš nodeva sava egoisma un 
muļķības dēļ. Taču viņam uz šī 
ceļa nonākt palīdzēja gan viltī-
gais Līkcepure, gan agresīvais, 
bet vienlaikus harizmātiskais 
Dī  terichs. Visi atceramies Nika 
Ma  t  vejeva spēcīgo tēlojumu un 

dziedājumu Dīteriha lomā. Tādēļ 
Atim Ieviņam un režisoram šīs 
lomas atveidē varēja būt visgrū-
tāk. Tēls bija pavisam cits. Saviem 
līdzskrējējiem visu varošais un 
noteicošais. Viņš atgādināja gan 
vēsturē pazīstamas personas, gan 
tādas, kas šodien ieņēmuši va - 
ru. Gudrs un spēcīgs risinājums. 
Kok nesis Jāņa Buķeļa izpildījumā 
mums nesa kaut ko jaunu, mūs-
dienīgu. Arī šis nebija viegls uz -
devums, jo Aivars Brīze ir iegājis 
vēsturē ar savu “roķīgo” izpildī-
jumu. Buķeļa balss tembrs bija 
līdzīgs, bet stāja pavisam cita. Šis 
Koknesis bija stalts, atturīgs, allaž 
uzticīgs. Spēcīga bija Lāčplēša un 
Kokneša zinošā un uzticības pil-
nā saskatīšanās pāri skatuvei da  žu 
ainu beigās. Ne velti pēdējā savā 
ainā Koknesis bija tērpies kā 
virsnieka tērpā. 

Ja pirms trīsdesmit gadiem 
jodi un ziņotāji arī bija ļaunāki, 
šoreiz viņi bija neorganizēti, iz -
tapīgi līdzskrējēji. (Tērpos gan 
viņiem varēja būt karsti, jo uz 
galvām visiem bija melnas ze  ķes.) 
No koristu rindām varēju no  vē-
rot, kā viņi noskrēja lejup pa kāp-
nēm un tad atkal augšā, lai pie-
dalītos teju vai nākamajā ainā. 
Bet viņu vitalitāte un kustības 
nevienu brīdi neliecināja par aiz-
skatuves “sportu”. Arī Laimdota 
(Ginta Krievkalna) gadu gaitā 
kļuvusi stiprāka, uzstājīgāka. Te 
varējām saskatīt latviešu sievie -

ti, kuŗa cīnās par savu mīlu un 
mērķi. Šoreiz viņa caur miegu 
nejautāja, kur ir Lāčplēsis, bet to 
atkārtoti un uzstājīgāk prasīja. 
Arī kopdziedājumos ar Lāčplē si 
Laimdota bija līdzgaitniece, ne -
vis ēna. Staburadzei (Ieva Su  tu -
gova) un Ziemeļmeitai (Ieva 
Kerēvica) bija statiskas lomas, 
nodziedot savas dziesmas, stāvot 
uz augšējā pakāpiena. Staburadze 

bija suģestējoša, aicinoša, mu  di-
noša un līriska. Ziemeļ meita, sa -
vukārt, bija izaicinoša un skarba. 
Pašu Lāčplēsi atveidoja Dons. 
Viņam droši vien bija visgrūtā-
kais uzdevums, jo trīsdesmit ga -
dus rokoperas varonis Lāčplēsis 
ir saistījies tieši ar Igo. Pavisam 
cits Lāčplēsis. Man šķita, ka viņš 
bija vairāk  tāds varonis, kam viss 
notiek ap viņu – viss ir vērsts uz 
viņu, bet pats neko neveido, ne -
plāno, neiedarbina. Viņš ir it kā 
pasīvais varonis. Varbūt man šis 
traktējums radās divu iepriekšē-
jās dienās redzētu izrāžu iespai-

dā. Filmā “Homo novus” (An - 
š lavs Eglītis), jaunā mākslinieka 
Upenāja veiksme ir galvenokārt, 
pateicoties citu cilvēku darbībai 
un notikumu sakritībai. Nacio-
nālajā teātrī redzētajā lugā “Me -
žainis” (Jānis Balodis) galvenais 
varonis, piecdesmit gadus ne  jau-
ši mežā palicis vīrietis kļūst vien-
laikus par nodevēju, varoni un 
mežabrāli, lai gan viņš ir  tiešām 

nejauši “aizķēries” mežā neīstajā 
(vai īstajā) brīdī. Šāds pasīva va -
roņa traktējums Lāčplēsim mums 
var šķist neērts uz pieņemtā fona, 
taču tas liek padomāt par tiem, 
kas dažu savu īpašību dēļ tiek 
iecelti varoņu statusā, bet noti-
kumus veido citi ap viņiem. 

Tāpat kā pirms trīsdesmit un 
desmit gadiem, skatītājus un da -
līb niekus vienojošā un spēcī gākā 
rokoperas dziesma bija “Atgrie-
šanās”: Celies, sastingusī au ka!/ 
Mosties, cerība, no miega! Putiet, 
padevības pelni! /Tīries, atmiņa, 
no sārņiem!/ Celieties, sve šumā 
stingušie ļaudis,/ Un to  piet par 
miesu siltu un dzīvu./ Pielīpi at -
pakaļ, atgrieztais riecien! Celies, 
sastingusī auka!/ Mosties, cerība 
no miega!/ Putiet, pade vī bas pel-
ni! Tīries, atmiņa, no sār  ņ iem!/ 
Raisies, apziņa, no varas! Aunies, 
doma, baltas kājas!/ At  ver, mīla, 
savas acis! Celieties, sve šumā stin-
gušie ļaudis! Atgrie šanās, atgrie-
ša nās…”

 Vārdu nozīme tad un tagad ir 
cita, bet emocijas tādas pašas. Šī ir 
kļuvusi par vienu no Igo po  pulā-
rākajām dziesmām. Viņš un arī 
rakstniece Māra Zālīte bija gan ģe -
 nerālmēģinājumā, gan kon  certā, 
turklāt pirmajā  bija iespēja baudīt 
arī Igo “Atgrie šanās” dzie dājumu. 

Daudzbalsīgais koris arī parā-
dīja savu spēku un varenumu. 
Aplausiem un uzrunām beidzo-
ties, mākslinieki nogāja no ska-
tuves, bet koris atsāka dziedāt un 
turpināja. Līdz mākslinieki bija 
spiesti atgriezties un vēlreiz no -
dziedāt “Atgriešanos”... 

Laimdota – Ginta Krievkalna, Lāčplēsis – Dons // Foto: Lauris Vīksne
Komponists Zigmārs Liepiņš un divi mūsu Lāčplēši – Igo un 
Dons // Foto: Lauris Vīksne

Noslēguma gaviles centrā dzejniece Māra Zālīte // Foto: Lauris Vīksne
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SAULES MŪŽU LATVIJAI!

Valsts prezidents Raimonds Vējonis Latvijas Simtgadē pie Brīvības 
pieminekļa: “Es redzu lepnu zemi un tautu, kas pasaulei dod, 
nevis lūdz un ņem” // Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Lāpu gājiens 18. novembra vakarā // Foto: LETA
Bruņoto spēku parāde 11. no -
vembra krastmalā // Foto: LETA

Bruņoto spēku parāde 11. novembra krastmalā // Foto: Kārlis Miksons

Skati no multimediālās deju lielizrādes “Abas malas” Arēnā Rīga // 
Foto: LETA
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Ziemeļu sapnis? 
Latvijas nākotne Somijas pēdāsDĀRTA

DINDUNE

(Turpinājums sekos)

(Turpinājums no Nr. 43)

Kur ir tavi zvaigžņu rati?
Lai valsts varētu efektīvi darbo-

ties, ir vajadzīgi darbaspējīgi cil-
vēki. Un, lai valstij būtu nākotne, 
mums vajag daudz vairāk bērnu. 
Taču cik ļoti valsts domā, lai bēr -
nu patiešām būtu vairāk? Kā valsts 
palīdz un atbalsta  šo jomu? Trešais 
no septiņiem aprakstiem sērijā  
“Ziemeļu sapnis? Latvijas nākotne 
Somijas pēdās” jau atkal ļauj iepa-
zīt Somiju un Latviju un meklēt 
kā  du risinājumu Latvijas attīstībai.  
Jau pirmajos stāstos tapa skaidrs, 
ka visās valstīs ar augstu labklājī-
bas līmeni, kā Somijā,  ir jāmaksā 
lieli nodokļi, bet mums to netīk 
darīt. Varam nemaksāt, bet cik ļoti 
no tā cieš mūsu bērni?

Latvijā 2017. gadā piedzima 
20 614 bērni, bet Somijā 2016. ga dā – 
52 814 bērni. Dažādi pabalsti gan 
māmiņām, gan tēviem ir abās 
valstīs, bet lai saprastu, kur atšķi-
rības un kā Somija veicina labvē-
līgākus apstākļus bērniem un viņu 
vecākiem, iepazīsimies ar ģime -
nes pabalstiem Latvijā un Somijā.

Ja dzīvo Latvijā, izšķirošā loma 
ir darbs. Ja strādā un veic sociā -  
lās iemaksas, ir nodrošinātas tie-
sības uz vairākiem pabalstiem. Ti -
kai strā dājošās māmiņas var sa -
ņemt maternitātes pabalstu, kuru 
izmak sā 80% apmērā no iepriek-
šējā gada vidējās ikmēneša algas. 
Šī pabalsta izmaksu sadala divās 
daļās – pirms un pēc dzemdībām, 
taču to izmaksā vismaz par 112 
dienām un nepārsniedzot maksi-
mālo termiņu – 140 dienas.  Ne  strā-
 dājoša māmiņa šādu pabalstu ne -
saņem. Kā skaidro Labklājības 
mi  nistrijas Komunikācijas noda-
ļas sabiedrisko attiecību speciālists 
Egīls Zariņš – sociālās apdroši nā-
šanas mērķis ir garantēt, ka bez-
darba gadījumā persona saņems 
kādu daļu no ienākumiem, un,     
ja persona nav strādājusi un nav 
bijusi sociāli apdrošināta, tātad 
nav arī risks zaudēt ienākumus.

Nestrādājošai, sociāli neapdro-
ši nātai māmiņai līdz dzemdībām 
kaut kā jācenšas izdzīvot pašai,       jo 
pirmā palīdzība no valsts jeb bēr -
na piedzimšanas pabalsts 421,17 
eiro apmērā pieprasāms no bērna 
8. dzīves dienas, kad bēr nam pie-
šķirts personas kods un ra   dusies 
tiesībspēja. Turpmāko se  šu mēne-
šu laikā šis pabalsts jā  pie prasa. Un 
šādu vienreizēju mak sājumu var 
pieprasīt gan sociāli apdrošinātās, 
gan neapdrošinātās māmiņas. 

Visām māmiņām  pienākas arī 
bērna kopšanas pabalsts.  To mak-
sā līdz bērna divu gadu vecuma 
sasniegšanai – no dzimšanas  līdz 
pusotra gada vecumam pabalsts  
ir 171 eiro mēnesī, atlikušo laiku – 
42,69 eiro. Arī šim pabalstam jā -
pie sakās sešu mēnešu laikā kopš 
bērna dzimšanas 8. dienas, un,  ja 
to izdara, piemēram, desmit mē -
nešus pēc bērna dzimšanas, pa -
bal stu izmaksā vien par sešiem 
pa  gājušajiem mēnešiem. Un par 
pārējo laiku  pabalstu neizmaksā.

Lūk, atkal izdevīgākā situācijā ir 
sociāli apdrošinātās māmiņas, jo 
vienlaikus ar bērna kopšanas pa -
balstu viens no vecākiem var sa -
ņemt arī vecāku pabalstu. Tiesa 
gan, šāda iespēja ir vien no 2014. 

gada, un vecākiem pašiem jāiz-
vēlas, kurš un cik lielā apjomā pa -
balstu saņems.  Ja pabalstu grib sa   -
ņemt līdz bērna viena gada ve  cu-
mam 60% apmērā no sociālās ap -
drošināšanas vidējās algas, šādā 
veidā kopumā saņem vairāk nau-
das. Otrs variants ir pabalstu sa -
ņemt līdz bērna pusotra gada ve -
cumam, tad 43,75% apmērā, ko -
pumā iegūstot mazāk. 2017. gadā 
teju 88% vecāku izvēlējās pabalstu 
saņemt līdz bērna pusotra gada 
vecumam. Jāpiebilst, ka šī pabalsta 
saņemšanas laikā drīkst arī strā -
dāt, taču tad vecāku pabalsts ir 
vien 30% apmērā no jau piešķirtās 
pabalsta summas. 

Arī par tēviem nav aizmirsts. Ir 
iespēja pieteikties paternitātes pa -
balstam un atvaļinājumam sakarā 
ar bērna piedzimšanu. To gan var 
pieprasīt vien sociāli apdrošināti 
tēvi, jo par 10 dienu garu atvaļi nā-
jumu līdz bērna divu mēnešu ve -
cumam maksā 80% no viņa algas.

No bērna viena līdz 15 gadu 

vecumam gan sociāli apdro šinā-
tajām, gan neapdrošinātajām ģi -
menēm  ik mēnesi maksā ģime -
nes valsts pabalstu. Tā lielums at -
ka  rīgs no bērnu skaita – par pirmo 
maksā 11 eiro un 38 centus mēne-
sī, par otro bērnu – jau divas reizes 
lielākā apmērā, par trešo – trīs 
reizes lielāku pabalstu nekā par 
pirmo bērnu. Šo ģimenes pabalstu 
var saņemt arī tad, ja bērns ve -
cumā no 15 līdz 20 gadiem jopro-
jām mācās vidusskolā vai profe-
sio nālajā izglītības iestādē, turklāt, 
ja šis bērns nav apprecējies. Jau-
nums no 2018. gada marta – pie-
maksa pie ģimenes pabalsta, ja ir 
divi vai vairāk bērnu. Tā darbojas 
līdzīgi kā ģimenes pabalsts – mak-
sā katru mēnesi no bērna viena 
gada vecuma līdz pat 20 gadiem, 
ja bērns turpina mācības. Arī pie-
maksas lielums atkarīgs no bērnu 
skaita, proti, par diviem bērniem 
pienākas piemaksa 10 eiro, par 
trim – 66 eiro, bet par katru nā -
kamo vēl papildus 50 eiro.

Var arī tā
Jāsāk ar to, ka Somijā vienādas 

tiesības uz ģimenes pabalstiem ir 
gan strādājošajām, gan bez darba 
esošajām māmiņām. Lielāks pa -
balsts, protams, būs strādājošajām 
māmiņām, taču jebkurā gadīju mā 
pabalstu minimālajā apjomā var 
saņemt visas. Būtiski būt ārsta uz -
raudzībā un laikus informēt Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģen tūru 
Kela. Visus ar bērna dzimšanu sai  s-
tītos pabalstus rēķina vienādi, vi -
siem minimālā dienas likme – 
24,64 eiro, un to maksā par 6 die-
nām nedēļā. No pabalstiem jā -
maksā arī nodokļi, tāpēc “uz ro -
kas” šī summa ir mazāka. Kādi tad 
bērna pabalsti ir Somijā? 

Līdzīgi kā Latvijā, viss sākas ar 
maternitātes pabalstu, taču to sa -
ņem visas māmiņas neatkarīgi strā  -
dā vai tieši šobrīd nestrādā. To  po-
šajām māmiņām jāapmeklē ārsts, 
jāpiesakās arī Sociālās ap  dro šinā-
šanas aģentūrā Kela. Pa  bal stu ko -
pumā maksā par 105 die nām, pa -
rasti sāk 30 dienas pirms dzem dī-
bām. Kad bērns piedzimst, var 
pieteikties maternitātes dāvinā ju-
mam (Maternity grant). Ir izvēle – 
saņemt pūriņu (Maternity pack-
age) vai ar nodokļiem neaplieka-
mu naudas dāvinājumu 140 eiro. 
No 2018. gada jūnija dāvinājuma 
summa palielināta un būs 170 eiro. 

Lai  gan Latvijā pēc bērna dzim-
šanas saņem pat trīs reizes lielāku 
naudas summu, Somijā pieejams 
šis pūriņš. Tajā ietilpst vairāk nekā 
50 dažādu lietu, kas vajadzīgas 
bērnam un vecākiem – gan drē bes, 
autiņi un guļammaiss, gan dažā-
das higiēnas preces – kā ter mo-
metrs, higiēniskās paketes un pat 
prezervatīvi. Viss sapakots kas tē, 
kuru vajadzības gadījumā var iz -
mantot arī kā bērna guļvie tu, jo 
kastes apakšā ir matracis. 

Pūriņa vērtība naudas ziņā ir 
daudz lielāka, turklāt pat ja gri-
bētu, to nevarētu nopirkt. Jau vai-
rāk nekā pirms simt gadiem, kad 
valdīja netīrība un nabadzība, lab-
darības organizācijas centās palī-
dzēt nabadzīgajām māmiņām, dā -
vinot grozu ar pirmās nepiecie -  
 ša mības lietām – kā autiņi un veļa. 
Taču kopš 1949. gada šādu paci -
ņu dāvina visām māmiņām, lai vi -
siem bērniem būtu vienlīdzīgs 
dzī  ves sākums. 

Tā, lūk, ik gadu īpaša Mater ni-
tātes pabalsta padome izvēlas pū -
riņa saturu,  ik gadu to maina, tur-
klāt ņem vērā arī iedzīvotāju ie -
teikumus. Tā kā katru gadu pa  ci-
ņas saturs mainās, katru gadu veic 
arī Eiropas Savienības liku miem 
atbilstošu iepirkuma kon kursu, 
kurā piedalās vismaz 20 ra  žotāji 
no dažādām valstīm. Viena pūriņa 
sagatavošanai gan atvēl tikpat lie -
lu summu, cik saņem naudas dā -
vinājuma izvēles gadī jumā, proti, 
nu vēl 140 eiro, bet drīz jau 170, 
skaidro Annīna Kuo ka (Anniina 
Kuokka), Somijas so  ciālās apdro-
ši nā šanas aģentūras Kela ģimenes 
pabalstu koordi nātore:  “Mums jā -
izvēlas pēc iespējas labāki produk-
ti par zemāko cenu, jo mēs tērējam 
publisko financējumu. Tāpēc ne -
varam izvēlēties tikai somu ražo-
jumus.” Viņa arī atzīst, ka no Lat-
vijas ražotāji piedalījušies nav, bet 
pērn vienu produktu ražojuši lie-
tuvieši. Patiesā paciņas vērtība ir 
daudzas reizes lielāka, un 95 pro-
centi no jaunajām māmiņām iz -
vē las šo pūriņu. Arī divu bērnu 
mā  mi ņa Taina pēc pirmā bērna 
dzim šanas izvēlējās pūriņu: “Bija 
visas pamatlietas, kas bērnam va -
ja dzī gas, un ņēmu to, jo tai ir lie-
lāka vēr tība nekā naudas dāvinā-
ju mam. Ja pērk drēbes un visu 
pārējo veikalā, ir dārgāk.” Otram 
bērnam gan pūriņu nav ņēmusi, 
jo viss vajadzīgais vēl bijis no pir-
majam bērnam uzdāvinātā pūri ņa. 

Laiks izvēlēties
Dāvanas saņemtas, bet mater-

nitātes 105 dienu ilgais pabalsta 
izmaksas termiņš turpinās. Kad 
beidzas arī tas, bērnam ir aptuve -
ni trīs mēneši. Vecāki var izvēlē -
ties, kurš aptuveni pusgadu jeb 
158 dienas – līdz bērna 9 mēnešu 
vecumam – rūpēsies par mazuli 
un saņems vecāku  pabalstu. Bie-
žāk gan tās ir mātes, jo 2016. gadā 
vien 9% tēvu izvēlējās šo iespēju. 
Turklāt, tāpat kā citiem pabal - 
s tiem, arī šis lielums atkarīgs no 
cilvēka ienākumiem, bet nav ma -
zāks par 24,64 eiro dienā. Kad 
bērns Somijā sasniedz 9 mēnešu 
vecumu, vecākiem jāizdara liela 
izvēle – kā rūpēsies par bērnu    
līdz viņa trīs gadu vecumam? 

Sociālās apdrošināšanas aģentūras Kela ģimenes pabalstu 
koordinātore Annīna Kuokka rāda 2017. gada pūriņu // Foto: 
Dārta Dindune
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LĀSMA 
GAITNIECE

Kā maza pērlīte Latvijas kakla-
rotā, kā neliels dārgakmens Vidze-
mes jūrmalā atmirdz Saulkrasti. 
Vie ta Baltijas jūras piekrastē, ko 
dāsni sasilda saule un liegi noglās -
ta vējš. Vieta ar īpašu noskaņu, kā 
arī garu, līkločainu un nereti pār-
steigumiem bagātu vēsturi. Nejaušs 
ceļinieks, nokļuvis Saulkrastos, vis-
pirms nopriecāsies par saules ap -
mirdzēto jūru un pludmales smil-
tīm, kam turpat blakus aizvijas šo -
seja, sev aiznesot līdzi darbdienu 
nemieru. Var gandrīz vai apgalvot, 
ka vilinājums apstāties, iziet caur 
nelielo priežu mežiņu un pakavē-
ties plūdmalē, būs nepārvarams. 
Arī vēlme iemērkt plaukstas kādā 
no mazajām upītēm – Inčupē, Pē -
ter upē, Ķīšupē vai Aģē, kas, apejot 
savā ceļā lielus akmeņus un citus 
šķēršļus, ietiecas jūrā.

Neparasta iespēja paviesoties 
Vid zemes jūrmalā raksta autorei 
radās šī gada pēdējā vissiltākajā 
dienā, kas, par spīti Latvijas klima ta 
īpatnībām, iegadījās oktobra vidū. 
Tā bija diena, kad saule lutināja 
īpaši dāsni. 

Par Saulkrastu un Pabažu plud-
malē redzēto ir vērts dalīties ar la -
sītājiem, mudinot arī viņus šīs vie-
tas apmeklēt. 

Dodoties no galvaspilsētas Rīgas 
Saulkrastu virzienā, vispirms pie-
stā jam Pabažos. Vēsturiski tas bija 
neliels, trūcīgs zvejnieku ciemats, 
kurā vairāk cilvēku sastopams vien 
vasarās, kad laiks ir saulains un 
apmeklētājiem atvērtas pāris ka -
fejnīciņas. Iespējams, visslavenākā 
persona, kuŗa sava brauciena laikā 

SAULES UN VĒJU IEAIJĀTI KRASTI

piestājusi Pabažos un pārnakšņo-
jusi vietējās muižas vasarnīcā, bija 
Krievijas ķeizariene Katrīna II. Arī 
viņu vilinājusi pelde Baltijas jūras 
ūdeņos. Kā liecina vēstures avoti, 
ūdens priekiem ķeizariene node-
vu sies pretī vietai, kur atrodas Baltā 
kāpa. Lai paliktu kāda atmiņa par 
jauki pavadītajiem mirkļiem, augst -
dzimusī dāma pretī kāpai iestādī-
jusi divas liepas, kas tur kuplo vēl 
šodien. 

Baltā kāpa ir veiksmīgi izvēlēta 
vieta, no kuŗas sākt iepazīt Saul-
krastus, un ne tikai tāpēc, ka, stāvot 
tās virsotnē, paveras romantisks 
skats uz jūru, Inčupes grīvu un 
plašo pludmali. No kāpas līdz Saul-
krastu centram aizvijas aptuveni 
čet rus kilometrus garš celiņš – 
Saul rieta taka. Kaut arī aptuveni   
18 metrus augsta, kāpiens līdz Bal-
tās kāpas virsotnei nerada ne ma -
zāko grūtību. Apkārtne ir sakopta 
un labiekārtota, augšup ved koka 
pakāpieni, arī laipas, kuŗu malās ik 
pēc noteikta attāluma novietoti so -
liņi atpūtai. Kad nokļūts kāpas 
augstākajā vietā, rodas vēlēšanās 
veikli noskriet lejā pie jūras. Arī no 
otras (no piekrastes) puses paveras 
brīnišķīgs skats: Balto kāpu grez - 
no iespaidīgas priedes, kuŗas sava 
varenā izskata dēļ būtu pelnījušas, 
ka prasmīgas rokas tās “iemūžinā -
tu” gleznā. Gan piebilstams, ka ļau-
dis no Kurzemes, tai skaitā arī rak-
sta autori, krietni vairāk par diža-
jām priedēm varētu ieintriģēt ma -
zās, līkumainās Inčupes ieteka Bal-
tijas jūrā. Kurzemes piekrastē šādu 
vietu, kur upes ūdeņi savienojas ar 

jūru, nav daudz, savukārt Saul-
krastos, to apkārtnē vien tādu ir 
veselas četras.

Pirms došanās prom par Pa  ba-
žiem, kas kopš 1950. gada ir viena 
no Saulkrastu pilsētas daļām, uzzi-
nu ko pārsteidzošu. Izrādās, tieši 
šajā jūrmalā meklējams latviešu 
kuģubūves vēstures pirmsākums; 
te agrākos laikos meistari būvējuši 
varenus kuģus.

Tālāk ceļš ved uz Saulkrastu pil-
sētas centru. Caur mašīnas logu 
uzmanību saista vairākas ceļo tā-
jiem interesantas vietas, viena no 
tām – Saulkrastu (Pēterupes) ev. 
lut. baznīca. Neliels, balti krāsots, 
rudenīgo koku ieskauts dievnams 
Pēterupes krastā. Paraustām dur - 
v ju rokturi – sestdienas pievakarē 
diemžēl slēgta. Taču, kas zina, var-
būt tas nemaz nav slikti, jo līdz ar  

UZZIŅAI:

• 1764. gadā sava brauciena no Pēterpils uz Rīgu laikā Krievijas 
ķeizariene Katrīna II piestājusi Pabažos, kur nakšņojusi vietējās 
muižas vasarnīcā. Pēc viņas brauciena vietējiem iedzīvotājiem 
bija pienākums uz Pēterpili sūtīt Pēterupē atrastās pērles. Ja kāds 
izlēma atrasto pērli piesavināties, par to draudējis sods.

• Pabažu jūrmalā uzbūvēts viens no pirmajiem Latvijas piekrastes 
buriniekiem – divmastu kuģis Wictoria, kam bijuši divi īpašnieki. 
No 1857. līdz 1913. gadam Pabažu jūrmala bija viena no popu-
lārākajām kuģu būves vietām Latvijas territorijā.

• Baltā kāpa ir 18 metrus augsta. Savu nosaukumu tā guvusi no 
baltajiem sacietējušo smilšu slāņiem, kas, protams, nav smilš-
akmens, kaut gan ļoti tam līdzinās. 

• Saulkrasti savu nosaukumu, kādu mēs to lietojam tagad, ieguva 
1931. gadā (līdz 1951. gadam figurēja nosaukums – Saulkraste). 
Iepriekš šo vietu dēvēja par Neibādi (Neubad), savukārt Pabažus – 
par Katrīnbādi. 

• 1978. gada 5. novembrī Saulkrastu luterāņu baznīcā sāka kalpot 
pirmā sieviete  mācītāja Latvijā Vaira Bitēna. 

• Dzīvojamo namu komplekss Sun Republic ir vislielākais kūrorta 
ne  kustamā īpašuma projekts Latvijā.

Plašāku informāciju par Saulkrastiem un citām Vidzemes jūrmalas 
apdzīvotām vietām var gūt Ingas Zemītes grāmatā “SAULKRASTI no 
vissenākiem laikiem līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai” (izdevējs: 
Saulkrastu novada dome). Grāmatā pieejamā informācija vietumis 
izmantota, veidojot šo publikāciju.

Pabaži, Baltā kāpa. Mazā, līkločainā Inčupe nerimtīgi laužas uz jūru //FOTO: Lāsma Gaitniece

Skats no Baltās kāpas uz saules apmirdzēto plūdmali Pabažos // 
FOTO: Lāsma Gaitniece

1856. gadā celtā Saulkrastu (Pē -
ter upes) ev. lut. baznīca, kur sa -
vulaik kalpojusi pirmā lat viešu 
sieviete – mācītāja Vaira Bitēna. 
Gadskaitlis “1856” iz  lasāms arī 
virs dievnama ieejas durvīm // 
FOTO: Lāsma Gaitniece

Saulkrasti ir ceļotājiem vies-
mīlīga pilsēta. Par to liecina 
labiekārtotā plūdmale un pat 
mazais skatu tornītis // FOTO: 
Lāsma Gaitniece

to vairāk laika varam veltīt baznī -
cas apkārtnes apskatei. Apstāties 
un tvert pēc fotoaparāta liek gar 
baznīcas sāniem plūstošā Pēter - 
u pe, kas piebirusi pilna dzeltenām 
un sārtām lapām, kā arī piemiņas 
akmens ar iekalto krustu, godinot 
deportēto Saulkrastu iedzīvotāju 
piemiņu. Uz to veroties, atmiņā 
ataust reiz dzirdētais, ka daļa no 
Rīgas un arī Latgales izsūtīto cil-
vēku pēc atgriešanās apmetušies 
tieši Saulkrastos, jo tuvāk par 50 
kilometriem no galvaspilsētas šie 
bīstamie “noziedznieki” nav drīk-
stējuši dzīvot. 

Kaut Pabažu jūrmalas pievilcība 
jau pavisam nesen kā redzēta un 
novērtēta, brauciens nebūtu pil-
nīgs, ja nepiestātu arī Saulkrastu 
plūdmalē. Šajā reizē uz jūru devā-
mies gar dzīvojamo namu kom-
pleksu Sun Republic (Saules Repub-
lika), kas atrodas aptuveni 150 met-
ru atstatu no krasta, Ķīšupes grī -   
vā. Pa koka laipām līdz jūrai un gar 
tās krastu, vējam gar ausīm šalko-
jot, var izbraukt ar riteni! 

Plūdmales smilts ir raupjāka 
nekā Rīgas Jūrmalā vai Liepājā, 
taču šai vietai raksturīgi, ka plūd-
malē atrodams pa kādam lielam 
akmenim, kādu vismaz vēju pilsē-
tas jūrmalā neatrast. Līdzīgi kā tās 
bija Pabažos, arī Saul krastu plūd-
male ir labiekārtota. Piestājam pie 
skatu torņa, kur ai  navu piedāvā 
vērot no putna lidojuma, arī pie 
kafejnīcas “Koklīte”, kas savā po -
pu lāritātē varbūt varētu sacens ties    
pat ar “Vāravu” – pado m ju varas 
gados tik ļoti iecienīto Saulkrastu 
restorānu, kuŗā brīžiem pat neva-
rēja tikt iekšā. “Koklītē” ie  iet var, 
taču tā vienmēr ir cilvēku pilna.

Pēc katra ceļojuma, vienalga, lai 
cik garš vai īss tas arī būtu, paliek 
atmiņas. Tās darbdienām piešķir 
krāsas, tumšajos vakaros silda un 
dažkārt palīdz izturēt pelēcību. Pēc 
Saulkrastu brauciena atmiņā pa - 
liks ne tik daudz kādu konkrētu 
vietu, kā gaismas rotaļas – saulriets, 
tā atspīdums Baltajā kāpā un priežu 
mežiņā. Arī saulītes spoguļošanās 
Baltijas jūras drūmajos ūdeņos.

Dzīvojamo namu komplekss Sun Republic (Saules Republika)
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Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts

Atbalstiet Latvijas Okupācijas mūzeja darbu, Latvijas otrajā simtgadē 
ie ejot!

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

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

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

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

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

Krustvārdu mīklas (Nr. 43) 
atrisinājums 

Līmeniski.  4. Lazda. 5. Tokāta. 
7. Rudens. 10. Sirma. 11. Lugaži. 
12. Lusaka. 13. Barkass.  16. Stor-
no. 19. Sapals. 22. Trumens. 23. 
Andora. 24. Silava. 25. Stators. 
26. Patoss. 28. Sairas. 30. Stafete. 
35. Ungāri. 37. Pirita. 38. Zonde. 
39. Ananke. 40. Līdaka. 41. Medze.  

Stateniski. 1. Klasika. 2. Ezera. 
3. Karalis. 5. Toledo. 6. Kuga. 8. 
Efas. 9. Smarža. 14. Raudava. 15. 
Anemone. 17. Tonga. 18. Nāras. 
20. Afiša. 21. Luvra. 27. Toruņa. 
29. Ramata. 31. Taizeme. 32. Tu -
peles. 33. Agra. 34. Lima. 36. 
Anods.

SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv

“LATVIJAS GRĀMATA” 

RAKSTIET, ZVANIET, 
UN GRĀMATAS JUMS
 PIESŪTĪS PA PASTU

VISAS LATVIJĀ 
IZNĀKUŠĀS GRĀMATAS 
VARAT IEGĀDĀTIES PIE

LIELĀKĀ GRĀMATU TIRGOTĀJA

Ienāk prātā, ka esmu daudz 
stāstījis gan par seniem gariem, 
gan par to, kas Mūzejā atrodams 
un skatāms, par Mūzeja notiku-
miem un cilvēkiem. Viss notiek. 
Taču neesmu pastāstījis par tiem, 
kas gādā, lai viss, kas notiek, var 
notikt. Viņi, gandrīz kā gari, ir 
diezgan nemanāmi, un tas, ko 
viņi izdara, neliekas kas sevišķs, 
bet ja viņi to nedarītu – tad gan 
pamanītu. 

Tā liekas pašsaprotami, ka 
grīdas ir tīras un tualetēs viss 
kārtībā. It kā pats no sevis. Bet es 
zinu, ka tas tāpēc, ka apkopēja 
Vija visu to satīra un sakārto. 

43. Tie, kas nemanāmi gādā, 
lai viss var notikt

Vija Mūzejā jau bijusi ilgi. Viņai 
patīk, ka viņai novēl diev palīgu. 
Laikam jau palīdz, jo viņa ne -
sūdzas un savu darbu dara ar 
smaidu un labu garastāvokli. 
Viegli tas nevar būt, tā it sevišķi 
vecajā Mūzeja ēkā, kur tualetes 
varēja kalpot par padomju oku-
pācijas eksponātiem un grīdas 
slapjdraņķa laikā pievazātas. Par 
vecās ēkas apkārtni gādāja sēt-
niece Rita. Vasarās tā nekas, bet 
ziemās viņai nācās sniegu šķūrēt 
un smiltis kaisīt, jo Mūzeja pa -
jumtei cauri gāja cilvēku strau-
mes. Pagaidu ēkā Rita gādā par 
apstādījumiem. Ziedus viņa kopj 

īpaši zinīgi un ar mīlestību. Arī 
Rita nesūdzas par darbu, bet ne -
taupa izteiksmīgus epitetus ne -
vīžīgiem cilvēkiem. Kā pienākas. 
Atzīšos, es neesmu visai vīžīgs, 
bet, par laimi, esmu gars, un tā -
pēc man nav gadījies ciest no 
Ritas labi tēmētajiem vārdu šā -
vieniem. Bet citiem jāuzmanās. 
Rita ir tieša.

Mūzeja pagaidu telpās Rita 
pilda arī naktssarga pienāku -
mus. Naktssargi, liekas, nedara 
neko, tikai guļ. Bet tā nav. Nu jā, 
nosnaužas, bet es zinu, cik viņi 
svarīgi. Vecajā ēkā, piemēram, 
kāds bija naktī pienācis pie lielā 

vestibila stikla loga un ar kāju – 
blaukš! – izsitis. Atentāts? Huli-
gā nisms? Labi, ka bija nakts -
sargs. Drošs paliek drošs, līdz 
logu izlaboja, vestibilā par sargu 
nolīga zemessargu uniformā. Tā 
bija vienīgā reize, kad tā kaut kas 
notika. Pagaidu ēkā esam jau 
daudz drošāki. Te amerikāņi 
sa  vu vēstniecību aizsargājuši ar 
betona stabiem gar ielu, smagu 
metāla žogu, aizrestotiem logiem 
un smagām durvīm ar bruņu 
stiklu. Bez Ritas par naktssargiem 
strādā arī Eduards un Oļģerts. 
Eduards ir pavisam sevišķs. Sar-
dzes laikā viņš gatavo latviskus 
instrumentus. Man it sevišķi pa -
tīk viņa dūdas. Laikā, kad Mūzejs 
slēgts, viņš reizēm kopā ar citiem 
dūdiniekiem saspēlējas. Man lie-
kas – koncerts tieši man. 

Jā, Mūzejam drošība svarīga, 
un ne tikai naktī. Te glabājas 

daudz liecību par to, kas noticis 
okupācijas laikā. Tas runā pretī 
tam, ko centās iegalvot okupanti. 
Vācieši jau sen mums nedraud, 
bet Mūzejs palaikam ir saņēmis 
bumbu draudus krievu valodā. 
Pēc tam, kad 2014. gadā Krievija 
okupēja Krimu, Mūzejs izstrā-
dāja drošības plānus vērtīgajam 
krājumam un personālam. Par 
visu to gādā speciāliste Māra, 
kuŗa ir stingra un nepielaidīga. 
Pat es sāku uzmanīties no sve-
šiem, nepazīstamiem gariem, it 
sevišķi zaļā krāsā. Drošs paliek 
drošs.

Visu to blakus daudziem ci - 
tiem darbiem pārrauga Mūzeja 
saimnieks Ziedonis ar savu pa -
līgu Andreju. Ja kaut kas saplīsis, 
kaut kas jāpielabo, kaut kas jā -
būvē, Andrejs to izdara gandrīz 
nemanāmi – kā tāds gariņš. Un 
viss ir kārtībā, viss var notikt. 

Līmeniski. 1. Sistēmatizēts kar -
tīšu kopums. 5. Zemes dieviete 
sengrieķu mītoloģijā. 6. Upe 
Francijas ziemeļos. 8. Ogulājs. 
10. Franču gleznotājs (1834-
1917). 11. Oficiāla satura vēstu-
les. 12. Akmeņplekstes. 16. Liel-
feodāļi viduslaiku Anglijā. 18. 
Nacionālais mākslas mūzejs 
Ma d ridē. 20. Dokumentu ko -
pums par kādu juridisku jau tā-
jumu. 22. Valsts Afrikas zie meļ-
rietumos. 23. Nelīdzenumi uz 

ceļa. 25. No rīsiem gatavots al -
koholisks dzēriens. 26. Franču 
rakstniece (1804-1876). 27. S a -
ka  ru iestāde. 28. J. Jaunsudrabi -
ņa triloģija. 30. Šrilankas lielākā 
pilsēta. 33. Naudas vienība Al -
bānijā. 37. Amariļļu dzimtas 
augs. 38. Krievu rakstnieks 
(1897-1937). 39. Vienjūga eki-
pāža Anglijā. 40. Audi, kas pār-
klāj organisma virsmu.

Stateniski. 1. Pilsēta Francijas 
ziemeļos. 2. Gaujas pieteka. 3. 

Galdnieka darbarīks. 4. Komētas 
daļa. 5. Vācu rakstnieks (1749-
1832). 7. Latviešu gleznotājs 
(1913-1994). 9. Arāliju dzimtas 
krūmi. 10. Tibetas augstākais 
garīdznieks. 13. Lietuviešu kom-
ponists (1867-1916). 14. Rūtu 
dzimtas augļu koki un krūmi.   
15. Apdzīvota vieta Ogres no -
vadā. 17. Neliels ūdenskritums. 
18. Starptautiska vienošanās. 19. 
Mūzikāli drāmatisks sacerē -
jums. 21. Grauzdēta maizes šķē-
līte. 24. Valsts Afrikas dienvid-
rietumos. 29. Apdzīvota vieta 
Kokneses novadā. 31. Pundur-
žirafe. 32. Daudzreiz. 34. Angļu 
jūrasbraucējs (1728-1779). 35. 
Aparāta, iekārtas reģistrācijas ap -
liecība. 36. Blīvs linu vai kok-
vilnas audums.
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Porziņģis cer 
atgriezties  laukumā

Latviešu basketbola super-
zvaigzne Kristaps Porziņģis cen  -
šas pacietīgi un prātīgi pieiet 
rehabilitācijai un nesasteigt at -
griešanos laukumā, raksta Zie -
meļamerikas mediji. 23 gadus 
vecais Ņujorkas Knicks spēlētājs 
turpina atlabt no smaga ceļgala 
savainojuma, ko viņš guva šā 
gada februārī. Laukumā Por-
ziņģis varētu atgriezties ap Ziem-
svētkiem, taču ticamāka ir 
iespēja, ka tas notiks vēl vēlāk.

“Pamazām jau varu sajust 
savu atgriešanos laukumā,” laik-
 raksts The New York Post citē 
Porziņģa teikto. “Tomēr cenšos 

palikt pacietīgs. Diena, kad at -
griezīšos, agri vai vēlu pienāks.” 
Pašlaik Porziņģis treniņos jau 
sācis spēlēt pret citiem basket-
bolistiem, bet lielākais izaici-
nājums viņam esot atgriešanos 
nesasteigt. “Dažreiz ir treniņi, 
kuros ceļgals nejūtas pārāk labi. 
Psīcholoģiski tas ir pats sarež-
ģītākais, jo vēlies turpināt no -
dar bību un paveikt vairāk, to  mēr 
kaut kas traucē. Nevajag pārāk 
aizrauties. Es vienmēr cenšos 
būt gudrs un pacietīgs, taču 
dažreiz kļūstu pārāk nemierīgs,” 
atzinis Porziņģis. Iepriekš iz -
skanēja runas, ka viņš varētu 
izlaist visu šo sezonu, tomēr pats 
spēlētājs to nevēlas. “Ir patī  ka mi, 
ka pamazām tuvojas brīdis, kad 
atgriezīšos laukumā. No otras 
puses šis savainojums bijis arī 
kā svētība, jo atlabšanas laikā 
esmu daudz ko iemācījies par 
sevi un savu ķermeni. Mana 
vīzija par daudzām lietām tagad 
ir krietni skaidrāka,” uzsvēra 
Porziņģis.

Siguldas cerības uz 
olimpiadu pieaug

Kalgari iedzīvotāji referen-
dumā 13. novembrī ir pauduši 
noraidošu attieksmi pret 2026. 
gada Ziemas olimpisko un 

Para limpisko spēļu rīkošanu, 
ziņo portāls insidethegames.biz. 
Pēc Kalgari pilsētas domes da -
tiem, referendumā piedalījās 
vairāk nekā 304 tūkstoši iedzī-
votāju, kas ir ievērojami lielāka 
atsaucība nekā tika gaidīts. 
56,4% balsotāju nobalsoja pret, 
43,6% – par. Kanadas Olimpiskā 
komiteja  paziņojumā paudusi 
nožēlu par referenduma iznā-
kumu.

Līdz ar to uz šo sporta forumu 

Siguldas bobsleja un kamaniņu trases reljefs

9.decembrī 11.00
Jonkeru baznīcā

ŅUJORKAS LATVIEŠU KOŖA
ADVENTA KONCERTS
“SIRDĪ GAISMAI BŪT”

Programmā: Lauras Jēkabsones, Jāņa Lūsēna
un Vilņa Salaka Ziemsvētku kantātes 

Solisti – Laila Liepiņa Southard,
Sarma Dindzāne Van-Sant  u. c.

Piedalās – Kamerorķestris
Diriģente – Laura Padega Zamure

Mīļi gaidām – 254 Valentine  Lane, Yonkers;
Ņujorkas latviešu ev. lut. draudze

Pēc koncerta SVĒTKU MIELASTS,
ZIEMSVĒTKU  TIRDZIŅŠ

Ieeja – $25 (uzkodas iekļautas).
Bērniem bez maksas

palikušas vairs tikai divas kan-
didātūras – apvienotais Italijas 
pilsētu Milānas un Kortīnas 
d’Ampeco pieteikums un Zvied-
rijas galvaspilsētas Stokholmas 
pieteikums, kas paredz sadar-
bību ar Latviju renes sporta 
veidu sacensību aizvadīšanā 
Siguldā.

Ja Jūs biedē svētku iepirkšanās un
ja meklējat kaut ko īstu un latvisku,

grūti atrodamu pat amazonē,
laipni lūdzam  uz ikgadējo

Ziemsvētku tirdziņu Daugavas Vanagu namā.
Plašā izvēlē latviskie našķi un skaistumli etas

dāvanām, kādas noteikti neatradīsit
nevienā tirdzniecības centrā. Iepējams, laimēsit 

loterijā! Bērni varēs doties pasaku ceļojumā kopā ar 
Brīnumzemes rūķiem; vēlāk pēcpusdienā 

pieaugušie dziedās līdzi Elizabetei Zagorskai un
Atim Auzānam no Latvijas.

Karstvīns pie kamīna un dejas pēc izvēles.
Tiekamies 15. Decembrī plkst. 12:00

115 W 183rd St , Bronx, NY 10453
Ieeja par ziedojumiem.

Nāc pats un aicini draugus!

Ūdens motosportisti 
izcīna medaļas

Latvijas ūdens motosporta jau-
natnes izlase Apvienotajos Arabu 
Emirātos izcīnīja trešo vietu pa -
saules jauniešu čempionāta For-
mula Future sacensību kopvēr-
tējumā un zelta medaļu indivi-
duālajos braucienos. Pasaules 
čempiones titulu individuālajos 
braucienos trešajā klasē izcīnīja 
Elīza Lakoviča-Lakovica, bet Nik-
lāvs Rimeicāns bija uzreiz aiz 
viņas. Pirmajā klasē Miks Laza-
renoks bija trešais, savukārt ce -
turtajā klasē Laura Lakoviča-
Lakovica izcīnīja otro vietu, bet 
Kristers Mangins – trešo. 

Līdz ar to Latvijai kopumā 

viena zelta, divas sudraba un 
divas bronzas medaļas. Komandu 
cīņā par Latviju veiksmīgākas 
bija tikai ūdensmotosporta liel-
valstis Krievija un Vācija.

“Esmu priecīgs, ka Latvijas iz -
lase, neskatoties uz tālo lidojumu, 
laika zonas maiņām un mums ne -
raksturīgo klimatu spēja parādīt 
izcilu sniegumu un saliedētību. 
Par godu Latvijas Simtgadei noslē-

guma ceremonijā tika atskaņota 
Latvijas himna, ko papildināja 
mūsu komandas patriotiskais dzie-
 dājums. Esmu gandarīts par to, 
ka mūsu jaunieši veido pozitīvu 
priekšstatu par Latviju. Tas ļauj 
pamatoti cerēt uz vēl izcilākiem 
rezultātiem nākotnē gan sportā, 
gan citās jomās,” sacīja LŪMSF 
prezidents Atis Slakteris.
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

SARĪKOJUMI
BOSTONA (MA)
Trimdas dr. zāle (58 Irving St, 

Brookline MA 02445).
 DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras 

Centrs (10705 West Virginia 
Ave, Lakewood, CO 80226), 
tālr.: 303-986-5337 vai 303-913-
8081. Piektdienās 19:00 tiekas 
latviešu deju grupa, 20:30 no -
tiek koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

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

25.novembrī 12:00 Ziem-
svētku tirdziņa lielā talka. Esat 
aicināti nākt palīgā sagatavot 
telpas tirdziņam. Būs darbi vi -
siem – jauniem, veciem un 
vidējiem. Šis ir vislielākais un 
visapmeklētākais ikgadējais pa -
sā kums Biedrības telpās, un 
katra rociņa ir noderīga. Labi 
pavadīts laiks un padarītā darba 
gandarījums ir garantēti. Pus-
dienas visiem talciniekiem.

Mēnešsapulce notiks plkst. 
14:00.

1.decembrī 12:00 – 18:00 
Ziemsvētku tirdziņš. Sekos sa -
viesīgs vakars.

Galda info/Table info.
Galdi ir pieejami bez maksas, 

bet tos jāpiesaka laicīgi līdz 
31.oktobrim. FBLB ņem 15% 
ziedojumu no pārdotās kop-
summas. Var izmantot arī savus 
līdzatvestos galdus. Vēlams pa -
ziņot par vajadzīgo vietu skaitu. 
Stendus varēs uzstādīt jau sest-
dienas rītā no plkst. 9:00. Uzai-
ci niet savus draugus un paziņas 
– tirgoties gribētājus! 

Lūdzam atsūtīt Jūsu biznes-
karti, lai to var ielikt tirdziņa 
programmā uz: phillytirdzins@
gmail.com 

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

8.janvārī notiks regulārā pen-
sionāru sanāksme.

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas 

(234 Valentine Ave, Yonkers 
NY 10705).

23.novembrī 19:30 Kristīne 
Opolais in”Il Trittico” – Met-
Opera, Lincoln Center.

2.decembrī 10:30 Salas bazn. 
Dievk. Sekos siltas pusdienas, 
izloze un Ziemsvētku tirdziņš. 
Pārdosim piparkūkas, pīrāgus, 
rudzu maizi, dzelten maizi, put-
raimdesas, pelēkos zirņus, jā -
ņusieru, galertu, šprotes un 
citus gardumus. Laipni ielūdz 
Salas novada Dāmu komiteja.

Daugavas Vanagu nams (115 
W 183 Str, Bronx, NY 10453).

15.decembrī 12:00 – 18:00 
Ziemsvētku tirdziņš. Tirdziņš, 
koncerts, Ziemassvētku jampa-
dracis, loterija, našķi pie ka -
mīna. Bērrni varēs doties pa -
saku ceļojumā ar Brīnumzemes 
rūķiem; vēlāk pēcpusdienā pie -
augušie dziedās līdzi Elizabetei 

Zagorskai un Atim Auzānam 
no Latvijas. Karstvīns pie ka -
mīna un dejas pēc izvēles. Ieeja 
pret ziedojumiem.

 PRIEDAINE (NJ)
(1017 Hwy 33 East, Freehold, NJ).
SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

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

2.decembrī 12:00 Pensionāru 
Ziemsvētku pusdienas.

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

 ST. PĒTERSBURGA (FL)
St. Pētersburgas Latviešu bied-

rības nams (1705 9th Ave N, 
St.Petersburg FL 33713).

4.decembrī 10:00 Biedrības 
valdes sēde, kuŗa notiks 5101 
Brittany Dr, St.Petersburg, FL 
33715 dzīvojamā kompleksa 
kluba telpās, 2.stāvā, Garden-
Room.

15.decembrī 15:00 Bay Island 
Condominiums Clubhousee, 
7500 Sun Island Dr. S, South 
Pasadena, Fl 33707 Ziemsvētku 
Eglītes sarīkojums ar lieliskas 
latviešu vijolnieces Margaritas 
Kreines sniegtu koncertu. Ņem-
sim līdzi groziņus ar svētkiem 
piemērotām uzko dām, dzē  rie-
nus svētku noska ņas uzturēša-
nai un dāvanu draugam, ko 
ielikt Ziemsvētku vecīša maisā! 
Ieejas ziedojums, sākot ar $5.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt -

dienu 19:30 Centrā; 13.dec. un 
2019.gada 17.janv.

Pensionāru sanāksmes pirm-
dienās, 13:00; 6.dec. un 2019 
gada 10. janv., 7.febr., 7.martā, 
11.apr., 9.maijā. Info: 514-992-
9700. www.tervete.org 

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr: (58 Irving st, 
Brookline MA 02445). Info: 
617-232- 5994, e-pasts: boston-
astrimdasdraudze@gmail.com, 
tālr: 617-232-5994. Māc. Igors 
Safins. Tālr.: 617-935-4917. 
E-pasts: igorssafins@gmail.com. 
Runas stundas trešdienās 10:00 
– 15:00. Dievk.notiek 11:00. 
28.novembrī 12:00 Mirušo 
piemiņas diena Ģetzemanes 
kapos. 2.decembrī Pirmās Ad -
ventes dievk., pēc tā Ziemsvētku 
tirdziņš. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-drau -
dze-255043897965234. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Māc. Gun -
dega Puidza, tālr.birojā: 773-
736-1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com 

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve 

Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei-
manis. Dr. pr. Uldis Pūliņš. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc Dievk. kafijas galds. 

• Čikāgas latv. baptistu dr: 
(820 Ontario St, Oak Park, IL 
60302). Māc. Oļģerts Cakars. 
Tālr.: 708-383-5285. 

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake -
wood, CO 80226). Birojs atvērts 
ceturtdienās 10:00 – 14:00. 
E-pasts: reglite@aol.com Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 
Dievk. sadraudzība. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svēt die-
nās 10:00. 25.novembrī Dievk. 
16.decembrī Dievk. Bērnu 
Eglīte un nodarbības bērniem. 
24.decembrī 17:00 Ziemsvētku 
vakara Dievk. 

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth.Church (1901 E Commer -
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL 
33308). Info: Ilze Folkmane 
Gibbs, e-pasts: folkmane@hot-
mail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. 
notiek 14:00. Pēc Dievk. visi 
lūgti pie kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 Ri  ver-
side Dr., Los Angeles CA 90039). 
Dievk. notiek 11:00. Māc. Mār-
 tiņš Rubenis. 2.decembrī 1.Ad -
ventes Dievk. Diak. Guna 
Reina. 9.decembrī 2.Adventes 
svēt brīdis ar dziesmām. 24.de -
cembrī 18:00 Svētku vakara 
Dievk. diak. Guna Reina.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Svētdienās 11:00 Dievk. 
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. 
Jānis Keggi, draudzes sekretāre 
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-
323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk. 
notiek 11:00. 25.novembrī Mi -
rušo piemiņas dienas Dievk. ar 
Sv. vak. 2.decembrī 1.Adventes 
Dievk. angļu val. ar Sv. vak. 
9.decembrī 2. Adventes Dievk. 
Seko skolas Eglīte. 

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

Tālr: 616-361-6003. Māc.
prāv. Ilze Larsen, tālr: 269-214-
1010. Dr.pr. Ivars Petrovskis, 
tālr: 616-975-2705. Dievk. 
notiek 2x mēnesī 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala -
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra -
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Dievk. 
video var skatīt: https://tinyurl.
com/KalLatCh. 25.novembrī 
Dievk. ar dievg. 2.decembrī 
Dievk. 9.decembrī Dievk. ar 
dievg. Skolas Eglīte. 16.de    cem-
 brī Dievk. angļu val.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Bap-
tistu draudzes dievk. notiek 

svētdienās 14:30. Bībeles stun-
das notiek 10:00 katra mēneša 
otrajā un ceturtajā trešdienā.

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis 
Indriksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā 
10:00. 2.svētd. Dievk. angļu 
valodā. Pensionāru saiets katrā 
otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape 
Lauma Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, 
tālr.: 414-258-8070. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407). 
Dievk. notiek 10:00. Pēc Dievk. 
sadraudzība. 25.novembrī Mi -
rušo piemiņas dienas Dievk. ar 
Sv.vak. Piedalīsies Paula Breide 
ar dziesmām. 25.novembrī 
12:30 Kapu svētki Lakewood 
kapsētā mauzoleja kapličā. No -
vembŗa vakara Bībeles stundu 
datums un laiks tiks izziņots! 
1.decembrī 11:00 – 15:00 Ziem-
svētku tirdziņš. Ēdienu pārdos 
12:00 – 14:00. 2.decembrī 10:30 
Adventa 1.svētd. Dievk. Sākot 
ar 2.dec. Dievk. sāksies 10:30!

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

• Ņubransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ 08816). Māc. 
Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 
908-638-1101, e-pasts: lat vian-
lutheranchurch@gmail.com. 
Dievk. notiek 13:30. 2.de -
cembrī Adventa svētdienas 
Dievk. ar dievg. 16.decembrī 
11:00 Adventa koncerts. Seko 
Draudzes Eglītes sarīkojums, 
pusdienas un svētku tirdziņš. 
24.decembrī 17:00 Ziemsvētku 
vakara Dievk. 

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

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

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

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

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

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

Springfield, Holy Cross bazn. 
Māc. Saivars.

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

Syracuse St.Stephen Lutheran 
Church (873 DeWitt Str, 

Syracuse Ny 13203).
25.novembrī 10:00 Jonkeru 

bazn. Mirušo piemiņas dienas 
Dievk. ar dievg.

10:30 Salas bazn. Mirušo 
piemiņas dienas Dievk. 

• Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester 
NY 14618). Dievk. notiek 14:00. 
Diakone Linda Sniedze-Tagg-
art. 25.novembrī Mirušo pie -
miņas dienas Dievk. ar dievg. 
9.decembrī Adventa laika 
Dievk. Skolas Eglīte. Lūgti gro -
ziņi. 25.decembrī Kristus pie -
dzimšanas svētku Dievk. Dzies-
mu lapiņas.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Kontaktpersona Mary Beth 
Dzir nis: 989-781-1163,e-pasts: 
dzirnis@chartermi.net

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: 
jlegzdins@san.rr.com. Māc. Mār  -
tiņš Rubenis. Dievk. notiek 
12:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 
22.decembrī Ziemsvētku Dievk. 
ar dievg. Ciemosies Ziemsvētku 
vecītis.

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian-
church.org 25.novembrī Mirušo 
piemiņas dienas Dievk. ar dievg.

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707), kā arī 
Biedrības namā, plkst. 14:00. 
Bībeles stundas notiek Bied-
rības namā 11:00. Māc. Aivars 
Pelds, tālr.: 727-368-0935. Dr. 
pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. Baznīcā Dievkal po-
jumi tiks noturēti vienīgi Lielajā 
Piektdienā un Ziemsvētkos. 
25.novembrī 11:00 Bībeles 
stunda Astrīdas Virziņas dzī -
voklī. Info: Brigita (239) 826-
7245). 2.decembrī 11:00 Bībeles 
stunda mācītāja Aivara Pelda 
dzīvoklī, (8001Sailboat Key 
Blvd, Apt. 205, South Pasadena), 
Tālr: (727) 368-0935. 9.de  cem brī 
14:00 Dievk. Faith Lutheran 
Church (2601 49th St. N St.
Peterburg). 16.decembrī 11;00 
Bībeles stunda Astrīdas Vir-
ziņas dzīvoklī. Tālr: (239) 826- 
7245. 25.decembrī 14:00 Ziem-
svētku Dievk. Our Savior Lut-
heeran Church ( 301 58th St, S, 
St.Petersburg).

6.janvārī 14:00 Dievk. Faith 
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Mūžībā aizgājis mans mīļais vīrs
architekts

JURIS DAMBRANS
Dzimis 1932. gada 16. decembrī Rīgā, Latvijā,
miris 2018. gada 17. oktobrī Gahanna, Ohio

Pa mūžības taku aizgājis
mans dzīves draugs, mūsu mīļotais paps un vectēvs

KĀRLIS INDULIS BANGERSKIS
Dzimis 1926. gada 4. novembrī Koknesē,

aizsaukts mūžībā 2018. gada 27. oktobrī Walpole, MA, ASV

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

RŪTA EZERGAILE-PURIŅA
Dzimusi 1927. gada 6. martā Drustu pagasta Jaunbrodos,

mirusi 2018. gada 8. oktobrī Rīgā

Mūžībā aizgājusi

RUTA KORE,
dzim. BLUMBERGS

Dzimusi 1932. gada 12. aprīlī Valmierā,
mirusi 2018. gada 19. oktobrī Th ree Rivers, Mičiganā

(Turpināts no 18. lpp.)

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

Dziļās sērās
VERENA

RADI UN DRAUGI LATVIJĀ, ASV UN ĀRZEMĒS

Sirdīs paturēsim tevi, līdz atkal tiksimies,
BANGERSKU ĢIMENE

MĀSA VIJA PELĒNS AR ĢIMENI KANADĀ
UN PĀRĒJIE RADI

Sērās ar mīlestību piemin
DĒLS ĒRIKS. LAILA, ALEKSANDRS

MEITA LAURA UN VIKTORS
DAINA ALBERTIŅA, MAIRA AR ĢIMENI

PĒTERIS AR ĢIMENI

Viņu mīļi piemin
MĀSA ANNA UN ULDIS INVEISS

DĒLS MIĶELIS AR VITU, MAZBĒRNI SILVIJA, ALDIS UN MĀRA
DĒLS ĒRIKS AR MĀRU, MAZBĒRNI KATRĪNA, AMANDA, DĀVIDS UN REBEKA

MEITA ANDA BRENHOLT, MAZBĒRNI LUKAS, KRISTA UN SAM

Par viņu sēro
VARAVĪKSNES KONVENTS

EGONS ANDERSONS
UN DZINTRA ZARIŅA

Mīlestībā piemin
AINA AR ILMĀRU

KRUSTDĒLS ARVĪDS UN MAUREEN AR BRIDGETI UN NIKOLAJU
IMANTS UN KATHLEEN AR CHRISTINU UN AMANDU

VALDIS UN LINDA

Mūsu mīļā fi listre

ĪRA KUHN-BOLŠAITIS,
dzim. AMERIKS, 1955-II,

Dzimusi 1937. gada 17. martā Rīgā,
mirusi 2018. gada 23. oktobrī Rīgā

Pieminam mūžībā aizgājušo

AINU CELLI,
mūsu skolas biedri

Mūžībā aizgājis mūsu draugs

GUNTIS BOLE
Dzimis 1934. gada 13. jūnijā Rīgā, Latvijā,

miris 2018. gada 20. septembrī Livingston, NJ

Aiz Tevis dzīvība
Un gaisma paliek,
Un atmiņas
Kā krāšņs zieds.

Tur, kur mājo debess klusa,
Tur, kur dvēselēm ir dusa, –
Tur mēs atkal tiksimies.

Mīlestība nekad nebeidzas...

Pērses krasti –
Zeme, mīļa tu man...

Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat –
Ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.
/M. Zviedre/

Aizavēra zemes vārti,
Aizkrīt zemes atslēdziņa;
Gulēt man zem zemītes,
Kamēr saule debesīs.

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

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

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Info: www.
stjohnslatvian.ca Māc. Ģirts 
Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry 
Trail, North York ON M2H 2S1), 
tālr: 647-986-5604, E-pasts: gri-
etins@gmail.com. Dr. pr. Kārlis 
A. Jansons, tālr.: 905-338-5613, 
e-pasts: kjan27@gmail.com. Pr. 
vietn. Sibilla Korule. Dāmu 
kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 416-
221-4309. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org 
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga 
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270, 
e-pasts: macanitavp@gmail.com, 

dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-
264-0089. Svētdienās: 9:15 Lat-
viešu skola. 10:00 Zaķīši. Dievk. 
notiek 11:00. Kristīga sadrau-
dzība. 25.novembrī Mirušo pie-
miņas Dievk. ar Sv.vak. Latviešu 
skolai brīvdiena. 16:00 Svecīšu 
Svētbrīdis Rock Creek kapsētā. 
2.decembrī Adventa 1.svētd. 
Sv.vak. Dievk. Seko gadskār-
tējais dāmu komitejas Ziem-
svētku tirdziņš. 5.decembrī 
19:30 Padomes sēde. 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: Ebenezer Lut. Church (96 
Oak St, Willimantic, CT). dr. pr. 
Vija Bachmuts, tālr.: 860-644-
3268. Viesu māc. Igors Safins. 
24.novembrī 11:00 Mirušo pie-
miņas dienas Dievk. ar dievg. 
Pēc Dievk. sekos draudzes ār -
kār tēja pilnsapulce.

• Ziemeļkalifornijas latv.ev.
lut.dr.: (425 Hoffman Ave, San 
Francisco).

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU 
ziņas uz e-pastu:

rasma@laiks.us, vēlākais 
– SESTDIENĀS! 

Kārtējam avīzes numu-
ram ziņas uz redakciju 

tiek nosūtītas 
PIRMDIENĀS.
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// FOTO: LETA

Maksims Kravčenko un Paula 
Kukute // FOTO: LETA

// FOTO: LETA

Lelde Priedulēna
// FOTO: AFP/LETA

Kārlis Gross // FOTO: fai.org

Vienīgo vārtu guvējs Deniss 
Rakels (Nr. 15) // FOTO: 
Reuters/Scanpix/LETA

L AT V I J A S  S P O R T I S T I  L AT V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

Rīgas maratonu 
iekļauj pasaules 

prestižāko
maratonu līgā 

Starptautiskā Vieglatlētikas fe -
de rāciju asociācija (IAAF) ap  stip-
rinājusi Lattelecom Rīgas mara-
tona atbilstību prestižajai “zelta” 
kvalitātes zīmei (Gold Label), 
informē sacensību rīkotāji.

Zelta zīmē Lattelecom Rīgas 
maratons pirmoreiz noritēs jau 
2019. gada maijā, kļūstot par 
vienīgo maratonu Ziemeļeiropā, 
kas jebkad iekļauts pasaules 
prestižāko maratonu līgā kopā ar 
Berlīnes, Tokijas, Londonas, Bos-
tonas, Ņujorkas, Prāgas un citiem 
Gold Label maratoniem. Izvēr-
tējot 2018. gada Lattelecom Rīgas 
maratonu, kas Latvijas valsts Simt-
 gadē norisinājās ar vad mo tīvu 
“Izskrien svētkus!”, IAAF atzinusi, 
ka notikums izpildījis augstākos 
kvalitātes kritērijus un 2019. 
gadā varēs nest Gold Label Road 
Race zīmi, iekļaujoties pasaules 
prestižāko maratonu līgā.

Māris Štrombergs 
paziņo par

karjeras beigām
Divkārtējais olimpiskais čem-

pions BMX riteņbraukšanā Māris 
Štrombergs paziņojis par spor-
tista karjēras beigām. Pašlaik 31 
gadu vecais Štrombergs par kar-
jēras beigām paziņojis savos 
sociālajos tīklos. 

“Nav viegli atvadīties no tā, ko 
esi darījis jau kopš piecu gadu 
vecuma. Tomēr būt tēvam ir ļoti 
svarīgi. Esmu pateicīgs par to, ko 
man ir devis sports. Manī nav 
nekādas nožēlas, ar nepacietību 
gaidu, kas notiks tālāk,” pavēstīja 
Štrombergs.

Štrombergs par olimpisko čem -
pionu kļuva 2008. gadā Pekinā 
un 2012.gadā Londonā. Latvieša 
rēķinā ir arī divi pasaules čem-
piona tituli, kuŗus viņš izcīnīja 
2008. un 2010. gadā, kā arī viņš 
trīs reizes triumfējis Eiropas čem-
pionātā. Pēc 2016. gadā Riode-
žaneiro Olimpiskajām spēlēm, 

kur Štrombergs apstājās jau ce -
turtdaļfinālā, viņš nolēma tur-
pināt karjēru, bet pēdējā laikā 
bija neskaidrības par viņa nā -
kotnes plāniem, turklāt viņa ģi -
menē bija arī pieaugums.

Autobiografiska 
grāmata par 

Marianu Pacharu
Bijušais sporta žurnālists 

Askolds Uldriķis izdevis grāmatu 

„Super Marians”. Tā ir izcilā Lat -
vijas futbolista Mariana Pachara 
autobiografija. Pachars grāmatā 
atklāti stāsta par karjērā pie dzī-
voto un pārdzīvoto, par spožiem 
panākumiem un sarūgtinošiem 
zaudējumiem, par skaistiem mir -
kļiem un skandaloziem atgadī-
jumiem. Viņš atklāj profesionālā 
futbolista ikdienu un lielā futbola 
aizkulises.

“Mana karjēra bija piesātināta 
ar dažādiem notikumiem, kas 
sagādāja krāsainas emocijas – 
gan priekus, gan bēdas. Domāju, 
mans stāsts būs interesants, 
aizraujošs un pamācošs. It īpaši 
jaunajiem futbolistiem,” savas 
grāmatas nobeigumā atzīst viens 
no visu laiku izcilākajiem Latvijas 
futbolistiem.

Latvija – 
Kazachstāna

1:1 (0:1)
Latvijas futbola izlase 15. 

novembrī, viesos savā priekš-
pēdējā cīņā UEFA Nāciju līgas 
pirmajā turnīrā nospēlēja neiz-
šķirti 1:1 ar Kazachstānas valsts-
vienību.

dosies uz Andoru, kur aizvadīs 
UEFA Nāciju līgas pēdējo spēli. 
Grupas vadībā ar maksimāli 
iespējamiem 12 punktiem četrās 
spēlēs ir Gruzija, kam ar sešiem 
punktiem seko Kazachstāna, Lat -
vija guvusi trīs punktus, bet 
Andoras kontā ir divi punkti. 
Gruzija jau nodrošinājusi uzvaru 
grupā un nākamajā gadā varēs 
cīnīties par pirmo vietu D līgā un 
ceļazīmi uz 2020. gada Eiropas 
čempionāta finālturnīru. Latvija 
ar Andoru nospēlēja neizšķirti – 
0:0.

Sporta dejas
Godalgotas vietas Ziemeļ ei ro-

pas čempionātā sporta dejās iz   cī-
nījusi Latvijas komanda, kas des-
mit valstu konkurencē no Vācijas 
mājās pārveda trešo vietu. Indi vi-
 duāli Latvijas pāriem izdevās 
ie  gūt desmit godalgotas vietas, 
no kuŗām piecas bija uzvaras. 

Pieaugušo grupā Latīņameri-
kas (LA) dejās Latvijas vadošais 
pāris rīdzinieki Maksims Kra v-
čenko un Paula Kukute (Sporta 
deju klubs “Dancers”,) līdzīgā 
cīņā pārspēja poļus un dāņus un 
izcīnīja otro vietu, piekāpjoties 
tikai pasaules rangā augstāk eso-
šajiem vāciešiem. Junioriem (14 
–15. g.) standarta dejās visus 
kon  kurentus pārspēja un uzvaru 
atnesa Latvijas čempioni Artūrs 
Biele/Marija Kravčuka (SDK 
“Dzintars”), bet LA dejās trešo 
vietu ieguva rīdzinieki Kirils 
Bogačovs-Kudrevatihs/Milana 
Knirko (Škutāna deju skola).

***
Pasaules čempionātā 10 dejās 

(5 Standartdejas + 5 Latīņame-
rikas dejas), kas norisinājās Po -
lijas galvaspilsētā Varšavā, 38 pāŗu 
konkurencē ceturtdaļfinālā ie -
kļuva un 22. vietu ieguva rīdzi-
nieki Vladislavs Pečens un 
Aliaksandra Bahusheviča.

Dambrete
No 19. līdz 30. novembrim 

Rīgā pirmo reizi notiks pasaules 
čempiones titulmačs starp tautis-
kajā simtlauciņu dambretē. Mačā 
tiksies vairākkārtējā pasaules čem-
pione Zoja Golubeva un poliete, 
2016. gada pasaules čempione 
Natālija Sadovska, informē Lat-
vijas Dambretes federācija.Tā ir 
pirmā reize, kad tik augsta lī -
meņa dambretes sacensības risi-
nāsies Latvijā. Pieredzējusī Golu-
beva karjēras laikā 16. reizes ir 
kļuvusi par pasaules čempioni, 
savukārt 27 gadus vecā poliete 
vienreiz izcīnījusi titulu. Vēl po -
lietes kontā ir otrā vieta pasaules 
čempionātā sievietēm turku 
dambretē.

Melbārdis varētu 
izlaist nākamo

bobsleja sezonu
Latvijas vadošais bobsleja pi -

lots Oskars Melbārdis nākamo 
sezonu, visticamāk, izlaidīs, ap -
stiprinājis Latvijas bobsleja iz -
lases galvenais treneris Sandis 
Prūsis. Latvijas vadošais pilots 
pēdējās divas sezonas mocījies ar 
traumām. Pērn viņš guva mu -
guras savainojumu, bet šosezon 
traumēja arī kāju.

“Melbārdis šobrīd nav starp 
tiem, kuŗi varētu piedalīties Pa -
saules kausa izcīņas posmos,” 
preses konferencē sacīja Prūsis. 
“Viņš ir devies Vācijā uz medi -
cīniskajām pārbaudēm. Pirmās 
atbildes gan ir labākas nekā gai -
dījām un, iespējams, pat nebūs 
vajadzīga operācija. Melbārdim 
šī būs atslodzes sezona, un ne -
zinām, vai viņš startēs sezonas 
otrajā pusē. Pasaules kausa apritē 
šobrīd paredzētas vietas Oskara 
Ķibermaņa un Ralfa Bērziņa 
ekipāžām.

Arī Priedulēnai 
problēmas...

Latvijas vadošā dāmu skeleton-
iste Lelde Priedulēna pasaules 
labāko sportistu apritē atgrie-
zīsies pēc Jaunā gada, preses 
konferencē sacīja Latvijas skele-
tona izlases galvenais treneris 
Dainis Dukurs. Pagājušās sezo-
nas priekšvakarā 25 gadus vecā 
Priedulēna treniņā pārrāva ceļ-
gala krusteniskās saites. Sportiste 
nolēma operāciju neveikt, jo tas 
nozīmētu nepiedalīšanos Phjon-
čhanas Olimpiskajās spēlēs. Viņa 
Olimpiādē startēja un pat ar 
nopietni savainotu ceļgalu izcī-
nīja augsto septīto vietu. “Lelde 
šobrīd ir iestājusies augstskolā 
Šveicē un trenējas, bet viņas fi -
ziskā sagatavotība vēl nav nepie-
ciešamajā līmenī, lai piedalītos 
sezonas sākuma posmā Latvijā. 
Viņa gatavosies Eiropas čempio-
nātam, kas notiks Kēnigszē,” 
sacīja Dukurs.

Dairis Bertāns
nāks palīgā

ULEB Eirolīgā spēlējošais 
Dairis Bertāns palīdzēs Latvijas 
basketbola valstsvienībai Pa  sau-
les kausa kvalifikācijas spēlē ar 
Slovēniju, informē Latvijas Bas-
ketbola savienība (LBS). Valsts-
vienības galvenais treneris Arnis 
Vecvagars nosaucis 15 basket-
bolistus, kuŗi uzaicinātu uz Pa -
saules kausa izcīņas kvalifikācijas 
turnīra spēlēm ar Melnkalni un 
Slovēniju. Latvijas basketbolisti 
29. novembrī savā laukumā uz -
ņems Melnkalni, bet trīs dienas 
vēlāk viesosies Slovēnijā, kur 
latviešiem palīdzēs arī Bertāns. 
“Klubā pirmā reakcija uz oficiālo 
ielūgumu bija noraidoša, bet 
valstsvienības vadības pārstāvji 
turpināja sarunas un esmu pa -
teicīgs kluba vadībai, ka izdevās 
panākt kompromisu. 

Divas spēles nedēļā – tādā 
ritmā spēlējam visu sezonu, 
tāpēc šoreiz ir iespēja palīdzēt 
gan klubam, gan izlasei. Vismaz 
vienā spēlē, bet katra mums ir 
ļoti svarīga, lai sasniegtu mērķi – 
kvalificētos finālturnīram,” LBS 
citē Bertāna teikto.

Dronu pasaules 
čempionātā –

bronza
Ķīnā, Šeņžeņā notika pasaules 

gaisa sporta veidu federācijas 
(FAI – Fédération Aéronautique 
Internationale) pirmais sacensību 
dronu pasaules čempionāts, kuŗā 
divi dronu piloti no Latvijas 
izcīnīja vietas uz pusfinālu. Pie 
vēsturiska panākuma tika lat-
vietis Kārlis Gross.

Par čempiona titulu cīnījās trīs 
piloti – Austrālijas pārstāvis 
Rūdijs Brounings, austrietis Bas-
tians Hakls un Gross. Visi trīs 
atkārtotajā startā bija ļoti pie -
sardzīgi lai neatkārtotu kļūdas. 
Startā vadībā izrāvās Brounings, 
kuŗam sekoja Gross un Hakls. 
Drīz vien Hakls Grosu apdzina 
un tieši tādā secībā arī viņi sas-
niedza finišu, ātrumam esot pat 
vairāk 120 km/h. Sacensībās 
kopumā piedalījās 128 dronu 
piloti no 34 valstīm. Latvijas 
komandu pārstāvēja Kārlis 
Gross, brāļi Tomass un Kristaps 
Pētersoni un junioru ieskaitē – 
Gustavs Kavacs. Valstu izlašu 
vērtējumā Latvijai augstā piektā 
vieta.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Latvijas izlases labā vārtus guva 
Deniss Rakels, kuŗam šie bija 
pirmie vārti valstsvienības rin -
dās. Turpinājumā Latvijas izlase 

Dukurs arī apliecināja, ka šo -
sezon vīriešu skeletona apritē 
būs Latvijas vadošie sportisti 
Martins un Tomass Dukuri, kā 
arī Ivo Šteinbergs. Gaidāmās se -
zonas Pasaules kausa izcīņā būs 
astoņi posmi, no kuŗiem pirmais 
notiks no 3. līdz 6. decembrim 
Siguldā, Latvijas pilsētai uzņemot 
sacensības skeletonā un divas 
sacensības bobslejā divniekiem.


