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Likteņdārzs Latvijas Simtgadē
Pošoties valsts Simtgadei, no 

10. līdz 19. novembrim tirdz-
niecības centrā Galerijā Centrs 
Rīgā bija skatāma vērienīgākā 
Latvijas tautas piemiņas vietai 
– Likteņdārzam veltītā izstāde. 
Tieši šajā Simtgades svinību 
laikā Kokneses kultūras namā, 
klātesot Likteņdārza izveides 
iniciātoram, Kokneses fonda 
dibinātājam un padomes 
priekš  sēdim Vilim Vītolam, tā 
valdes priekšsēde Valda Auziņa 
tika apsveikta ar novada aug-
stāko apbalvojumu „Kok neses 
novada Goda pilsonis” par 
Likteņdārzā desmit gados 
paveikto. 

Pirms desmit gadiem Kokne-
ses fonda dibinātājs Vilis Vītols 
Valdu  uzaicināja piedalīties Lik-
teņdārza tapšanā, un šo gadu 
ritējumā viņa, būdama Kokneses 
fonda valdes priekšsēde, veikusi 
šo darbu kā savu sirds aicinā-
jumu. Pēc apbalvojuma un Goda 
zīmes saņemšanas, kā arī daudzo 
sveicēju dāvātajiem ziediem, 
Valda Auziņa pateicās par augsto 
sava darba novērtējumu, uzsve-
rot, ka Likteņdārzs ir daudzu 
cilvēku ieguldījums. „Likteņ-
dārzs vēl ir pašā ceļa sākumā, bet 
šajos desmit gados  ir paveikts 
liels un nozīmīgs darbs. Šovasar 
pie mums viesojās Likteņdārza 
projekta autors un ainavu archi-
tekts Šunmjo Masuno (Shunmyo 
Masuno) un bija ļoti apmierināts 
ar redzēto. Ir zināms, ka 2020. 
gadā ASV iznāks Š. Masuno grā-
mata, kuŗā arī turpinās skanēt 
Likteņdārza vārds,” – teica Valda 
Auziņa. 

„Kopš 2012. gada arī Galerija 
Centrs ir bijusi Likteņdārza at -
balstītāja – ik gadu rīkojot iz -
stādes, dodot iespēju cilvēkiem 
arī Rīgā iepazīties ar vērienīgo 
projektu. Ir milzīgs prieks un 
gandarījums, ka Likteņdārzs ir 
tapis par skaistu dāvanu Latvijai 
Simtgadē – tā tas bija iecerēts 
pirms daudziem gadiem, un tā – 
soli pa solim un akmeni pa 
akmenim kopīgi tas ir izveidots”, 
– saka Galerija Centrs vadītāja 
Zita Siliņa. Likteņdārzs ir unikāla 
par Latvijas tautas ziedojumiem 

veidota piemiņas vieta un sim-
bols Latvijas tautas izaugsmei – 
mūsu gadsimta Brīvības pie-
mineklis. 

Jau desmit gadus Likteņdārzs 
top Latvijas sirdī – Koknesē, uz 
pussalas Daugavā, ar tūkstošiem 
Latvijā un ārvalstīs dzīvojošo 
tautiešu un uzņēmumu atbalstu. 
Te apvienojas izcila vides ar  chi-
tektūra ar Latvijas dabas un 
Daugavas plūduma krāšņumu. 
Likteņdārzā tiek iemūžināta tau-

tas dzīvā atmiņa – katrs iestādī-
tais koks, atvestais akmens saistās 
ar konkrēta cilvēka, cilvēku gru-
pas stāstu.  Kopš 2005. gada, kad 
tika sākts projekts, Likteņdārza 
izveidē ir ieguldīti vairāk nekā 
trīs miljoni eiro, un tas piedzīvojis 
neticamas pārvērtības. Iepriekš 
neizmantotā territorija pārvēr-
tusies par brīnišķīgu dārzu, ko 
veido bruģakmens draugu aleja, 
ozolu sardzes ieskautais amfi-
teātris, daudzfunkcionālā sabied-

riskā ēka, digitālā ekspozīcija 
„Liktensgāte”, Lielais kalns un 
Skatu terase.

Likteņdārza draugu aleju, kas 
ved uz 18. novembra saulrieta 
vietu – Amfiteātri, iecerēts noklāt 
ar 113 000 pelēkiem no Latvijas 
laukakmeņiem zāģētiem bruģ -
akmeņiem, kuŗos iegravēti Lik -
teņdārza draugu un atbalstītāju 
vārdi. Līdz šim alejā iebruģēti jau 
vairāk nekā 26 500 bruģakmeņu, 
tostarp visu Latvijas Valsts prezi-
dentu vārdi. Savus vārdus Likteņ-
dārza bruģakmenī 2015. gadā 
atstājuši arī Latvijā akreditētie 
ārvalstu vēstnieki, atbalstu Lik-
teņ dārzam ar savu vārdu bruģ-
akmenī pauduši arī daudzi tūk-
stoši latviešu tālumā, kas izvē-
lējušies bruģakmeņus ne tikai ar 
savu vārdu, bet arī kā vērtīgu un 
paliekošu dāvanu dāvinājuši sa -
viem radiem, draugiem un kol -
lēgām.  

Ik gadu Likteņdārzu apmeklē 
70 000 – 100 000 tautiešu, tūristu 
un vietējo cilvēku. Aptuveni 30% 
viesu ir bērni un jaunieši, kas 
rosina un nostiprina latviskās 
kopības un nacionālās piederības 
sajūtu.

VALIJA BERKINA

Sveiksim Latviju, savus radus un draugus, darbabiedrus un domubiedrus,

latviešus visur pasaulē Ziemsvētkos!

Apsveikumus lūdzam iesūtīt Rīgas redakcijai (redakcija@laiks.us) vai

Rasmai Adams (rasma@laiks.us) līdz š.g. 14. decembrim. 

Iespējams publicēt arī krāsās.
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OPĪT, KAD BŪS AVĪZĒ RAKSTS PAR MANI? 
Arī mazbērni lasa Laiku 

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

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

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

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

Satīras mūzejs VašingtonāJĀNIS UN VALDA BOĻI

IVARS GALIŅŠ

Cilvēkiem, kam interesē po  lī-
tiska satīra, derētu apmeklēt nu -
pat atjaunoto ideoloģiskās māk-
slas mūzeju Vašingtonā, kur pat-
laban var skatīt ”Defining the Art 
of Change in the Age of Trump” 
izstādi. Iespaidīgi nosauktais mū -
 zejs – The Center for Con tem po -
rary Political Art – atrodas G ielā, 
blakus slavenai portretu galerijai. 
Mēs tur iegriezāmies, kad bijām 
pilsētā uz 18. novembŗa svinī bām. 
Lai gan ne jau visi no kādiem 100 
izstādītiem mākslas darbiem at -
tie cas uz pašreizējo adminis trā-
ciju, šī izstāde ir īpaši ieteicama 
tiem, kas zobojas par Trampa 
kaprīzēm. Satīriski reālistiskais 
gleznotājs Michails D’Antuono 
(Michael D’Antuono) attēlo Krie-
vijas un ASV prezidentus, sēžot 
uz sarkana, balta un zila ziloņa, 
ar prominentu republikāņu goda 
sardzi. Mūzeja apkalpe stāstīja, 
ka mūzejs darbojoties ļoti demo-
kratiski, esot ar mieru izstādīt arī 
darbus, kas Trampu parādītu 
pozitīvā gais mā, bet tādi netiekot 
iesniegti.

Žurnālistiem un avīžniekiem 
ir granītā necirsts likums –  
rakstos neietvert stāstus par 
savu ģimeni. Tiem, kas to 
neievēro, jārēķinās ar sekām. Tā 
vienu vakaru zvana telefons: 
”Te ir Annelī, Opīt, kad būs par 
mani raksts avīzē?” Mēģinu 
taisnoties, ka avīzē jāraksta par 
to, kas interesē arī citus cil-
vēkus, bet Annelī nav nobrie-
dusi klausīties. Viņas balsī nav 
nožēlas, nav arī prokuroram 
līdzīgas apsūdzības, drīzāk 
jūtama ironija. Viņa beigusi 
Bostonas Latviešu skolu, dabū-
jusi auto vadītāja atļauju, 
iesvētīta latviešu draudzē, ar 
sekmēm beigusi Gaŗezera va -
saras vidusskolu. Sarunā viņa 
nepiemin, ka savā vidusskolas 
komandā spēlējusi volejbolu un 
ir labākā diska metēja un lodes 
grūdēja, dzied korī. Viņas spē-
cīgākais arguments ir tas, ka 
par viņas māsīcu Anastāsiju 
raksta avīzē, bet par viņu ne. 
Cīņa par atzīšanu, ko bieži izjūt 
jaunākās ģimenes atvases. Tā 
gluži nav, ka par viņu nav 
rakstīts. 2010. gada 29. janvāŗa 

Laikā  publicēts raksts ar virs-
rakstu: ”Laumiņa mani sāpi-
nāja”, ko būtu vērts atkārtot. 
Annelī bija izkritis zobiņš, un 
viņa to nolikusi zem spilvena 
Laumiņai. No rīta atradusi 
mazu maisiņu ar sīknaudu. Pie 

kusi, ka naudu nolicis papiņš 
pats, jo viņš bija redzējis, cik ļoti 
Laumiņa viņu bija sāpinājusi. 
Rakstījusi Laumiņai, ka viņas 
zobs ir vismaz piecu dolaru 
vērts un ja viņa to nevēlas 
maksāt, tad lai dod zobiņu 
atpakaļ. Pēc pāris dienām zo -
biņš atgriezies. Pa to laiku 
izkritis vēl viens zobiņš, un viņa 
gribējusi abus likt zem spilvena. 
Mammiņa teikusi, ka abus ne -
var likt, jo viņa ar savu vēstuli 
sāpinājusi arī Laumiņu. Laikam 
jau viss beidzās labi, jo nekas 
tālāk netika dzirdēts. Tiktāl 
avīžraksts. 

Runājot par avīžrakstiem, 
jāpiemin, ka diezgan rēgulāri 
ceturdienās Annelī pēc skolas 
brauc pie architekta Birkerta 
kundzes lasīt priekšā, bieži no 
mūsu avīzes. Te pieskaŗas laik-
metīga tema, jo ir apdraudēta 
Laika avīzes nākotne. Nevie-
nam nepatīk klausīties pado-
mus, bet tiem, kam rūp lat-
viskais vārds ārpus Latvijas, 
jāatrod ceļš, lai ne tikai mums, 
bet arī mazbērniem būtu iespēja 
lasīt latviešu avīzi.

Apsveicu savus radus, draugus, 
kollēgas un domubiedrus tālumā 
un tuvumā šajos Ziemassvētkos!

Dāvināsim cits citam laikrak-
sta LAIKS abonementu 2019. ga -
dam!
 JĀNIS J. DIMANTS, Jr., M.D.

 Mineapolē, Minesotā ASV

tam viņa atcerējās, maisiņu 
redzējusi mammiņas guļam-
istabā. Raudādama sūdzējusies 
papiņam. Viņš teicis, lai pa -
skatoties labāk arī zem palaga. 
Nākamā rītā nauda tiešām at -
radusies, bet Annelī tūlīt tei -

Sveic
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Diriģentam Andrim Nelsonam 
aplaudē Ņujorkā 

AR SILTU SIRDI
Maijas Kovaļevskas un

Dzintras Erlihas koncerts Priedainē

(Turpināts 7. lpp.)

Baltezera baznīca ziemā

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.

Maija Kovaļevska ar šā raksta autori pēc koncerta // FOTO: Jānis 
Students 

Mūsu avīzes lasītājs Alvis 
Pauga, sajūsmināts par 19. no -
vembŗa vakarā Ņujorkā Carnegie 
Hall notikušo Bostonas sim fo-
niskā orķestŗa koncertu, ko di  -
riģēja Andris Nelsons, mums 
raksta: „Neticami skaists kon-
certs. Andris Nelsons diriģēja 
Gustava Mālera Piekto simfoniju 
ar lielu izteiksmi. Zāle bija pilna 
līdz pēdējai vietai augšā balko-
nos. Aplausi nemitējās. Visi pie -
cēlās un stāvēja kājās kādas des-
mit minūtes.”

Publicējam fragmentu no 
George Grella atsauksmes par 
koncertu New York Classical 
Review:

“The performance of Mahler’s 
Fifth Symphony, after intermis-
sion, was superb. Nelsons made 
two crucial decisions that held 
it back from the very highest 
rank – in the first movement, 
he took a pause between the 
first and second sections, and 
most of the tension that had 
built up evaporated; and his 
approach to the Adagietto went 
against the type he had already 
established in the first two 
movements.

That approach was somber 
and also sober. Tempos in the 
first movement and in the 
Adagietto were toward the 
extreme edge of slow – in close 
company with Leonard Bern-

stein’s later interpretations but 
without any emotional exag-
geration. It was as if Nelsons 
and the BSO presented Mahler 
as he wished to be seen, and let 
the composer speak for himself.

This was a Mahler Fifth with 
an emphasis on sonic and musi-
cal beauty, and the orchestra’s 

James Sommerville’s playing in 
the Scherzo was not as charac-
terful as ideal.

The orchestra’s sound was a 
Mahler sound, a fluid and cha-
meleonic mix of bright, sour, 
and woody. The Adagietto was 
lovely, but it was there that 
Nelsons brought out mannered 

Ņudžerzijas latviešu centrā 
Priedainē piektdien, 5. oktobŗa 
vakarā dzirdējām mūsu operas 
zvaigzni Maiju Kovaļevsku un 
pianisti Dzintru Erlihu Latvijas 
Nacionālās operas ģildes orga-
nizētās turnejas koncertā. 

Ilgi gaidītais un plaši reklā-
mētais koncerts saņēma daudzu 
sponsoru atbalstu un bija pulcējis 
pilnu zāli atsaucīgu klausītāju. 

Maija ir pirmā no mūsu šīs-
dienas izcilām latviešu operdzie-
dātājām, kuŗa iekaŗoja sev vietu 
uz lielās Mētropolītēna operas 
skatuves Ņujorkā. 2006. gadā pēc 
uzvaras Plasido Domingo Oper-
a lia nozīmīgajā konkursā māksli-
nieces karjēras ceļš strauji veda 
augšup uz lieliem, ievērojamiem 
opernamiem Eiropā un citur.

Ņemot vērā dziedātājas spilgtos 
sasniegumus tieši operas mākslā, 
šinī koncertu turnejā varbūt sa -
gaidījām dzirdēt galvenokārt aiz-
rautīgi spožas operu ārijas. Bet 
Maija sadarbībā ar pianisti 
Dzintru bija izvēlējušās latviešu 
autoru populārākās romantiskās 
un samērā vienkāršās dziesmas. 
Dziedātāja it kā bija ņēmusi 
atelpu no operas drāmatiskās 
pasaules. 

Šādai koncertu programmas 
izvēlei ir varbūt vairāki iemesli. 
Vispirms mākslinieces godina 
Lat vijas Simtgadi ar latviešu 
autoru dziesmām un klavieŗ dar-

GUNTA PLOSTNIECE

biem. Mākslinieces nesen izde-
vušas arī jaunu kompaktdisku, 
kuŗā ierakstīta liela daļa no šī 
vakara koncertā iekļautajiem 
skaņdarbiem. Šķiet, ka māksli-
nieces apzināti veidojušas intī mu, 
sirsnīgu programmu, kuŗu sniegt 
latviešu publikai. Šī kamermū-
zikas gaisotne vijās cauri visiem 

Vītola “Aizveŗ actiņas un smaidi” 
ietērpta vienmērīgā ritmiskā 
kus tībā klavieŗu partijā, virs 
kuŗas veidojas liriska vokālā 
līnija. Poruka mīlas vārdi ielies-
mojas tikai mazliet, kur “mīles-
tības viļņos” dzejnieks un kom-
ponists ļauj mums sajust dziļāku 
romantisku kvēli. Vītola solo 

playing was indeed beautiful. 
Thomas Rolfs’ opening trum-
pet solo traversed an extraordi-
nary distance from grimness to 
glowing pride in its few short 
measures, and the entire brass 
section played with expressive, 
powerful beauty throughout. 
The horn section was also out-
standing as a whole, though 

feelings – the extremely slow 
tempo made that almost inevi-
table – that felt out of place with 
the clear-thinking of the rest of 
the performance. The resolu-
tion at the great climax in the 
Rondo-Finale was perfect on its 
own terms and came as the real-
ization of every preceding note, 
from the opening D-sharp.” 

vakara priekšnesumiem, un mēs 
to baudījām ar siltu labsajūtu.

Maija ievadīja koncertu ar lat-
viešu ievērojamāko komponistu 
solo dziesmām šinī žanrā. Jāzepa 

dziesmu devums nozīmīgs gan 
mākslinieciski, gan skaitliski; tu   vu 
pie simt solo dziesmām ierindo-
jas izcilāko dziedātāju pūrā.
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Par 18. novembŗa svinībām un par to, kas notiek Krievijā
Toronto pensionāru 22. no -

vembŗa saietā valdes priekš -
sēdis Auseklis Zaķis stāstīja, ka 
šogad 18. novembris ticis īpaši 
labi nosvinēts. Apmēram 300 
cilvēku ieradušies Niagārā, lai 
redzētu slaveno ūdenskritumu 
starmešiem apgaismotu Latvijas 
karoga krāsās. Hamiltonā svi  nī-
bās bijuši ap 200 dalībnieku, arī 
šeit bijis kupls skaits apmek-
lētāju. Svinības tomēr vēl nav 
beigušās. LNAK izglītības noza-
res vadītāja Elita Pētersone svi-
nību ietvaros pasniedza Atzi nī-
bas rakstu pensionāru pro-
gram mu vadītājai Lienei Mar-

tinsonei par viņas darbu pen-
sionāru apvienībā un latviešu 
sabiedrībā. Liene izteica patei cī -
bu, bet piezīmēja, ka tas ir mīles -
tības darbs, ko viņa veic labprāt.

Auseklis no savas puses ap -
sveica Lieni, sakot, ka mēs viņas 
darbu augsti novērtējam. Viņš 
ziņoja, ka mums pašlaik ap  vie-
nībā ir 119 biedri, un ziņkāroja – 
kuŗš gan būšot divsimtais? Gai-
dīsim! Nākamā gadā paredzē-
tais izbraukums uz Šova festi-
vālu paredzēts maijā – uz “Bri -
gadoon” izrādes pēcpusdienas 
uzvedumu. Tamdēļ būtu jāzin, 
cik cilvēku vēlēsies braukt ar 

busiņu un cik ar saviem brau-
camlīdzekļiem, lai varētu pasū-
tināt biļetes izrādei jau decem-
brī. Tas gan ir agri, bet mums 
jāzina, kā to organizēt, lai ne -
vienam neiznāk vilšanās. Brau-
cienu organizē Andris Liepiņš.

Liene Martinsone aicināja vi -
sus uz Ziemsvētku iedziedā šanu 
nākamajā saietā kopā ar Sandru 
Ķuzi un Helenu Ginteri. Viņa 
izteica pateicību rokdarbniecēm 
par loterijas sarīkošanu, bet 
nožēloja, ka nav bijis pietiekoši 
ložu pircēju.

Tad mikrofonu pārņēma 
mums pazīstamais polītologs 

prof. Juris Dreifelds, lai runātu 
par to, kas notiek Krievijā. Arī 
par sāpīgo jautājumu – krieviem 
Latvijā. Viņš jautāja, vai mums 
ir izdevīgi cilāt pagātni? Visiem 
vienkāršiem cilvēkiem ir vienā-
das problēmas. Jāatšķiŗ tauta un 
valsts polītika. Jāzina par no -
tiekošo plašākā apmērā, par 
ASV un Krievijas berzēšanos, 
par varbūtēju iejaukšanos. Ru -
nājot brīvi, un tikai šad tad ie -
metot acis savās piezīmēs, pro-
fesors stāstīja par Krievijas ie -
spaidu Sīrijā un citur, galve-
nokārt Kaspijas un Azovas jūras 
apkaimē. Tas ne visur ir pozitīvs. 
Pēc Krimas aneksijas Ukrainas 
polītika vēl ilgi nebūs draudzīga 
Krievijai. Profesors nesen ir 
bijis Baltkrievijā, kur pašrei zē-
jais prezidents Lukašenko esot 
ļoti populārs, jo gādājot par 

veterāniem un pensionāriem. 
Baltkrieviem ilgi nebijis pašap-
ziņas, bet tagad tā esot, un viņi 
vēršoties pret Krieviju.

Profesors Dreifelds bija ārkār-
tīgi zinīgs un skāra tematu tik 
dziļi, ka pilnīgi viņam sekot 
varēja tikai tie klausītāji, kuŗi 
paši jau bija šajos jautājumos  
iedziļinājušies. Viņa slēdziens 
bija: skatīsimies reāli –mūsu 
lielā kaimiņvalsts Krievija tur ir 
un būs. Mums ar to jāsamierinās 
un jāsadzīvo. Latvijas ilgter-
miņa demokratijai ir vajadzīga 
sadarbība ar Krieviju. Daudziem 
šis slēdziens nepatiks, bet mums 
citas izejas nav.

Nākamgad profesors pare-
dzējis ceļot uz Kazachstānu un 
solījās arī par to mums pastāstīt. 
Gaidīsim! 

da

Novembris Lansingas (Miči-
ganā) latviešiem un latviešu 
draudzei bijis īpaši darbīgs un 
svētkiem pilns. Mūsu galvenais 
uzdevums novembrī bija – lie -
cināt par savu mazo un mīļo 
Latviju apkārtējā sabiedrībā, 
rādot tās spēku un vērtības. 

11. novembrī, Lāčplēša dienā, 
mēs Lansingā svinīgi noturējām 
kopīgu dievkalpojumu ar ame-
rikāņu draugiem. Kopš 1951. 
gada Lansingas draudze īrē tel-
pas no Universitātes Luterāņu 

Lansingā Valsts svētkus
svin divas nedēļas

vienojušas draudzīgas un cieņ-
pilnas attiecības. Šogad, sagai-
dot Latvijas simtgadi, ameri-
kāņu draugi aicināja un vēlējās 
kopā ar mums novadīt kopīgu 
dievkalpojumu, kur daļa būtu 
latviski un daļa – angliski. Tā 
Lāčplēša dienā, Veterānu dienā, 
mēs sanācām kopā no abām 
draudzēm, ap 200 cilvēku. Svēto 
rakstu lasījumi, lūgšana un svē-
tīšanas vārdi dievkalpojuma 
beigās skanēja abās valodās. 
Mēs, mazais latviešu pulciņš, 

pārējā draudze nākamos pantus 
turpināja angliski. Draudzes mā   -
cītāja Aija Graham bija aicināta 
sprediķot apvienotajai draudzei. 

Svinot Veterānu dienu, ameri-
kāņu draudze bija sarūpējusi 
skaistu pārsteigumu. Universi-
tātes Luterāņu baznīcas sieviešu 
rokdarbnieču grupa bija izšu-
vusi un sarūpējusi vairākas quilt 
segas Amerikas karoga krāsās. 
Tās saņēma vairāki veterāni, 
kuŗi ir Universitātes Luterāņu 
baznīcas locekļi. Arī mūsu drau  -
dzes priekšnieks Ģirts Austriņš 
tika aicināts pie altāŗa, un arī uz 
viņa pleciem uzklāja kristīgā 
mīlestībā un pateicībā izšūto 
segu. Katra sega apliecināja, ka 
ikviens tās saņēmējs ir mīlēts 
un ka Dieva ģimenē viņi nekad 
nav vieni. Mēs, kā kristīgā ģi -
mene vienmēr esam kopā, viens 
otru atbalstot, viens par otru 
lūdzot. Pēc kopīgā dievkalpojuma 
abas draudzes sanāca pie kopīga 
mielasta, kur amerikāņi uzdrīk-
stējās pirmo reizi nobaudīt 
dažus latviskos ēdienus. 

Svētku svinēšana turpinājās 
16.novembrī, kad piektdienas 
vakarā Lansingas latvieši pul-
cējās Ģirta un Ārijas Austriņu 
mājās. Svētkiem sapostajā namā 
mēs pavadījām draudzīgu vaka-
ru, dziedot tautasdziesmas, 
spēlējot spēli par Latviju, vācot 
ziedojumus māsu draudzēm 
Latvijā – Tirzai un Velēnai un 
lūdzot Latvijai svētību nāka ma-
jiem 100 gadiem.

Bet 19. novembrī, pateicoties 
dažu lansingiešu, īpaši Andŗa 
Ozola aktīvitātei, WKAR – FM 
raidstacijā visu dienu varēja 
dzirdēt latviešu koŗmūziku un 
klasisko mūziku. Vietējā pub -
liskā radio stacija visas dienas 
gaŗumā dalījās ar informāciju 
par Latviju, tās vēsturi, māk-
sliniekiem un mūsu talantiem – 
dziesmās un mūzikā. Pēc tam 
WKAR raidstacijas darbinieki 
atsūtīja pateicības e-pastu, kas 
saņemts no klausītājiem, – kā 
viņi bija uzrunāti, dzirdot mūsu 
tautas mūziku un izpildītājus. 

Cik skaisti, ka mēs varam le -
poties, ka esam latvieši, ka va -
ram lepoties ar savas tautas sa -
sniegumiem un vērtībām. Cik 
skaisti, ka Amerikas tauta svin 
kopā ar mums mūsu uzvaras un 
priekus! Dievs, svētī Latviju! 

Čīles galvaspilsētā Santjago 
Sv. Pestītāja luterāņu baznīcā 
11. novembrī, atzīmējot Lāč-
plēša dienu, notika garīgās 
mūzikas koncerts, kuŗā čīliešu 
koris Amancay diriģenta Kris-
tiāna Kastro vadībā izpildīja 
Ērika Ešenvalda koŗa darbus. 

Lāčplēša dienā čīlieši 
iepazīst latviešu 

garīgo mūziku
ziku. Koncerta sākumā klāteso-
šos uzrunāja LELBĀL Aus tru mu 
apgabala mācītāja un LTRK 
pārstāve Čīlē Sandra Rozen-
berga-Saavedra, iepazīstinot klāt-
  esošos čīliešus ar Lāčplēša die-
nas nozīmību Latvijas vēsturē, 
un tika iedegta svece ar Latvijas 

Koncertā piedalījās vēl divi 
čīliešu koŗi Cantares del Elqui 
diriģentes  Darsijas Astorgas va -
dībā un Cenit diriģenta Marko 
Marčanta vadībā, kuŗi atskaņoja 
dažādu mūsdienu komponistu 
garīgo mūziku. Jātzīmē, ka visi 
šie koŗi savā repertuārā ir ie -
kļāvuši latviešu komponistu mū -

karoga lentīti, godinot mūsu 
brīvības cīņu varoņus. Koncerts 
bija kupli apmeklēts un izpel-
nījās čīliešu publikas uz  manību 
– klausītāji piepildīja visu baz-
nīcu. 

Ar sveicieniem no Čīles – 
SANDRA

ROZENBERGA-SAAVEDRA

Lansingas latviešu saime, svinot Valsts svētkus Austriņu mājās
// FOTO: William Wilcox

Kopīgajā dievkalpojumā Lāčplēša dienā, Veterānu dienā, kad 
draudžu veterānus ieskāva šūtajās quilt segās. Draudzes priekšnieks 
Ģirts Austriņš (no kreisās) bija viens no tiem, kuŗu sasildīja 
kristīgajā mīlestībā

baznīcas Īstlansingā (University 
Lutheran Church, East Lansing). 
Visu šo gadu desmitu laikā mūs 

skaisti un spēcīgi nodziedājām 
“Māci man ticēt, Kungs”. Pirmo 
pantu dziedājām latviski, un tad 
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Mūsu sejas gleznās, zīmējumos,
skulptūrās un fotografijās 

simts gados un ilgāk 
Kopš 2018. gada 3. novembŗa 

Latvijas Nacionālajā mākslas 
mū  zejā skatāma izstāde “Por -
trets Latvijā. 20. gadsimts. Sejas 
izteiksme”. Tā izvietota vienlai-
kus trīs vietās – LNMM galve-
nās ēkas Lielajā zālē, izstāžu 
zālē „Arsenāls” un Romana 
Sutas un Aleksandras Beļcovas 
mūzejā.

Tik vērienīga viena žanra 
izstāde nekad nav bijusi. Oku-
pācijas laikā šad un tad notika 
vairāk vai mazāk rēgulāras –  
teiksim, marīnu, portretu vai 
akvareļu – kopskates. Tagad 
tādas ir retums. Jau tādēļ vien šī 
ģī  metņu parāde uzskatāma par 
vienu no pašiem nozīmī gā-
kajiem Latvijas simtgades tēlo-
tājas mākslas notikumiem, ja ne 
visievērojamāko (ja neskaita 
„Nepieradinātās dvēseles. Sim-
bolisms Baltijas valstīs” Orsē 
mūzejā [Musée d’Orsay} Parīzē, 
Francijā). Gan šī grandiozā iz -
stāde, gan 656 lappušu biezais 
katalogs (apgāds „Neputns”) 
atklāj šī žanra attīstību un nu 
jau lēnu norietu visa 20. gad-
simta laikā un vēl turpat triju 
gadu desmitu laikā otrajā gadu 
tūkstotī.

Kā uzsveŗ Latvijas Nacionālā 
mākslas mūzeja direktore Māra 
Lāce, Rundāles pils mūzeja 
direktors Imants Lancmanis, 
kuŗš bija savulaik sarīkojis 
plašas un pamatīgas 17., 18. un 
19. gadsimta portreta izstādes, 
2009. gadā nodeva stafeti Lat-
vijas Nacionālajam mākslas mū -
zejam, lai tas uzdrošinātos sa -
ridāt pārskatu par 20. gadsimta 
ģīmetņu mākslu Latvijā, ja jau 
šajā mākslas darbu krātuvē ir 
lielākais mākslas darbu klāsts.

Darbs ir bijis ārkārtīgi plašs, 
jo kopš 20. gadsimta sākuma 
portrets Latvijā izgājis dažādus 
laikus, ko iezīmējuši notikumi 
mūsu tēvzemē, – cariskās Krie-
vijas periods pusotra gadu des-
mita ilgumā, tad kaŗi, vēlāk 
Latvijas Republikas nodibi nā-
šana un miera laiks mazliet 
vairāk kā divu gadu desmitu 
gaŗumā; padomju okupācija 
1940. gadā, tai sekojošais fašistu 
uzsāktais kaŗš, pēcāk padomju 
okupācijas ieilgušais pusgad-
simts un visbeidzot brīvvalsts 
atjaunošana un dzīve tajā nu jau 
tikpat kā triju gadu desmitu 
periodā. Protams, ka visu „sa -
gāzt vienā katlā” nebija iespē-
jams un nedrīkstēja, tādēļ iz -
stāde sadalīta pa noteiktiem 
laika nogriežņiem.

20. gadsimta pirmās puses 
māksla savākta 1905. gadā at -
klātajā un mūsdienās rekon-
struētajā ēkā J. Rozentāla lau-
kumā 1, tur apskatāma glez-
niecība, grafika, tēlniecība un 
fotografija, kas aptveŗ periodu 
līdz otrajai padomju okupācijai 
1944. gadā.

Šis periods ir visvairāk ap -
lūkots un izpētīts, to paveicis 
Dr. Eduards Kļaviņš gan mo  no-
grafijā „Latviešu portreta glez-
niecība. 1850-1916”, gan apjo-
mīgajā latviešu mākslas vēstures 
V sējumā, kā arī citi mākslas 

vēsturnieki. Tādējādi šeit viss ir 
it kā skaidrs un nesola ārkārtī-
gus pārsteigumus. Negaidītais 
var būt tikai to gleznu un citu 
mākslas darbu izvilkšana no 
krātuvēm, kuŗus līdz šim nebija 
varēts vai gribēts izlikt publi-
kas apskatei. Arī zināmu darbu 
katrs jauns sakārtojums var 

izstādē iekļauts arī šis mākslas 
veids, kas sagādā vislielāko sa -
jūsmu apmeklētāju vidū, un tas 
ir saprotams – pēdīgi vienkopus 
reālitātē aplūkojami mūsu foto 
vecmeistaru Jāņa Rieksta, Viļa 
Rīdzenieka, Kārļa Baula, Mār-
tiņa Buclera un daudzu jo dau -
dzu citu zināmu un nezināmu 

dukcijās nepārtraukti rāda uz 
ekrāna „gaismas bildēs”, kā 
agrāk teica.

Izejot no izstāžu zāles, gaŗajā 
augšup vedošajā gaitenī tiek 
demonstrēts dokumentālas fil-
mas fragments, kas rāda kaŗa-
vīrus, pilnus enerģijas un pat 
sajūsmas, ar tankiem un kāj-
niekiem ieņemot Latviju un sa -
graujot vientuļas lauku mājas. 
Ar to izstādes kurātore Ginta 
Gerharde-Upeniece norāda, ka 
miermīlīgo dzīvi, kāda bija ie -
raugāma izstāžu zālē, izposta 
kaŗaspēks. Ir sācies kaŗš, kas 
ienesa traģiskus brīžus kā Lat-
vijas iedzīvotāju, tā mūsu dzim-
tenes likteņos, tai skaitā kultū-
ras un mākslas virzībā. No fil-
mas kadriem noprotams, ka tas 
ir vācu kaŗaspēks, kas ielauzies 
mūsu tēvzemē. Vai padomju 
armija neiebruka, nepostīja? 
Jautājums paliek atklāts.

Izstādes turpinājumu jādodas 
skatīt uz izstāžu zāli „Arsenāls”.

(Turpinājums sekos)

Tur ekspozīcija iekārtota tā, 
ka, no priekštelpas ar jaunāko 
laiku fotografijām uzkāpjot 
izstāžu zālē, skatītājam ir jāiet 
gaŗš jo gaŗš ceļš pa sarkanu 
paklāju cauri šauram kori-
doram, ko veido šīs ēkas siena 
un četri metri augstie vairogi, 
aizklājot skatu uz izstādi.

radīt nenojaustas nianses to 
interpretācijā. Daļa gleznu un 
skulptūru padomju okupācijas 
gados nebija sabiedrībai pie -
ejama, piemēram, Augusta Bijas 
radītā Zigfrīda Annas Meie ro-
vica pieminekļa projekts vai 
Anastasijas Čakstes bareljefs. 

Gadu desmitiem izstāžu zālēs 
nav rādīta šī perioda tēlniecība. 
To lielākā vai mazākā mērā 
apiet gandrīz ikviens mūzejs, 
tomēr, kā tagad redzam, skulp-
tūra slēpj ārkārtīgi daudz pār-
steigumu. Manas dzīves laikā 
nekad nav bijuši skatāmi Kon-
stantīna Rončevska veidotie Vil-
helma Purvīša, J.R. Tillberga vai 
akadēmiķa Paula Valdena krū-
šutēli, tāpat kā Augusta Bijas vai 
Burharda Dzeņa portreti. Prak-
tiski, ikviena eksponētā skulp-
tūra izstādē ir atklājums.

Pēdējos gadu desmitos arī-
dzan fotografija ietverta vizuā-
lajā mākslā. Tādēļ portretu 

meistaru uzņēmumi. Tajos pa -
rādās ne tikai pazīstamu kul-
tūras un mākslas darbinieku 
portreti, bet arī, tā sakot, vien-
kāršās tautas pārstāvju sejas 
fiksējumi uz stikla platēm un 
citos materiālos. Un ne tikai tas 
– te atklājas reālā dzīve tās 
visvienkāršākajās, taču zīmīgās 
un savam laikam raksturīgās 
detaļās. Piemēram, Jāņa Rieksta 
1907. gadā uzņemtā Mērijas 
Grosvaldes kāzu dienas foto-
grafija kalpojusi par vienu no 
izejas punktiem Kristīnes Žel-
ves filmai „Mērijas ceļojums”, 
daudz ko pavēstot par Gros-
valdu ģimeni. 

Izstādē pirmo reizi mūsu 
mākslas vēsturē Dr. Jānis Kal-
načs apkopojis laikmetu vētrās 
zudušos portretus, kas būtiski 
papildina gan pašu ekspozīciju, 
gan priekšstatus par latviešu 
portretu mākslu 1920.–1930.
gados Šo viņa pētījumu re  pro-

Ilga Zandberga – Imants Kokars, Ella Lemane – Elza Radziņa, 
Valentīna Zeile – Juris Strenga, E. Melderis – Ģederts Eliass

Niklāvs Strunke. Andreja Eglīša 
portrets. 1951. gads

Skats no izstādes

Reinis Zusters. Pašportrets. Paradokss. 1995. gads
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18. novembŗa sarīkojumā

Ar mīlestību Latvijai – svētku svinēšana Sv. Pētersburgā sākās jau 17. novembrī

Ar mīlestību Latvijai
“Svinēsim mūsu valsts Simt -

gadi ar patiesu prieku par mūsu 
panākumiem un drošu pār-
liecību par nākotni!” Latvijā pie 
Brīvības pieminekļa 18. no  vem-
brī aicināja Latvijas Re  publikas 
Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis.

Floridas Latviešu biedrība 
bija šim aicinājumam dienu 
priekšā – svinības sākās jau 
17. novembrī pie jūras Fort De 
Soto parkā ar kuplu viesu pulku. 
Zem glītās nojumes galdi bija 
klāti ar galdautiem Latvijas ka -
roga krāsās un gaumīgi deko rēti 
ar svecēm un galda kom po-
zicijām. Garšīgu ēdienu ne -
trūka – gan Biedrības sagādāto, 
gan viesu līdzpaņemto. Flori das 
siltajā vējā šūpojās uzraksts 
“Latvia 100”, radot perfektu 
fonu visiem, kas vēlējās no  fo-
tografēties pie palmām un ar 
jūru fonā dzimtenes jubilejai 
par godu. Latviešu dziesmu 
vārdi lielai daļai viesu nebija 
aizmirsušies, pateicoties Pēteŗa 
Ozola nerimstošajai mūzikā-
lajai iniciātīvai, taču noderēja 
arī viesiem izdalītās glītās bro-
šūriņas ar dziesmu vārdiem.

Šogad dziesmas skanēja div-
reiz skaļāk, jo Floridā viesojās 
Čikāgas latviešu tautasdeju ko  pa 
Mantinieki. Pēc pamatīgas sa -
dziedāšanās Mantinieki svinē-
tājus iepriecināja ar deju priekš-
nesumiem. 

Neizpalika arī svētbrīdis, kad 
klātesošos uzrunāja mācītāja 
Dace Zušmanis no Atlantas.

Pēc svētbrīža pasākumu or -
ganizatore Dace Nebare visus 
aicināja padomāt par to, ko 
katrs no svētku dalībniekiem 
varētu dāvināt Latvijai. Entu-
ziasma nevienam netrūka ne 
Latvijas jauniešu izglītības fi -
nancēšanā, ne latviešu uzņem-
šanā savās mājās Floridā. Daži 
klātesošie izteica vēlmi atgriez-
ties Latvijā un izmantot ASV 
iegūto pieredzi savā dzimtenē.

Svinības Fort De Soto parkā 
noslēdzās ar saulrieta pava dī-
šanu, dziedot un dejojot apkārt 

no svecēm izliktai Latvijas kon-
tūrai jūras malā. Pa apli no cita 
citam nodotā svece un karo-
dziņš ar dalībnieku labajiem 
vēlējumiem tika aizvesti uz 

Latviju un nolikti pie Brīvības 
pie minekļa.

Mums ar Latviju sirdī
Latvijas Simtgades svinību 

oficiālo daļu 18.  novembrī 

Sv.  Pētersburgas Latviešu bied-
rības namā atklāja Floridas 
Latviešu biedrības prezidents 
Juris Epmanis, aicinot noklau-
sīties ASV un Latvijas Repub-

Daudzajos svešuma gados 
Bostonas latviešu sabiedrībai ir 
izveidojies formāts, kā svinēt 
Valstssvētkus. Tur parasti ir 
Amerikas himna, svētku runa, 
gubernātora proklomācija, kai -
miņtautu apsveicēji, godalgu 
pasniegšana, apbalvojumi. Valsts-
  svētki – tuvākajā novembŗa no -
galē, reti tieši pareizajā dienā. 
Visa tā šogad nebija. Un ne -
pietrūka. Bija tieši 18. novem-
bris, kas sākās ar svētku noskaņu 
veicinošu diavkalpojumu, tad 
svētku programma. Pēc karogu 
ienešanas Krisīte Skare rīkotāju 
vārdā apsveica klātesošos, vēs-
tīdama, ka šogad programmas 
izpildītāji būs paši bostonieši, ar 
saviem talantiem apliecinot 
cieņu un mīlestību mūsu tautai 
un kultūrai. Pēc ekrānizētās Lat-

Simts smaidu vairāk nekā citos valstssvētkos
18. novembŗa Simtgades svētki Bostonā

vijas valsts prezidenta uzrunas, 
ar ieskaņoto orķestri un kori, 
kopīgi dziedātā valsts himna, 
pārpildītajā draudzes sarīko ju-
ma zālē, skanēja pacilātāk un 
dižāk nekā jebkad. Svētki bez 
svinēšanas jau ir tikai tukša 
čaula vai skanīgs virsraksts. Bet 
mūsu  valstsvētki Bostonā tika 
svinēti daudzās un dažādās 
formās. Programma ar nosau-
kumu „Latvieša dzīve kā rak-
stains cimds” ietvēra dzejoļus, 
mūziku un dziesmas simts gadu 
gaŗumā. Tur bija Auseklis, Jānis 
Akurāters, Kārlis Skalbe, Jāzeps 
Vītols, Jānis Kalniņš, Lūcija 
Garūta, Ojārs Vācieti s, Māra 
Zālīte, Leons Briedis, Jānis Pe -
ters, arī bijušā bostoniete Dace 
Micāne Zālīte, Raimonds Pauls, 
Ēriks Ešenvalds, Uldis Sta  bul-

nieks, Jānis Lūsēns, Raimonds 
Tiguls, Ainars Virga, minot ti -
kai dažus. Seši lasītāji, ieskaitot 
mācītāju, skandēja 12 dzejoļus. 
Bostonieši var lepoties ar aug-
stas klases mūziķiem, kā Andru 
Voldiņu Dix, Aiju Rēķi, Ilonu 
Kudiņu, Agitu Aristi, Michael 
Glashow, Richardu Kolmani; 
mūzikas direktrisi, diriģenti un 
dziedātāju Krisīti Skari un dzie-
 dātājiem Agnesi Linarti, Kse-
niju Broku, Ariānu Uli. Īpaši 
pieminams būtu pianists Brets 
Silvermans. Viņš bija zelta vērts, 
ar iejūtu latviskajā mūzikā 
meistarīgi spēlējot visus kla -
vieŗpavadījumus. Pat strink šķi-
not uz klavieŗu stīgām pava-
dījumu Ilonas Kudiņas mālu 
pīlītes pūšanai. Koncerta lauri 
tomēr pienākas Bostonas lat-

viešu korim un Bostonas Lat-
viešu skolas korim. Krāšņi ska-
nēja kā tradicionālās, tā jaun-
laiku dziesmas. Krisīte Skare ir 
korim panākusi izcilu dikciju. 
Tā klausītāji varēja baudīt ne 
tikvien mūziku, bet arī iejusties 
dziesmu vārdos. Koncertā vēl 
varēja iepazīties ar jaunu an -
sambli Maldugunis, Richardu 
Kolmani un uz ekrāna skatīties 
Raimonda Rēķa fotografijas. 
Kopīgi tika dziedāta Tirzma-
lietes „Es dziedāšu par tevi, tēvu 
zeme”. Parallēli koncertam no -
tika Ceļojošā cimdu, Mākslas 
un Lietišķās mākslas izstādes. 
Uz programmu vāka varēja sa -
skaitīt vairāk nekā simt dalīb-
nieku vārdus. Daži atkārtojās, 
bet nebūsim šoreiz sīkumaini. 
Visiem tiem pienākas simts 

paldies. Pēc koncerta bija tāda 
sajūsma, ka gandrīz aizmirsās 
karogu iznešana. Latvijas valsts 
neatkarības pasludināšanas 100 
gadu atceres rīkotāji bija Ame-
rikas latviešu tautiskā savie-
nība, Bostonas trimdas draudze, 
Bostonas latviešu skola, Bos-
tonas latviešu koris, Dāmu 
komiteja un Latviskā manto-
juma fonds. Nebija ieejas mak-
sas, tāpat cienasts, šampanietis 
un dzērieni bija, kā tautā teiktu, 
”par baltu velti.” Par svētku 
izdošanos jāpateicas daudziem 
iedvesmotājiem, plānotājiem un 
darītājiem. Sabiedriskās dzīves 
reālitāte ir tāda, ka ne vienmēr 
iznākums attaisno pieliktās 
pūles. Bet šoreiz gan jāsaka, ka 
pieliktās pūles attaisnojās simt-
procentīgi. Pie tam ar smaidu.

likas himnu un nolasot Latvijas 
Republikas prezidenta Rai  mon-
da Vējoņa uzrunu latviešiem 
Latvijā un visā pasaulē.

Pēc tam sekoja mācītāja 
Aivara Pelda viedie vārdi par 
kristīgo vērtību nozīmi jaunās 
paaudzes audzināšanā un valsts 
veiksmīgā attīstībā. 

Tika plaši pieminēts 2018. ga  da 
PBLA balvas laureāts  – Dr. 
Visvaldis Georgs Nagobads. 
Tika lasīta dzeja (Brigita Gahr), 
dziedātas kantātes (Aleksandra 
Ritums), spēlētas klavieres 
(Vla  dimirs Hohlovs) un kokle 
(Ilmārs Vilmanis).

Neizpalika arī publikas sa  jūs-
ma par grupas Kanaki brašajām 
vīru balsīm un Daces Zušmanis 
lasījums no Jāņa Jaunsudrabiņa 
darba “Piemini Latviju”.

Uguņošanas Sv.  Pētersburgā 
par godu Latvijas Simtgadei 
nebija, taču to pilnībā atsvēra 
Čikāgas latviešu tautasdeju 
kopa Mantinieki ar eksplozīvo 
un dzīvespriecīgo dancošanu. 
Vērojot dejotājus, katrs varēja 
justies lepns par to, ka ir lat -
vietis, un katrs cittautu ciemiņš 
varēja būt priecīgs par to, ka 
pazīst kādu latvieti, kuŗš viņu 
uz skaisto un lieliski apmeklēto 
pasākumu ir uzaicinājis.

Kad viesu acis jau staroja no 
prieka un sajūsmas, Mārītes 
Rubīnas palīgi nesa vīnu un 
garšīgas uzkodas, ko kārtoja uz 
eleganti noformētajiem gal -
diem. Sākās jautras sarunas, 
jaunas iepazīšanās un kopīga 
sadancošanās un sadziedāšanās 
Floridas latviešu iemīļotā mae-
stro Ilmāra Dzeņa mūzikas 
pavadībā.

Varbūt tāpēc, ka Simtgade ir 
tikai reizi gadsimtā, bet varbūt 
tāpēc, ka pasākums bija izdevies 
kā nekad, viesi uzkavējās ilgāk 
nekā parasti un nebeidza izteikt 
prieka pilnus paldies pasākuma 
rīkotājiem. Paldies Sv. Pēters-
burgas Latviešu biedrībai par 
jaukajiem un neaizmirstama-
jiem svētkiem!
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Filadelfias koncertkoris Priedainē ar diriģenti Guntu Plostnieci // FOTO: Jānis Students

SANDRA MILEVSKA

Simtgades valsts svētki
Filadelfijā un Ņudžersijā

Emīla Dārziņa “Mātes gars” 
ieturēta šūpļudziesmas intīmos 
rāmjos un pauž komponistam 
raksturīgās īpašības. Dārziņa 
solo dziesmu devums visai mazs, 
bet katra dziesma iemirdzas kā 
dārga pērle latviešu solo dziesmu 
klāstā.

Abas šīs dziesmas Maija dzie-
dāja ieturētā kamermūzikas stilā 
ar vokālu siltumu un mūzikāli 
niansētu izteiksmi.

Jānis Mediņš mums devis 
krāšņi drāmatiskas solo dziesmas 
– tuvu pie 200. Dziedātāja no šī 
komponista izvēlējusies vienu no 
vienkāršākām. “Ir viens vakars” 
pauž romantisma siltumu un 
maig  umu. Vietumis šeit dziedā-
tājas balss it kā centās izlauzties 
no ieturētām klusinātām jūtām. 
Tā iedegās ar manāmi spožām 
augšējām notīm, bet drīz atkal at -
griezās dziesmas intīmajā rak sturā.

Visur Dzintra Erliha bija uz  -
manīga smalkjūtīga pavadītāja 
pie klavierēm.

Pianiste sevi pieteica kā solisti 
ar Lūcijas Garūtas “Trīs prelū di-
jām”. Dzintra ir īpaši iedziļinā-
jusies Garūtas mūzikā – savu dok-
tora disertāciju viņa  rakstījusi 
par Garūtas kamermūziku. 
Musica Baltica izdevusi pianistes 
pētī jumu “Lūcijas Garūtas kla -
vieŗ mūzika”.

Lūcijas Garūtas mūzika tur-
pina komponistes skolotāja Jā -
zepa Vītola mūzikas tradicijas – 
romantiski iekrāsots mūzikas 
raksts ar stingri ieturētu klasisku 
formu. Dzintra atskaņoja prelū-
dijas ar autoritāti un daudz vei-
dību skaņu krāsās. 

Romantiskais mūzikas raksts 
turpinājās Maijas dziedātajās “Aijā 
dziesmiņa” un “Mēness laiva”. 
Abas mākslinieces veidoja daiļu 
mūzikālu plūdumu katrā dzies mā. 
Dzintras klavieŗu pavadījums 

īpaši jauks bija pēdējā. Varējām 
just it kā mēness spožumu pia-
nistes gleznā izpildījumā.

Programmā iecerēto Pēteŗa 
Vaska “Iedegušās zemes ainavas” 
pianiste atvietoja ar Aivara Kalēja 
divām daļām no “Gada laiki” un 
ar vēl vienu Garūtas klavieŗdarbu. 
Dzintras izpildījums šajos dar-
bos bija pārliecinošs. Tomēr šo 
rindu rakstītājai pietrūka Vaska 
ģeniālā klavieŗdarba. 

Koncerta otrā daļā māksli nie-
ces mums sniedza Bacha/Guno 
“Ave Maria” un Cēzara Franka 
“Panis Angelicus”. Abas dziesmas 
skaistas, tās daudz dziedājuši  
gan profesionāli dziedātāji, gan 
amatieŗi. Tās ir katra baznīcas 
solista dzelzs repertuārā. Maija 
tās dziedāja ar pietāti un balss 
krāšņumu.

Dzirdējām vēl vienu Jāņa  Me -
diņa solo dziesmu miniatūru – 
“Aka”. Skaista, vienkārša. Dzies-
mas interesantā ostinato līdzīgā 

ritmiskā figūra klavieŗu partijā 
lika domāt par akas dziļumu.

Stilistiski un mūzikāli harmo-
nisku dažādību koncertā ienesa 
krievu komponista Aleksandra 
Skrjabina divas prelūdijas no 
viņa 11. opusa. Šis komponista  
jaunības darbs vēl nerāda tās 
raksturības, kuŗas vēlāk sastopam 
Skrjabina savdabīgajā mūzikā. 
Dzintra spēlēja prelūdijas pārlie-
cinoši, ar dziļu mūzikālu izpratni.

Ar lielu toņu bagātību Dzintra 
atskaņoja Lūcijas Garūtas “Me -
ditāciju” .

Jānis Ivanovs mācījies pie Jā -
zepa Vītola, bet viņa mūzikālais 
raksts drīz gāja citos virzienos. 
Daudzi no viņa darbiem ir 
programmātiski un uzbuŗ dažā-
das ainas, bieži raksturojot Lat-
vijas dabu un laukus. Īpaši no -
zīmīga ir viņa simfoniskā mū -
zika. Dzintra bija izvēlējusies šim 
koncertam Ivanova “Skicējumu 
re mažorā”, kuŗš viņas inter pre-

tācijā vizuļoja un mūs apbūra.
Maija mūs gaužām iepriecināja 

ar divām Dž. Pučīni ārijām kon-
certa noslēgumā – dziedājumu 
no operas „Bohēma” un “O mio 
babbino caro” no „Gianni Schicchi”. 
Abas ārijas māksliniece dzie dā-
jusi daudzkārt, un varējām pil-
nam baudīt viņas bagāto, burvīgo 
balss tembru, kā arī skatuvisko 
šarmu. 

Pēc koncerta abas mākslinieces 
pavadīja laiku, ciemojoties ar 
daudzajiem apbrīnotājiem. Kad 
prasīju Maijai, kur viņa pašlaik 
dzīvo, viņas atbilde bija – “koferī”. 
Pēc šīs Amerikas turnejas, dzie-
dātāja dodas uz Austrāliju, kur 
vēlreiz brīnišķīgi iejutīsies Mimī 
lomā.

Ievērības vērta ir Maijas ap -
ņemšanās ziedot daļu no kon-
certa ienākumiem organizācijai, 
kas atbalsta bērnus ar īpašām 
vajadzībām. Respektējam un ap -
sveicam par viņas sirds siltumu.

AR SILTU SIRDI
Maijas Kovaļevskas un Dzintras Erlihas koncerts PriedainēGUNTA PLOSTNIECE

(Turpināts no 2. lpp.)

Šajā Latvijas valstiskumam 
īpašajā gadā neatkarības dekla-
rēšanas jubileju svinēja ar uzviju 
visās pasaules malās. Neizpalika 
arī vecās trimdas centri ASV 
Austrumu krastā, starp tiem arī 
Filadelfijas Brīvo latvju biedrība 
(FBLB) un Ņudžersijas Latviešu 
biedrība. 

Abas biedrība ir tuvas radinie-
ces, tomēr ar atšķirīgiem stās-
tiem: Filadelfijas biedrība jau pērn 
nosvinējusi savu 125. jubileju, bet 
pārējās svētku rīkotājas, Fila del-
fijas Latviešu organizāciju pado-
mes locekles, ir tikai mazliet 
jaunākās luterāņu un baptistu 
draudzes. Toties pēckaŗa trimdi-
nieku 1950. gadā dibinātā Ņu -
džersijas biedrība savu Priedai nes 
territoriju iegādājās 1956. gadā, 
bet pašu spēkiem ēku uzcēla 
1964. gadā. Filadelfijas organi zā-
ciju dibinātāji – 19. gadsimteņa 
pasaules klejotāji, samērā jaunas 
reliģijas sludinātāji un ticīgie, vai 
kreisie polītiskie bēgļi – gandrīz 
visi kurzemnieki. Pusgadsimtu 
vēlāk Ņudžersijas biedrības dibi-
nātāji, auguši neatkarīgā valstī un 
piedzīvojuši tās trīs atsevišķas 
vardarbīgas okupācijas, noteikti 
nebija kreisi noskaņoti un, jau 
iepriekš izmaisījušies pa Vācijas 
bēgļu nometnēm, varēja lepoties 
ar izcelsmi pilnīgi visos iespē-
jamos Latvijas nostūros.

Likumsakarīgi, ka Filadelfija 
17. novembrī un Priedaine pašā 
18. novembrī dalīja galvenos Simt-
gades svētku elementus: bosto-
nietes Sarmas Muižnieces Lie-
piņas svinīgo uzrunu, filadelfietes 
Guntas Plostnieces diriģētā kon-
certkoŗa, solista, un pavadošo 
mūziķu koncertu, un, lai, garīgo 
cildinot, tomēr nepaliktu ne  pie-
minētas cilvēciskās vajadzības, 
Intas Grundes vadītā Dzintara 
galda komandas ļoti gardo auk-
sto galdu.

Jau uzejot Filadelfijas BLB 
lielajā zālē, tūlīt varēja ievērot no 

skatuves uz katru telpas pusi 
izklātos divus varenus, milzīgi 
gaŗus sarkanbaltsarkanos karo-
gus, kas it kā iekļāva savos apskā-
vienos katru svētku dalībnieku. 
Vidū Simtgades logo, kā arī ek -
rāns, kuŗā Uģa Nīgala sastādītajā 
slīdrādē, skanot dziesmai Piena 
ceļš, mūsu acu priekšā mijās vēs-
tures attēli, sākot jau no Brīvības 
cīņām ar to varoņiem un arī 

iesākot ar karogu ievešanu goda 
sardzes pavadībā un Valsts him-
nas nodziedāšanu. Latviešu orga  -
nizāciju padomes priekšsēdis Val-
dis Bašēns turpināja vēstures 
pavedienu savā apsveikumā, iz -
ceļot katras padomes organi zā-
cijas vēsturisko lomu un nozīmi. 
Sekoja baptistu draudzes mā  cī-
tāja Ulda Ukstiņa kodolīgais 
svētbrīdis, kuŗā viņš izcēla to, ka 

Filadelfijas Sv. Jāņa luterāņu 
baznīcas paspārnē esošās latviešu 
skolas bērni nodejoja divas dejas, 
vismazākie, kā vienmēr, izraisot 
sajūsmu ar savu Sijā auzas va -
riantu. Mazliet vecākā grupa no -
dejoja  gandrīz vai karību ritmos 
komponēto un Skaidrītes Da -
riusas choreografēto Palēcienu. 
Arī Latvijas Goda konsuls Pen-
silvānijā Džons Medveckis aps-

sveicienus, kam sekoja biedrības 
priekšnieka Jāņa Studenta īsa 
uzruna, atzīmējot, starp citu, ka 
Ņudžersijas biedrības dibinā ša-
nas brīdī Ņudžersijā bija ie  brau-
kuši 1000 latviešu. Lielu pie kri-
šanu guva neparastā dāvana, 
kuŗu sagādāja Jana Ance Tetere, 
kas jau kopš vēlēšanu dienas 6. 
oktobrī bija filmējusi dažādu 
vecuma latviešus. Sanāca 100 cil-
vēku virkne, katram vecuma ga -
dam pa vienai personai, sākot no 
viengadīgā bēbīša līdz mūsu sla-
venajai simtgadniecei Puteņa kun-
dzei. Šo ievada posmu noslēdza 
Ņubrunsvikas draudzes mācī tā-
jas Ievas Pušmucānes Kineiko 
(Kineyko) pilns dievkalpojums, 
veltīts neatkarībai un simtgadei. 

Neiztrūkstoša 18. novembŗa 
sastāvdaļa ir PBLA gada balvas 
saņēmēja vārds, šogad tas ir Jānis 
Nagobads par sava ilgā mūža 
ieguldījumu Latvijas vārda po -
pu larizēšanā, darbojoties sporta 
medicīnā. Priedainieši arī varēja 
īpaši lepoties ar savējiem, ALA 
atzinības raksta saņēmējiem, lat-
viešu sabiedrības ilggadīgajiem 
atbalstītājiem Dainu un Jāni 
Lučiem, bet filadelfieti Lailu 
Medni sumināja gan FBLB, gan 
Priedainē par Valsts Valodas aģen-
 tūras atzinību par latviešu valo-
das kopšanu un populā ri zēšanu.

Svētku runas teicēja Sarma 
Muižniece Liepiņa plašā un dziļā 
tvērumā saplūdināja vēsturisko 
vadmotīvu ar aktuāliem jautā ju-
miem par šodienas izaicinā ju-
miem, kā Latvijā, tā diasporā. 
Iesākot ar klasiku, 1903. gadā 
pirmizdevumā iznākušo Raiņa 
dzejoli Lauztās priedes („Tu vari 
mūs šķelt, tu vari mūs lauzt / Mēs 
sniegsim tāles, kur saule aust”), 
Muižniece Liepiņa atminējās 
neatkarības cīņu paaudzi, kas 
cieta ne tikai kaŗadarbībā, bet arī 
milzīgajā badā, kas toreiz plosījās 
pa visu zemi.

naidniekiem, pārejot uz neat ka-
rīgas valsts agrīnajiem gadiem 
un valstvīriem, tālāk līdz Otrajam 
pasaules kaŗam, okupācijām, 
trimdu, padomju gadiem ar sar-
kanajiem karogiem un tālāk uz 
atjaunoto neatkarību un šodienas 
visu jomu dižajiem latviešu gariem. 

Programmu vadīja visjaunākās 
paaudzes pārstāve Emīlija Liziņa, 

Dievs ir mūs nolicis tieši Baltijas 
jūras krastos, devis mums savu 
valodu, savas tautas dziesmas, 
savu kultūru, savu izglītību, devis 
visu to, ar ko mēs lepojamies – 
nevis kā nacionālisti, bet kā 
patrioti. Pateicāmies, ka Dievs 
mūs svētījis ar savu vietu pie 
Dzintara jūras un ar savu brīvību. 
Skaisti pateikts! 

veica dalībniekus, stāstot, ka ir 
tikko atgriezies no Latvijas Radio 
koŗa pārpildītā koncerta Vašin-
gtonā un paziņojot par sarunās 
ar LNB vadītāju Andri Vilku 
tapušo jauno pētniecības projek-
tu par latviešiem – jaunie brau-
cējiem ASV jebkuŗā laikmetā.

Priedainē pārraidīja Valsts pre-
zidenta Raimonda Vējoņa svētku 
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IEVA UN EDUARDS KRŪMIŅI

Nākamās vēlēšanas

Vasara sauc savīties rakstā 
Alojas 3x3 ģimeņu saiets aicina no 2019. gada 21. līdz 28. jūlijam!

Brīdī, kad rakstu šīs rindas, 
nav vēl pienākusi diena, kad 
beigsies Valsts prezidenta Rai -
monda Vējoņa ultimāts Saeimā 
ievēlētajām polītiskajām parti-
jām – vai nu atrodiet kopsau  cēju 
attiecībā uz jaunas valdības vei-
došanu, vai arī es ieviesīšu plānu 
B, kuŗš partijām nepatikšot. 
Prezidents neprecīzēja, kāds šis 
plāns varētu būt, vien pateica, ka 
vismaz patlaban viņš nedomā 
par Saeimas atlaišanu, nedz arī 
par kāda cita cilvēka ārpus 
Saeimā ievēlēto deputātu skaita 
aicināšanu mēģināt izveidot val-
dību. Kā esmu rakstījis citreiz, 
matemātiskā nozīmē variantu 
nav īpaši daudz, un tas nozīmē, 
ka partijām tomēr būs jānorij 
dažādi krupji un jāatsakās no 
sarkanajām līnijām, kādas tās 
cita pret citu ir sazīmējušas krus-
tu šķērsu. Var saprast konkrētu 
atteikšanos no sadarbības ar 
polītisko partiju „Saskaņa“, sociāl -
demokratiskā partija, jo jopro-
jām nevar būt īstas pārliecības, 
kas tam lācītim ir vēderā, vēl jo 
vairāk ņemot vērā visnotaļ 
apšaubāmo veidu, kādā partija 
pēdējo astoņu gadu laikā ir 
saimniekojusi Latvijas galvaspil-
sētā, taču ārpus tā galvenais 
tomēr ir tas, ka Saeimu un nā -
kamo valdību gaida visvisādi 
darbiņi, tajā skaitā nepiecie š a-
mība apstiprināt nākamā gada 
valsts budžetu, pabeigt aizejošās 
valdības iesāktās reformas u.tml. 
Turpinu cerēt, ka polītiķi atteik-
sies no savām ambīcijām un 
atradīs kopsaucēju par valdības 
veidošanu.

Tāpēc šonedēļ padomāsim par 
faktu, ka pēc apmēram pusgada 
Latvijas pilsoņiem atkal nāksies 
doties uz iecirkņiem, jo 2019. g. 
25. maijā būs Eiropas parla-
menta vēlēšanas. Uzreiz jāatgā-

KĀRLIS 
STREIPS

dina, ka tajās balsot drīkstēs tikai 
Eiropas Savienības dalībvalstu 
pilsoņi, kas nozīmē, ka tau tie-
šiem Amerikā, Kanadā un citur 
tās ies secen. Atvērts patlaban 
vēl ir jautājums par latviešiem 
Lielbritanijā, jo nebūt nav 
skaidrs, vai Terēzes Mejas val-
dībai izdosies sarunāt noteiku-
mus par izstāšanos no Eiropas 
Savienības, vēl jo vairāk tāpēc, 
ka liekas, ka Lielbritanijas par-
lamentā viņas sarunātajam darī-
jumam nav pietiekama atbalsta. 
Joprojām nav īsti skaidrs, vai 
reāla ir iespēja, ka galu galā 
Lielbritanija paliks Savienības 
dalībvalsts, pati T. Meja to ie -
spēju ir stingri noliegusi, bet 
pēdējā laikā sabiedriskās aptau-
jas Lielbritanijā uzrāda arvien 
pieaugošu vairākumu, kuŗš at -
balsta domu, ka par izstāšanos 
no ES vajadzētu aizmirst.

Latvijai šīs būs ceturtās Eiro-
pas parlamenta vēlēšanas,  kopš 
mūsu valsts kļuva par Eiropas 
Savienības dalībvalsti 2004. ga  dā. 
Pirmajās vēlēšanās, kuŗas bija 
tikai dažas nedēļas pēc tam, kad 
kļuvām par dalībvalsti, lielus 
laurus plūca apvienība Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK, kuŗa saņēma 
gandrīz 30% balsu un četrus no 
deviņiem mandātiem Briselē. 
Partija Jaunais laiks saņēma teju 
20% balsu un divus, Par cilvēka 
tiesībām vienotā Latvijā, Tautas 
partija un savienība Latvijas ceļš 
– vienu mandātu katra. Pēc 
pieciem gadiem, 2009. gadā, 
visvairāk balsu saņēma Pilso-
niskā savienība, kuŗā bija ap  vie-
notas dažādas sabiedriski polī-
tiskas organizācijas, kā arī par-
tiju apvienība Saskaņas centrs, 
katra no tām saņēma divus, bet 
PCTVL, partija Latvijas Pirmā 
partija/Latvijas ceļš, tēvzemieši 
un Jaunais laiks katra vienu 

mandātu. Savukārt 2014. gadā 
izcilus rezultātus uzrādīja partija 
Vienotība, kuŗa saņēma 46,19% 
balsu un četrus no astoņiem 
mandātiem (pēc tautas skaitī-
šanas 2010. gadā Latvija zaudēja 
vienu mandātu Eiropas parla-
mentā iedzīvotāju skaita saruk-
šanas dēļ), savukārt pa vienam 
mandātam bija Latvijas Krievu 
savienībai, tēvzemiešiem, Zaļo 
un Zemnieku savienībai un 
Saskaņai. Arī nākamgad vēlēsim 
astoņus deputātus.

Eiropas parlamenta vēlēšanas 
allaž ir pavasarī, kad mēdz būt 
patīkami laika apstākļi un Lat-
vijas iedzīvotāji daudz vairāk 
domā par dārziņiem un plūd-
mali nekā par pilsonisko pienā-
kumu piedalīties vēlēšanās. 2014. 
gadā Latvijā nobalsoja 445 225 
cilvēki. Salīdzinot šīgada Saei-
mas vēlēšanās piedalījās vairāk 
nekā 900 tūkstoši vēlētāju, tātad 
Eiropas vēlēšanās tādu bija par 
pusi mazāk. Starp citu, tas no  zī-
mēja, ka visnotaļ odiozā Krievu 
savienības pārstāve Tatjana Žda-
noka pie sava mandāta tika ar 
tikai 28 tūkstošiem balsu ar 
kapeikām. T. Ždanoka pirmoreiz 
Eiropas parlamentā ievēlēta 
2004. gadā kā partijas PCTVL 
pārstāve, un līdz brīdim, kad 
viņa šogad atteicās no mandāta, 
lai vadītu Krievu savienības 
priekšvēlēšanu kampaņu 12. Sa -
eimas vēlēšanās, viņa nepār-
traukti daudz vairāk pārstāvēja 
Krievijas, nevis Latvijas intere-
ses. Tajā skaitā aktīvi atbalstot 
domu, ka Latvijā krievu valodai 
būtu jādod otras valsts valodas 
statuss, jo tas arī būtu nozīmējis 
tādu pašu statusu Eiropas 
Savienībā. Laimīgā, lai arī ne 
īpaši pārsteidzošā kārtā vēlētāji 
referendumā šai domai pateica 
ļoti stingru nē.

Pašreizējā sasaukumā mūsu 
valsti Eiropas parlamentā pār-
stāv Sandra Kalniete, Inese 
Vaidere, Krišjānis Kariņš un 
Artis Pabriks no Vienotības 
(gadījumā, ja pēdējam izdosies 
izveidot Latvijas valdību, viņš 
no EP aizies, un viņa vietā uz 
īsu brīdi stātos aizejošais Lat-
vijas izglītības ministrs Kārlis 
Šadurskis), Roberts Zīle no 
Nacionālās apvienības, Andrejs 
Mamikins no Saskaņas, Miros-
lavs Mitrofanovs no Latvijas 
Krievu savienības, kuŗš man-
dātu saņēma pēc T. Ždanokas 
aiziešanas no Eiropas parla-
menta, kā arī Iveta Grigule no 
Zaļo un Zemnieku savienības. 
Viņa savu mandātu ieguva pēc 
ļoti intensīvas individuālas kam-
paņas, kuŗas rezultātā viņa ap -
steidza divus citus ZZS kan-
didātus. Savulaik mūsu valsti 
Briselē arī pārstāvēja visnotaļ 
bēdīgi slavenais Alfrēds Rubiks, 
kurš Saeimas vēlēšanās savas 
vēstures dēļ piedalīties nedrīkst, 
bet Eiropas Parlamenta vēlē-
šanās drīkstēja kandidēt. Jāat-
zīst, manas jūtas pret A. Rubiku 
mazliet atmaiga, kad es viņu 
intervēju Latvijas Radio raidī-
jumā un viņš stāstīja, ka dzī -
voklītī Briselē viņš sešu mēnešu 
gaŗumā nav spējis saprast, kā 
pievienot veļasmašīnu. Par to 
man bija jāpasmaida, jo pirmajā 
dzīvoklī, kuŗā es dzīvoju Rīgā, 
mašīnu pieslēdza meistars, bet 
veidā, kas nodrošināja karstā 
ūdens trūkumu ne tikai manā 
dzīvoklī, bet visā trepju telpā. 
No LPP/LC ievēlētais Ivars 
God manis Eiropas deputāts bija 
tikai vienā sasaukumā, jo, ka -
mēr viņš tur bija, LPP/LC kā 
tāda pazuda no polītiskās ska-
tuves. Un droši vien lielākā 
zvaigzne no Latvijas Eiropas 

kontekstā ir kādreizējais prem-
jēr ministrs Valdis Dombrovskis, 
kurš, kā zināms, patlaban ir Ei -
ropas komisijas viceprezidents.

Liels jautājums nākamā gada 
Eiropas parlamenta vēlēšanās 
būs par populistisku spēku pie-
dalīšanos. Zemā vēlētāju līdz-
dalība vienmēr ir nozīmējusi, 
ka Eiropas parlamentā man dā-
tus iegūst partijas, kuŗām paš-
māju vēlēšanās ir klājies paplāni, 
tajā skaitā Lielbritanijas visai 
odiozajai Lielbritanijas neatka-
rības partijai (UKIP), kā arī 
Francijas tikpat odiozajai Nacio-
nālajai frontei, kuŗa tagad ir 
pārdēvēta par Nacionālo ralliju. 
Deputātu aprindās bijuši holo-
kausta noliedzēji, cilvēka tiesību 
apspiedēji, tajā skaitā Italijas 
diktātora Musolini mazmeita 
Alesandra, kuŗa reiz paziņoja, 
ka esot labāk būt fašistam nekā 
homoseksuālistam, kā arī citi 
dīvaiņi. Nākamgad bažas radīs 
apstāklis, ka pēdējo gadu laikā 
dažādiem vairāk vai mazāk ap -
trakotiem polītiskajiem spē-
kiem dažādu Eiropas Savienības 
dalībvalstu vēlēšanās ir bijuši 
labāki rezultāti nekā jebkad 
pirms tam, un, kā jau minēju, 
zemā vēlētāju līdzdalība Eiropas 
vēlēšanās tām var nozīmēt lie -
lāku pārstāvniecību Briselē. Ei -
ropas parlamentā ir 751 depu-
tāts, viens tur nav un nevar būt 
cīnītājs, un arī tagad tur ir 
pārstāvētas dažādas marginālas 
grupas, kuŗām ietekmes nav 
pilnīgi nekādas. Taču gribu ce -
rēt, ka Latvijā un citur Eiropā 
nākamgad pavasarī vēlētāji vēlē-
šanām pieies ar daudz lielāku 
nopietnību nekā citugad. Eiro-
pas Savienība tomēr mūsu val-
stij ir izšķiroši būtiska orga ni-
zācija. Būtu žēl, ja latvieši atkal 
nolemtu šo iespēju izniekot.

Pazīstamā latviešu tautas dzies-
ma, kas sākas ar rindu rakstu 
rakstus izrakstīju, parasti atspo-
guļo jaunas meitas pozīciju, bet 
tā nebūt vienmēr nav. Mēs katrs 
varam un gribot negribot savas 
dzīves laikā rakstām visdažā dā-
kos rakstus – apzinātus, neap zi-
nātus, simetriskus, reizēm abso-
lūti abstraktus. Tāpat veidojas 
mūsu dzīves un mūsu dzimtas 
raksti, krāšņam pavedienam vi -
joties. Nākamvasar rakstīsim un 
lasīsim savus rakstus visi kopā 
Alojas 3x3 saietā, uz kuŗu aici nām 
mēs – jaunā Krūmiņu ģimene.

Aloja – Ziemeļvidzemes maz-
pilsēta, kas atrodas vietā, kur 
kādreiz bijusi Ale – lībiešu ap -
dzīvota vieta. Mūsdienās Alojā 
var baudīt romantisku noskaņu, 
sakoptu vidi un iepazīties ar 
darbīgiem ļaudīm.

Aloja allaž saistīta ar Ausekļa – 
pirmās atmodas paudēja – vārdu. 
Kas to var zināt, kā būtu aizvijies 
mūsu tautas ceļš? Saietā noteikti 
pievērsīsim uzmanību kā Ausek-
lim un „Gaismas pilij“, tā arī 
mūsu tautas liktenim.

Saieta sadzīve un ievirzes no -
tiks atjaunotās Alojas Ausekļa 
vidusskolas ēkās un vietējā bēr -
nudārzā Auseklītis. Tur mēs gan 
mācīsimies, gan dzīvosim visu 
saieta nedēļu. Nakšņosim drau-

klāstā paredzētas gan tradicio-
nālās un iemīļotās nodarbes, gan 
jaunas un pārbaudīšanas vērtas 
vēsmas. Ikkatram būs ko darīt!

Līdzās ievirzēm, kas saistītas ar 
senču mantojuma apzināšanu un 

augšām celties. Jauniešiem un ci -
tiem interesentiem noteikti būs 
iespēja darboties aktīvās ievirzēs, 
kur izkustināt savu ķermeni, 
balsi un prātu, kā arī apgūt dažā-
das jaunas prasmes, kas var 
noderēt gan uz skatuves, gan 
ikdienas dzīvē.

Alojas 3x3 vakara stundās būs 
iespēja piedalīties visdažādākajos 
pasākumos. Notiks gan Brīvais 
mikrofons, kas gadu gaŗumā jau 
kļuvusi par neatņemamu 3x3 tra -
diciju, gan Daudzinājums, kuŗā 
varēsim tērpties savās goda drā nās, 
lai kopīgi pie ugunskura godinātu 
un daudzinātu saieta pamattemu.

Mēs – Ieva un Eduards Krū-
miņi – 2015. gadā Priekuļos vadī-
jām savu pirmo saietu. Turpinā-
jums sekos jau 2019. gadā no 21. 
līdz 28. jūlijam, kad savu izloloto 
saietu kopīgi piedzīvosim Alojā. 
Zināšanu saņemšana un nodo-
šana tālāk ir būtiska mūsu dzīves 
daļa un jēga. Ieva ir pabeigusi 
Iespējamās misijas apmācību pro-
grammu un ir latviešu valodas 
un literātūras skolotāja. Eduards 
vairākus gadus iesaistījies jau-

niešu līderības un attīstības pro-
grammā Go Beyond. Abi savās 
zināšanās un pieredzē dalāmies, 
arī vadot ievirzes 3x3 saietos.

Uz tikšanos Alojā!
Precīza informācija par ievir-

zēm un dalības maksu tiks pub-
licēta 2019. gada sākumā. Ār -
zemju dalībnieki kā uz šo, tā uz 
Vecpiebalgas 3x3, kas notiks no 
7. līdz 14. jūlijam, varēs pieteik-
ties pie Līgas Rupertes. E-pasts: 
liga3x3@iserv.net, 2141 Brunsink 
N.E., Grand Rapids, MI 49503, 
USA, tel. (616)456-8023.

Latvijā dzīvojošiem dalībnie-
kiem pieteikšanās norisināsies, 
sūtot pieteikuma vēstuli pa pastu 
Ievai un Eduardam Krūmiņiem 
(Murjāņu iela 59, Rīga, LV-1024) 
vai uz e-pastu alojas3x3@gmail.
com. Vēstulē lūgsim pastāstīt, kā -
pēc Tavai ģimenei svarīgi nokļūt 
Alojas 3x3, norādīt visu ģimenes 
locekļu vecumus saieta laikā un 
vai jau esat bijuši kādā saietā. 
Pieteikšanās noslēgsies 1. maijā. 
Ja rodas jautājumi, droši zvani pa 
tālruni 26699767 (Ieva) vai 
29285195 (Eduards)!

dzīgi klašu telpās uz matračiem, 
ievirzes apmeklēsim arī Alojas 
mūzikas un mākslas skolās. 3x3 
saiets kā katru gadu gaidīs gan 
jauniešus, gan pieaugušos, gan 
pavisam mazus bērniņus kopā ar 
vecākiem un vecvecākiem. Ie  vir žu 

nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšanu, pievērsīsimies gan 
dažādām ar mūsdienu latviskumu 
saistītām temām, gan mēģināsim 
caur vēstures līkločiem saprast 
savas Gaismas pils ceļu un to, kā 
varam līdzēt tai mūsdienās arvien 
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Rīgas attēls no 
800 kilometru augstuma

Eiropas Kosmosa aģentūra Lat-
vijai pasniedza dāvanu Simtga - 
dē – attēlu, kuŗā redzama Rīga no 
800 kilometru augstuma. Attēls 
uzņemts ar vienu no satelītiem, 
kas riņķo ap zemi Eiropas Savie-
nības Copernikus zemes novēro-
šanas programmā.

IZM valsts sekretāre Līga Lejiņa 
(no kreisās), Eiropas Kosmosa 
aģentūras Briseles biroja vadī-
tāja vietnieks Džulio Barbolani 
un Latvijas vēstniece ES Sanita 
Pavļuta-Deslandes // Foto: Ina 
Strazdiņa/LR

“Latvijai saņemt šo dāvinājumu 
nozīmē, ka esam ar visiem kopā 
šajā programmā. Mēs pilnā mērā 
esam kosmosa polītikas dalīb-
valsts, un tas apliecina to, ka dati 
un darbs, kas tiek veikts kosmosa 
polītikas jomā, ir pieejams ikvie-
nam Eiropas Savienības iedzīvo-
tājam.Tālāk jau mūsu pašu darbs 
ir izmantot šīs iespējas datu ap -
strādē un tālākā pielietošanā. Pro-
tams, šis ir arī ļoti simbolisks žests, 
jo šāda dāvana Latvijas Simtgadē 
kā tāda maza netverama lieta 
simbolizē, kā mūsu valsts ir ra -
dusies un attīstījusies,” par dāva-
nu stāstīja Izglītības un zinātnes 
ministrijas valsts sekretāre Līga 
Lejiņa, kuŗa saņēma balvu. Eiro-
pas Kosmosa aģentūras vecākais 
padomnieks Džeroms Bekinjons 
sarunā ar Latvijas Radio atzina, 
ka šādus attēlus ir iespējams uz -
ņemt arī par citām pasaules pil sē-
tām, taču to dara ļoti īpašos brī - 
 ž os, tādēļ Rīgas attēls ir unikāls.

***
Rīgas pašvaldībai uzdāvina 

betona ģerboni
21. novembrī Rīgas Nevalsts 

organizāciju (NVO) namā Rīgas 
pilsētas izpilddirektors Juris Ra -
dzevičs un NVO atbalsta sektora 
vadītājs Dzintars Koks saņēma 
uz  ņēmuma “Sakret” dāvinājumu 
par godu valsts Simtgadei – uni-
kālu no betona izlietu Latvijas 
ģer boni, kurš turpmāk apmeklē-
tājus priecēs NVO namā.

Kopumā Rīgā atradīsies trīs 
šādi ģerboņi. Pirmais ģerbonis 
tika pasniegts Valsts kancelejai 
un turpmāk atradīsies Prezidenta 
pilī, savukārt otrs – Ministru ka -
binetā. Ģerbonis ir izliets no be -
tona, apstrādāts ar īpašu aizsarg-
kārtu un pirms projekta uzsāk -
ša nas saņēmis Valsts Heraldikas 

ko  misijas akceptu par tā precīzu 
izstrādi. Tas sver 15 kilogramus, 
ir 420x594 mm liels un 30 mm 
biezs, un veidots tā, lai to varētu 
izvietot gan iekštelpās, gan ārpu-
sē pie ēku fasādēm.

Latvijas ģerbonis par oficiālu 
simbolu kļuva 1921. gada 19. au -
gustā. Līdz ar okupāciju to aiz-
liedza, bet atjaunoja 1990. gada 
15. februārī ar Augstākās Pado-
mes lēmumu.

***
Valsts prezidents Ukrainā 

Valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis no 23. līdz 25. novembrim 
oficiālā vizītē apmeklēja Ukrai -
nu. Vējonis piedalījās Golodo-
mora piemiņas forumā “Ukraine 
remem bers, the World Acknow-
ledges”, kā arī apmeklēja Golodo-
mora upuŗu piemiņas memoriā lu.

Latvijas prezidents Raimonds 
Vējonis tiekas ar Ukrainas pre-
zidentu Petro Porošenko // 
Foto: Valsts prezidenta kanceleja 

Sarunā ar Ukrainas prezidentu 
Petro Porošenko Vējonis sacīja: 
“Latviju un Ukrainu saista lielis-
kas divpusējās attiecības, kas ir 
balstītas uz aktīvu polītisko dia-
logu un ciešu sadarbību dažādās 
jomās. Atzinīgi vērtējams Ukrai-
nas pēdējo trīs gadu laikā paveik-
tais, stiprinot valsts aizsardzības 
spējas, stabilizējot ekonomiku, kā 
arī īstenojot nozīmīgas reformas 
turpmākai valsts attīstībai citās 
jomās. Tomēr vēl ir daudz darā-
mā, īpaši tieslietu, valsts pārval-
des un antikorupcijas jomās.”

***
Rīgas pilī sveic 

Mazākumtautību foruma 
dalībniekus

Ikgadējais Latvijas Mazākum-
tau tību forums “No integrācijas 
uz saliedētu sabiedrību” norisinā-
jās 22. un 23. novembrī, pulcējot 
vairāk nekā 14 dažādu tautību 
pārstāvjus no 20 Latvijas pašval-
dībām – kopumā vairāk nekā 200 
mazākumtautību nevalsts orga-
nizāciju aktīvistus.

23. novembrī Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis Rīgas pilī svei-
ca ikgadējā Latvijas Mazākum-
tau tību foruma “No integrācijas 
uz saliedētu sabiedrību” dalīb nie-
kus. Uzrunājot foruma dalībnie-
kus, uzsvēra: “Savas kultūras vēr-
tību un tradiciju apzināšanās un 
kopšana bagātina mūsu personī-
bas, stiprina mūsu pašapziņu un 
veido sabiedrību, kas ir gatava 
kopīgam darbam mūsu Latvijā”. 

Raimonds Vējonis novēlēja ma -
zā kumtautību pārstāvjiem vien-
mēr just piederību Latvijai, lai     
ar lepnumu teiktu – “Es esmu 
Latvija”.

***
Prezidents valdības veidošanu 

uztic Aldim Gobzemam
Valsts prezidents Raimonds Vē -

jonis paziņojis, ka valdības vei do-
šanu uztic partijas KPV LV prem-
jēra amata kandidātam Al  dim 
Gobzemam.

Prezidents  viņam devis divas 
nedēļas laika, lai vienotos par 
valdības izveidi. Valsts prezidents 
Gobzemam arī dod divas nedē -
ļas laika, lai viņa veidotā valdība 
iegūtu vairākuma atbalstu, būtu 
zināmi ministri un jaunās valdī-
bas paveicamie galvenie darbi. 
Prezidents piebilda, ja gadījumā 
tas neizdosies, tad Gobzema no -
mināciju atsauks.

13. Saeimā ievēlētās partijas 
pauž gatavību sarunām ar partiju 
“KPV LV”, kuras premjera amata 
kandidātam Aldim Gobzemam 
Valsts prezidents uzticēja valdī-
bas veidošanu, tomēr paust atbal - 
s tu iespējamai valdībai polītiķi ne -
steidz. 26. novembris ir tā kri tis  kā 
diena, līdz kurai Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis bija aicinājis 
visas Saeimā ievēlētās partijas 
vie noties par vienu Ministru pre-
zidenta amata kandidātu. Partijas 
nāca uz Rīgas pili bez gatava risi-
nājuma un centās izprast, kāds 
tad būs prezidenta solītais “plāns 
B”. Tomēr visu septiņu Saeimā ie -
kļuvušo un Rīgas pilī aicināto po -
lītisko spēku pārstāvji pēc saru-
nas ar prezidentu pauda neiz-
pratni, kas tika domāts ar Vējoņa 
draudiem īstenot “plānu B” gadī-
jumā, ja partijas nevienosies par 
vienu Ministru prezidenta amata 
kandidātu. Nedēļas laikā vieno-
šanās panākta nebija. Gobzems 
pateicās par nomināciju un pau-
da pārliecību, ka laika valdības 
izveidošanai viņam pietiks. Jau-
tājumu, vai viņš pats jūtas kā pre-
zidenta “plāns B”, Gobzems ko -
mentēja šādi: “Es domāju, ka tas 
nav aktuāls jautājums. Prezidents 
savu izvēli ir izdarījis. Man ir cie-
nīgi jānes šī nasta, un es darīšu 
visu iespējamo, lai valdība tiktu 
izveidota.” Gobzems vēlas veidot 
sešu partiju koaliciju. Pagaidām 
partijas ir atvērtas sarunām, bet 
pārliecinošu atbalstu uzreiz ne -
sola neviens, arī Artis Pabriks no 
Attīstībai/Par!: “Es nezinu, cik ilgi 
mēs varam atļauties formēt val-
dību, līdz ar to es, no vienas puses, 
ceru, ka Gobzema kungam iz -
dosies veidot valdību.”

***
100 gadu kopš Pagaidu 
valdības pirmās sēdes

Lai gan valsts Simtgades svēt -
ku kulminācija jau garām, Lat vi-
jai no  zīmīgu notikumu atceres 
sarīkojumi turpinās. Rīgas pilī 
no  tika svinīga Ministru kabineta 

sēde, pieminot simt gadus kopš 
pirmās Latvijas Pagaidu valdības 
protokolētās sēdes 1918. gada    
26. novembrī. Toreiz valdībai bija 
jāsastopas ar krizes situāciju gan-
drīz visās nozarēs, un tas prasīja 
spēju rīkoties izlēmīgi un tālre-
dzīgi. Pirmās Latvijas Pagaidu 
valdības sēdes protokolā fiksēti 
valdības kolleģiāli pieņemtie lē -
mumi, kas sniedz priekšstatu par 
to, kādas ir bijušas sabiedrības va -
jadzības un aktuālitātes, kādi bi -
juši valdībai izvirzītie uzdevumi 
un valdības prasme šo uzdevumu 
risināšanā. Sēdi protokolēja Valsts 
kancelejas pirmais direktors Dā -
vids Rudzītis.  

***
Kalniete Vašingtonā saņem 
“Trumena-Reigana Brīvības 

medaļu”
Eiropas Parlamenta deputāte un 

Latvijas Tautas frontes dibinātā -
ja Sandra Kalniete pirms dažām 
die  nām  Vašingtonā saņēma “Tru -
mena-Reigana Brīvības medaļu”, 
kuŗu piešķir cilvēkiem, kuŗi savu 
dzīvi veltījuši brīvībai, demokra-
tijai un pretestībai komūnis  -
mam, kā arī visiem citiem tirā-
nijas veidiem, aģentūrai LETA 
pavēstīja Eiropas Tautas partijas 
frakcijas grupas pārstāvis Ģirts 
Salm grie zis.

Bez Kalnietes medaļu saņēma 
arī bijušais Lietuvas prezidents 
Valds Adamkus, kā arī Igaunijas 
Nacionālās Neatkarības partijas 
dibinātājs un Eiropas Parlamen ta 
deputāts Tunne Kelams. Iepriek-
šējos gados medaļu saņēmuši 
Vītauts Landsberģis, Vāclavs Ha -
vels, pāvests Jānis Pāvils II, orga-
ni zācija “Solidaritāte” (Solidar noš č), 
Lechs Valensa, Vaira Vīķe-Frei-
berga un citi. “Jūtos neizsakāmi pa -
godināta par Komūnisma upu  ru 
piemiņas fonda lēmumu apbal-
vot mani ar “Trumena-Reigana 
Brī vības medaļu”. Šo augsto ap -
bal vojumu uztveru kā simbo -
lisku atzinību Sibirijas mokas 
pār dzīvojušajiem un trimdā iz -
kliedētajiem latviešiem, kas dzī-
voja un mira ar ticību sirdī, ka 
Latvija reiz būs brīva,” norādīja 
Kalniete.

***
Saeima apstiprina deputātus 

darbam komisijās
 Saeima 20. novembrī ārkārtas 

sēdē visās 16 parlamenta komi-
sijās apstiprināja frakciju izvir zī-
tos deputātus. Tika ievēlēti des-
mit no 16 komisiju priekšsē -
žiem. Par pārējo Saeimas komisi-
ju vadību Saeima lēma 21. no -
vem brī. 

***
Baltijas valstis vienojas par 

mērķi palielināt aizsardzības 
budžetu

Lietuvas aizsardzības ministrs 
Raimunds Karoblis un Igaunijas 

aizsardzības ministrs Jiri Luiks 
tikšanās laikā Viļņā parakstīja 
Ministru komitejas sanāksmes 
kopīgo komunikē, paužot ap -
ņem  šanos turpināt palielināt Bal-
tijas valstu aizsardzības budžetu 
virs 2% no iekšzemes koppro-
dukta, informēja AM preses pār-
stāvji. 

Parakstot komunikē, ministri 
arī vienojās turpināt īstenot Bri-
seles samitā pieņemtos lēmumus, 
tostarp attīstīt NATO Gatavības 
iniciātīvu, kuŗas mērķis ir NATO 
spēku gatavības paaugstināšana 
visās alianses valstīs, palielinot 
spēku reaģēšanas ātrumu.

***
Atjautīgs latviešu izgudrojums 

Informācija par Latvijas uzņē-
muma Aerones veidotajiem bez-
pilota lidaparātiem jeb droniem 
pēdējās dienās parādās vairākos 
pasaules izklaides medijos. “Jūs 
būsiet pārsteigti, kad redzēsiet, ko 
šis snovbordists izdarīja ar dro-
nu” – šādi virsraksti redzami por-
tālos. 

Daudzviet pieminēts arī Lat vi-
jas vārds. Daži to dēvē par pa  vi-
sam jaunu sporta veidu: drone-
bordingu. Bet britu izklaides por-
tāla Unolad Tech Facebook la  pā 
šim pašam video ir vairāk nekā 
800 tūkstoši skatījumu. Un tas jau 
ir sensācijas līmenis. Šie droni ir 
īpaši ar to, ka spēj pavilkt, pie-
mēram, snovbordistu vai skeit-
bordistu – tātad daudz lielāku 
sva ru, nekā līdz šim tas ir bijis 
iespējams. Tie radīti ar maksimā -
lo celtspēju 37 kg, tāpēc ir ļoti iz -
tu rīgi. Tā saucamais drons-maz-
gātājs sver 55 kilogramus un ir 
savienots ar ūdens šļūteni. Saka, 
ka tīrīšanas darbos tas ir pat 20 
reizes ātrāks par cilvēkiem, un 
uzlidot drons spēj tur, kur uguns-
dzēsēju kāpnes vairs nesniedzas, 
jo technoloģija spēj sasniegt pat 
350 metru augstumu.

***
Diskusija par Eiropas nākotni
Latvijā ir veiksmīgi notikušas 

diskusijas par Eiropas nākotni, 
kuŗās iedzīvotāji varēja līdzdar-
boties Eiropas nākotnes polītikas 
veidošanas procesā un aktīvi ie -
saistīties sarunās, paužot viedokli 
par to, kādas pārmaiņas nepie-
ciešamas, lai Eiropas Savienība 
varētu palīdzēt piepildīt cilvēku 
cerības – nodarbotos ar lietām, 
kas cilvēkiem patiešām svarīgas, 
un piedāvātu labākus risināju-
mus. “Mani priecē, ka diskusijā 
par Eiropas nākotni ir iesaistī ju-
šies vairāk nekā 1500 dalībnieki 
no Latvijas, kuŗi savu viedokli va -
rēja paust vai nu klātienē visā 
Latvijā vai tiešsaistē. Šo ziņojumu 
var salīdzināt kā Latvijas sabied-
rības foto mirkli par tiem aktuā-
lajiem Eiropas Savienības jautā -
ju miem, kas iedzīvotājiem vis vai-
rāk interesē, rūp vai dara bažīgus. 
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jumā  pieminēja pirms pieciem 
gadiem Zolitūdes traģēdijā bojā-
gājušos.

Vairāki sarīkojuma dalībnieki 
bija ieradušies arī ar bērniem. Pie 
traģēdijā bojāgājušajiem veltītā 
pieminekļa tika novietots daudz 
svecīšu, no tām iz  vei dojot cipa - 
ru “54”. Piemiņas sa   rīkojumu   
ap  mek  lēja Valsts prezidents Rai-
m onds Vējonis, Rīgas domes 
pārstāvji, kā arī iekšlietu minis trs 
Richards Kozlovskis (JV) un 
VUGD amatpersonas. Klāt eso šie 
uz lielā ekrāna varēja no  skatīties 
dokumentālo filmu par notikušo 
traģēdiju, savukārt pēc tam seko-
ja klusuma brīdis.

***
Filma Homo novus Amerikā
Bostonas Baltijas filmu festivā-

lā tika izrādīta Nacionālā kino 
centra programmas “Latvijas fil-
mas Latvijas Simtgadei” spēlfilma 
Homo novus, informēja filmas 
producents Jānis Kalējs. Filmas 
galvenajā lomā debitē jaunais ak -
tieris Igors Šelegovskis, savu kārt 
citu personāžus atveido Kristīne 
Krūze, Kaspars Znotiņš, Andris 
Keišs, Kaspars Zvīgulis, Aurēlija 
Anužīte-Lauciņa, Agnese Cīrule, 
Nikolajs Korobovs, Vilis Dau-
dziņš, Baiba Broka, Guna Zariņa, 
Gundars Āboliņš, Regīna Razu-
ma, Ģirts Krūmiņš, Ģirts Ēcis un 
citi. 

Filmai izdevies radīt pilnīgi 
neatkarīgu mākslas darbu, kuŗu 
var baudīt, pilnīgi neko nezinot 
par Anšlavu Eglīti, kaut gan An -
šlavs ir pelnījis, ka viņu atceras. 
Tiem, kas pazīst Anšlavu Eglīti, 
šis ir dubults prieks – kā viņa hu -
mors un ironija par sabiedrību 
parādās filmā vizuālā formā. Fil-
ma ir aizraujoša, ar lielisku hu -
mo ru un pašironiju, ar ļoti skais-
tu Latvijas zelta laikmeta atspo-
guļojumu. Un Latvijas mūsdienu 
slavenības, kas filmā parādās da -
žādās maskās un dažādos gri -
mos, protams, ir elements pats 
par sevi,” filmu vērtējusi eks pre-
zidente Vaira Vīķe-Freiberga.

***
Latvijas džeza mūzikas 
koncerts Kaļiņingradā

Starptautiskā džeza mūzikas 
festivāla “Džezs filharmonijā” iet-
varos Kaļiņingradas filharmonijā 
notika Latvijas džeza mūzikas 
an  sambļa “Lauris Amantovs Jazz 
Quartet” koncerts kopā ar solisti 
Diānu Pīrāgs. Koncerts iesākās ar 
latviešu komponistu Gunāra Ro -
zenberga, Viļņa Kundrāta, kā arī 
Ulda Stabulnieka radītiem skaņ-
darbiem un latviešu tautasdzies-
mu džeza apdarēm. Koncerta tur-
pinājumā kopā ar solisti Diānu 
Pīrāgs izskanēja pasaulē zināmu 
džeza standartu aranžējumi. 

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

kapu pieminekļus un to frag-
mentus un izveidot atbilstošu to 
glabāšanas novietni tajās kapli-
čās, kuŗas nav plānots eksponēt. 
Tāpat parallēli tiks vākta infor-
mācija no archīviem par to, kādas 
tieši personas kapos apglabātas. 
Nākotnē plānots izstrādāt pub-
liski pieejamu digitālo datubazi 
ar dažādiem informācijas un ma -
teriālu līmeņiem.

***
LELB lems par izstāšanos 

no baznīcu apvienības
Latvijas ev. lut. Baznīcas (LELB) 

Mācītāju konferencē izskatīša -
nai LELB Sinodē izvirzīts jautā-
jums par izstāšanos no Eiropas 
Protestantu baznīcu apvienības. 
Eiropas Protestantu baznīcu Ap -
vienības sastāvā ir 105 dažādas 
reformātu, luterāņu un metodis-
tu baznīcas Eiropā. Apvienība pa  -
stāv, balstoties uz 1973. gadā no -
slēgto Leuenbergas vienošanos 
baznīcu vidū, kas baznīcām ļauj 
būt atšķirīgām, saglabājot Evaņ-
ģeliju kā vienojošo pamatu to 
vidū.

Latvijas evaņģēliski luteriskās 
Baznīcas archibīskaps Jānis 
Vanags //Foto: LETA

LELB šajā apvienībā iestājās 
pagājušā gadsimta septiņdesmi-
tajos gados. Iestāšanās motivācija 
bija baznīcas saišu stiprināšana  
ar rietumu baznīcām, lai iespēju 
robežās pretotos padomju okupā-
cijas režīmam. Līdztekus šim jau-
tājumam LELB Mācītāju konfe-
rencē lemts izskatīšanai Sinodē 
virzīt arī jautājumu par LELB 
iestāšanos Starptautiskajā Lute-
rāņu padomē, kas apvieno kon-
servātīvas luterāņu baznīcas visā 
pasaulē.

***
Piemin Zolitūdes traģēdiju
21. novembrī apritēja pieci gadi 

kopš 2013. gada 21. novembŗa, 
kad vakarā Latvija piedzīvoja bai-
sāko traģēdiju kopš valstiskās ne -
atkarības atjaunošanas – sabrū - 
k ot lielveikala Maxima griestiem, 
zem gruvešiem dzīvību zaudēja 
54 cilvēki, bet vēl vairāki desmiti 
tika ievainoti. Līdz šim tiesvedība 
krimināllietā, kas saistībā ar šo 
notikumu tika ierosināta, vēl nav 
beigusies. Vairāki desmiti cilvēku 
ar svecītēm un ziediem sarīko-

Tādējādi tas nav tikai sauss do -
kuments, lai izpildītu kādu biro-
krā tisku procedūru, bet gan reāls 
pienesums kopējā Eiropas disku-
sijā. Tas palīdzēs Eiropas polīti-
ķiem turpmāk meklēt vispiemē-
ro tākos risinājumus tiem izaici-
nājumiem, kas rūp visiem Eiro-
pas pilsoņiem,” sacīja ārlietu mi -
nistrs Edgars Rinkēvičs.

***
Atklāj izstādi 

“Somu Jēgeri Latvijā” 
Svinot Latvijas Republikas un 

Somijas Republikas Simtgades 
un atceroties vēsturiskos notiku-
mus, kas vieno abas valstis, 20. no -
vembrī Somijas Valsts archīvā 
notika izstādes “Somu Jēgeri Lat-
vijā” atklāšana.

Dokumentālo liecību izstāde 
iepazīstina ne tikai ar somu na -
cionālās militārās vienības – so   mu 
jēgeru vēsturi, bet arī sniedz ie -
skatu Somijas vēsturē no laika, 
kad Somija kā lielkņaziste atradās 
Krievijas imperijas sastāvā līdz 
pat Somijas valsts proklamēša  -
nai un starptautisko attiecību iz -
veidei starp Latviju un Somiju kā 
neatkarīgām valstīm. Izstāde at -
klāj kopīgo un atšķirīgo Somijas 
un Latvijas valstu tapšanas pro-
cesā un sniedz ieskatu par jēgeru 
tradiciju kopšanu mūsdienās. Iz -
stādē izmantotas dokumentālās 
liecības no Latvijas Nacionālā ar -
chīva, Somijas Nacionālā archī -
va, 27. jēgeru bataljona tradiciju 
kopšanas biedrības, Somu jēgeru 
mūzeja, Jēgeru fonda, Liepājas  
Sv. Trīsvienības katedrāles archī-
va, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
un Somijas Republikas vēstnie-
cības Rīgā archīva. Svarīgs vēstu-
risks fakts, kas saista Latviju un 
Somiju, ir somu jēgeru atrašanās 
Latvijā Pirmā pasaules kaŗa laikā. 
Somu jēgeri  bija no Somijas iz -
braukušajiem brīvprātīgajiem iz -
veidota Vācijas imperijas kaŗa spē-
ka vienība, kas 1916. − 1917. ga  dā 
piedalījās Pirmā pasaules kaŗa 
kaujās Austrumu frontē Latvijas 
territorijā. Izstāde Latvijā tika at -
klāta 2018. gada 13. februārī Lie-
pājā, un šā gada vasarā izstāde 
tika eksponēta arī Somijas pilsētā 
Kauhavā.

***
Uzsāks Rīgas Lielo kapu 

“inventarizāciju”
Tuvākajās dienās tiks uzsākta 

Rīgas Lielo kapu “inventarizācija”, 
kuŗas laikā plānots apzināt kap -
li čās esošos pieminekļus un to 
frag mentus, iespējams, atklājot 
arī jaunas apbedījuma vietas un 
vēsturiskus objektus, informēja 
Rīgas pieminekļu aģentūras di -
rektors Guntis Gailītis.

Šajā apsekošanā plānots veikt 
visu Lielajos kapos esošo piemi-
nekļu kataloģizāciju un uzskaiti, 
veidojot katram objektam savu 
uzskaites kartīti. Tāpat plānots 
inventarizēt visās kapličās esošo 

ZVIEDRIJA. 20. novembrī Latvijas vēstnieks Zviedrijā Maŗ-
ģers Krams apmeklēja Blekinges lēni, kur Karlskrūnā, Litorīnas tautas 
augstskolā, sniedza prezentāciju par Latvijas Simtgadi. Savā prezen-
tācijā vēstnieks pievērsās Latvijas vēstures notikumiem, saimniecības 
un kultūras būtiskākajiem sasniegumiem, īpaši pievērsdamies di -
gitālajām technoloģijām un 5G ieviešanai. Vēstnieks norādīja, ka 
Zvied rija ir lielākais investors Latvijā un vienlaikus pieaug Latvijas 
eksports uz Zviedriju. Pēc prezentācijas tika atbildēts uz daudzajiem 
klausītāju jautājumiem. Vairāk nekā simt klausītāju lokā bija gan 
augstskolas mācībspēki, gan studenti, gan arī pilsētas administrācijas 
pārstāvji. Interesanti, ka publikā bija arī vairāki latviskas izcelsmes 
Zviedrijas pilsoņi, kuŗi ikdienā nedarbojas latviešu sabiedrībā un 
nerunā latviski, bet kuŗi vēlējās svinēt Latvijas Simtgadi.

FRANCIJA. Latvijas vēstnieks Francijā Imants Lieģis apmek-
lēja Lilles katoļu universitāti, lai sniegtu lekciju Starptautiskās Eiropas 
tiesību programmas studentiem. Prezentācijai tika izvēlēta tema – “Lat-
vijas Simtgade: Aktuālie ģeopolītiskie izaicinājumi Ziemeļu un Aus - 
t rumu Eiropā”. Vieslekcijas ietvaros vēstnieks I. Lieģis iepazīstināja 
vairāk nekā 100 klātesošos studentus ar Latvijas valsts vēsturi un 
aktuālajiem drošības un ārpolītikas izaicinājumiem.

KANADA. 20. novembrī Toronto notika Latvijas filmas “Melā-
nijas chronika” izrāde ikgadējā Eiropas Savienības filmu festivāla 
ie  tvaros. Festivāls ar lielu skatītāju atsaucību no 8. līdz 22. novembrim 
norisinās Toronto Karaliskajā kinoteātrī (The Royal). Filmas “Melā-
nijas chronika” izrāde Toronto ir Latvijas vēstniecības Kanadā rosināts 
un organizēts Latvijas valsts Simtgades Latvijas Ārlietu ministrijas 
koordinētās Publiskās diplomātijas projekts, kas notiek sadarbībā arī 
ar Latviešu Nacionālo apvienību Kanadā. Pirms filmas skatītājus 
uzrunāja LNAK prezidents Andris Ķesteris, kas pateicās par labo sa -
darbību ar Latvijas vēstniecību, turpinot iepazīstināt interesentus 
Kanadā ar Latvijas filmām un kultūru.

LUKSEMBURGA. 21. novembrī Luksemburgas Konserva-
torijā (Conservatoire Ville de Luxembourg) notika Latvijas vēstniecības 
organizēts svētku sarīkojums par godu Latvijas Republikas prokla-
mēšanas simtajai gadadienai. Tajā piedalījās aptuveni 300 viesu no 
Luksemburgas valdības, parlamenta, diplomātiskā korpusa, biznesa 
aprindām, kā arī ES institūcijās strādājošie latvieši. Sarīkojumā 
svinīgās uzrunas teica Luksemburgas Kultūras ministrijas Valsts sek-
retārs Gijs Arends (Guy Arendt), Latvijas tiesnesis Eiropas Savienības 
tiesā Egils Levits, Latvijas pārstāvis Eiropas Auditoru tiesā Michails 
Kozlovs, Latvijas vēstniece Luksemburgā (ar rezidenci Hāgā) Ilze 
Rūse un Latvijas goda konsuls Luksemburgā Anrī Dīderichs (Henri 
Diederich).

ĒĢIPTE. Vēstniece Ēģiptē Iveta Šulca kopā ar Latvijas Uni-
versitātes Humanitāro zinātņu fakultātes dekāni Ilzi Rūmniecei tikās 
ar Kairas universitātes viceprezidentu profesoru Dr. Aimanu S. El 
Khatibu (Aiman S. El-Khatib). Ēģiptes puse pārrunāja iespēju noslēgt 
saprašanās memorandu par sadarbību starp Kairas universitāti un 
Latvijas Universitāti, kas kalpotu sadarbības paplašināšanai augst-
skolu vidū. Vēstniece I. Šulca un dekāne I. Rūmniece tika iepazīstināta 
ar iespējām sadarboties Latvijas kultūras, vēstures un valodas popu-
lārizēšanā. Dekāne prof. Ilze Rūmniece uzrunāja iespēju iekļaut lat-
viešu valodu starp valodām, kuŗas pasniedz Kairas universitātē. Tik-
šanās laikā tika pārrunāta iespējas lektoru un studentu apmaiņai.

BEĻĢIJA. 20. novembrī Briselē, Beļģijas Karaliskajā Mākslas un 
vēstures mūzejā, pulcējās vairāki simti viesu, lai kopīgi svinētu Latvijas 
100. dzimšanas dienu. Viesus uzrunāja Latvijas pastāvīgā pārstāve Ei -
ropas Savienībā, vēstniece Sanita Pavļuta-Deslandes, Latvijas vēstnieks 
NATO Indulis Bērziņš un Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece 
Beļģijā Ilze Rūse. Svētku pieņemšanas gaitā apmēram 600 augsta 
līmeņa viesiem no Eiropas Savienības institūcijām un NATO, kā arī 
Briseles latviešu kopienai svinīgu priekšnesumu sniedza vokālā gru -
pa Latvian Voices. Sadarbībā ar Air Baltic viesiem vakara gaitā bija 
iespēja izlozēt aviobiļeti lidojumam uz Rīgu. 

KOREJA. 18. novembrī, svinot Latvijas Valsts Simtgadi, Korejas 
galvaspilsētas Seulas domes ēka, pēc Latvijas vēstniecības lūguma, 
tika izgaismota Latvijas karoga krāsās un uz domes ekrāna tika 
demonstrēts īpašs Latvijas Simtgadei veltīts videoklips. Vēstniecībai ir 
izveidojusies veiksmīga sadarbība ar pilsētas pašvaldību un tās mēru 
Vonsūnu Parku. Latvijas vēstniecība ir viena no jaunākajām vēstnie-
cībām Seulā, kas tika atklāta 2015. gada 15. septembrī. Pirmais re -
zidējošais vēstnieks Pēteris Vaivars tika akreditēts 2016. gada 15. jan-
vārī.

ĶĪNA. Latvijas vēstniecība Ķīnas Tautas Republikā rīkoja pie-
ņemšanu Pekinā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas Simt-
gadei Ķīnas valdības pārstāvjiem, ārvalstu vēstniecību diplomātiem 
un Latvijas diasporai. No Ķīnas Ārlietu ministrijas pieņemšanā pie-
dalījās ministrijas Eiropas ģenerāldirekcijas ģenerāldirektora viet-
nieks Gong Tao. Vēstnieks Māris Selga uzrunā viesiem uzsvēra Lat-
vijas un Ķīnas Tautas Republikas ciešo divpusējo sadarbību, kā arī 
daudzpusējo sadarbību Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu un 
Ķīnas formātā gan ekonomiskajā, gan kultūras, gan citās jomās. 
Pieņemšanas laikā viesiem bija iespēja iepazīties ar Latvijas pārtikas 
veltēm – Štelles sieru, Brūža alu, Lāču maizi, Latvijas medu, Rīgas 
balzamu. Viesiem bija iespēja iepazīties ar latviešu tautastērpiem un 
apskatīt fotografiju izstādi par Latvijas dabu un kultūrvēsturiskajiem 
pieminekļiem.
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Lidosta “Rīga” šo Latvijas gal-
vas pilsētas titulu pilnībā attais -
no. Tūristu pieplūdums, gastro-
nomijas daudzveidība – tāpat. 
Laikam te arī sava nozīme banku 
sektoram. Rīga kļuvusi par īsti 
piemērotu vietu dažādām starp-
tautiskām konferencēm, simpo-
zijiem, sabiedriskiem pasāku m iem. 
Bet, manuprāt, Latvijas Simtga-
des svinību ietvaros ne  pelnīti, 
var teikt, palicis ēnā NATO saiets 
(sammits) Rīgā 2006. gada no -
vem brī. Tas taču ir “atslēgas” no -
tikums atjaunotās Latvijas vēstu-
rē. Lieliskais NATO saieta dalīb-
nieku foto uz Rīgas silueta fona 
ar prezidenti Vairu Vīķi-Frei ber-
gu centrā neaizmirstami simbo-
lizē Latvijas iekļaušanos Rietu-
mu pasaulē, transatlantiskās soli-
dāritātes paspārnē.

Runājot par Rīgu, nāk prātā in -
teresanti aspekti. Tā dēvētā Pie -
rīga neapturami izplešas, un Jel-
gava zināmā mērā kļuvusi par 

Vai Rīga ir Baltijas metropole?
VĒROJUMI UN PĀRDOMS

Rīgas satelītu: atstatums mūs die-
nu apstākļos taču ir tīrais nieks.

Industriālās attīstības ziņā Rī ga 
diviem lāgiem kļuva par “smag-
svaru” – abās reizēs zem svešas 
va  ras: cariskajā Krievijā, kad Pir-
mā pasaules kaŗa priekšvakarā 
Rīgas lielās rūpnīcas ražoja pro-
dukciju visas imperijas tirgum, 
un darbaspēku tām piegādāja 
pirmām kārtām Latvijas lauki, 
padarot Rīgu latviskāku (!), un 
pēc otrreizējas padomju okupā-
cijas, kad radās stratēģiski svarīgi 
industrijas kompleksi, kas ražoja 
produkciju “vissavienības” vaja-
dzībām, ieskaitot militāro sekto-
ru, turklāt darbaspēks tika mērķ-
tiecīgi un masveidā ieplūdināts 
no “brālīgajiem” padomju plašu-
miem, kas noveda pie tā, ka arī 
vēl tagad, 27 gadus pēc Latvijas 
neatkarības atjaunošanas, Rīga  
ir “divkopienu” pilsēta, kur lat - 
v ie šu īpatsvars ar lielām grūtī-
bām ceļas pāri pusei, un lielve cā-

kais jeb mērs ir nelatviskās parti-
jas “Saskaņa” vadībā.

Runājot par pilsētām un me  t-
ro polēm mūsdienu mainīgajā 
pasaulē, ir daudz kas ievērības 
cienīgs.

Tepat ziemeļos – Igaunijas gal-
vaspilsēta Tallina pāri Somu lī -
cim ne tikai lingvistiski, bet arī 
socioloģiski un ikdienas aspektā 
tik ļoti tuvinās Helsinkiem, ka 
sāk iezīmēties tāda kā duāla 
“Tallsinki”, un tā, šķiet, ir pozitīva 
tendence.

Ēģiptē Kaira, kas pāri par 1000 
gadiem bija šīs zemes sirds un 
dvēsele, ar saviem jau 20 miljo-
niem iedzīvotāju kļūst par grūti 
pārvaldāmu murskuli jeb pūzni, 
un Ēģiptes autoritārais prezi-
dents Abdels Fatahs el-Sissi licis 
sākt vērienīgi būvēt tuksnesī, 
aust rumos no Kairas, jaunu ad -
mi nistrātīvu galvaspilsētu, kam 
pat vēl nav īsta nosaukuma, ar 
paredzēto iedzīvotāju skaitu –      

6, 5 miljoni! Lai “atslogotu” Kairu 
un mazinātu spriedzi?

Divos gadījumos interesants    
ir drošības aspekts: Berlīne gan 
atguvusi Vācijas galvaspilsētas 
spožumu, bet Aizsardzības mi -
nistrija un armijas ģenerālstābs 
kā bija, tā paliek bijušajā pro vin-
ciālajā “pagaidu galvaspilsētā” 
Bonna – tālāk no robežas! Tikai, 
kad Berlīnē kancleres Merkeles 
vadībā notiek valdības sēdes, ta  jās 
piedalās aizsardzības minist re (!)

Izraēlas valsts galvaspilsēta ir 
Jeruzaleme – tur ir valdības nams, 
prezidenta rezidence, parla-
ments, ārlietu ministrija, uz ku - 
r ieni ārvalstu vēstnieki dodas no 
Telavivas (!), taču aizsardzības 
ministrija, protams, palikusi Te -
lavivā – tai pašā ēku kompleksā, 
kur atrodas ģenerālstābs, – tas ir 
“mūsu Pentagons”, un ārkārtas 
situācijās, kas pie mums gadās 
diezgan bieži, t.s. “drošības ka -
binets” ar septiņiem ministriem 

un premjeru Netanjahu priekš-
galā steidzas uz sēdi šī komplek-
sa augstceltnē, kopā ar visu ie -
roču šķiru ģenerāļiem.

Kļūdas labojums
Redakcijas vainas dēļ F. Gordo -

na komentārā “Per aspera ad as - 
  t ra” š. g. nr. 43 ieviesušās kļūdas. 
Piek tajā un sestajā rindkopā pa -
reizi jābūt: “Šai sakarā izteikti pār-
metumi  ārlietu ministram Vilhel-
mam Munteram, sabiedrisko lietu 
ministram Alfredam Bērziņam 
un cildināts ģenerālis Jānis Balo-
dis...” (Tālāk kā tekstā).

Biļetenā norādīts, ka Latvijas 
sūtnis Londonā Kārlis Zariņš, sūt-
nis  Vašingtonā Alberts Bīlmanis  
vēl pirms (t. s.  “tautas Saeimas”. ‒ 
F. G.) vēlēšanām paziņoja, ka ne -
atzīst izsludinātās viltus vēlēšanas 
un no šīm vēlēšanām izrietošos 
lēmumus un likumus.

Atvainojamies cienījamajam 
au  toram un lasītājiem. Red.   

Pirmdien, 26. novembrī, Vals ts 
prezidents Raimonds Vējonis val-
dī bas veidošanu uzticēja   partijas 
KPV LV premjera amata kandi - 
dā tam Aldim Gobzemam, dodot 
vi  ņam divas nedēļas šim darbam. 
“Spēles nosacījumos nekas nav 
mai nījies – es sagaidīšu no cilvēka, 
kuŗu es nominēšu, ka divu nedēļu 
termiņā jāsniedz priekšlikumi par 
vairākuma atbalstu valdībā, par ie -
spējamo ministru sastāvu un, pro-
tams, par galvenajiem veicama -
jiem uzdevumiem, pie kā premjers 
plā no ķerties klāt. Ja tas divu nedē-
ļu laikā nebūs, es nomināciju at -
saukšu un tālāk domāšu nākamās 
rīcības, lai varētu iegūt rīcībspējīgu 
val dī bu,” sacīja  Raimonds Vējonis.

 Aldis Gobzems  uzreiz paziņoja, 
ka  “visu atlikušo mūžu es darīšu 
visu iespējamo, lai Latvijas tauta 
dzī votu pārticībā, dzīvotu saticībā 
un lai Latvija uzplauktu.” Viņš arī 
nekavējās solīt, ka galvenais jau-
tājums viņa valdībai būšot bērni. 
Gobzems arī pauda, ka “KPV LV 
Saeimas frakcija gatavojās šādai ie -
spējai un jau iepriekš nolēma mē -
ģināt valdību veidot ar labēji cen - 
t riskajām partijām.”

Gan jāatgādina – kā zi nāms,  Sat-
versmes aizsardzības biroja (SAB) 
direktors Jānis Maizītis pirms ne  -
ilga laika pauda, ka Gobzema vētī-
šanai pielaides valsts noslēpumam 
saņemšanai varētu būt nepie cie ša-
mi trīs mēneši vai pat pusgads. Sa -
vukārt Gobzems pirmdien neka-
vējās paziņot, ka nešaubās – pielai-
di valsts noslēpumam viņš sa  ņem-
šot.  Viņš arī solīja mainīt kārtību, 
kādā veidā tiek izsniegtas šādas 
pielaides, jo iepriekš polītikā ne  bi-
juši cilvēki nevarot pretendēt uz 
augstiem amatiem. Viņš apšaubīja 
šādas pārbaudes termiņu: “Maizīša 
kungam ir jāliek galdā fakti, kā -  
pēc viņam ir vajadzīgs tik ilgs laiks. 

Ko sola otrā iespēja izveidot valdību?
Iestādei ir astoņu miljonu budžets. 
Šajā situācijā diez vai ir nepiecie-
šams izprasīt tiesiskās palīdzības 
lūgumus. Un vēsture rāda, ka to  
var izdarīt ļoti straujiem soļiem.”

Savukārt 13.  Saeimā ievēlētās 
par tijas pauda gatavību sarunām  
ar partiju KPV LV un Aldi Gob-
zemu, kuram Valsts prezidents uz -
ticējis valdības veidošanu, tomēr 
paust atbalstu iespējamai valdībai 
polītiķi vēl nesteidza.

Ja paraugās, ko tad KPV LV  un 
tās izvirzītais premjera amata kan-
didāts pirms vēlēšanām ir solījis, 
tad skaidrs ir tikai tas, ka skaidrī -
bas nav nekādas. Piemēram, 2. ok -
tobrī, dažas dienas pirms vēlēša-
nām, Gobzems Facebook pauda: 
“Brīdī, kad Vējonis izvirza mani par 
Ministru prezidenta amata kan di-
dātu, es vienpersoniski sastādu val-
dību. (..) Un šī valdība nenozīmē 
valdību, kas ir kaut kāda koalīcija 
vai opozīcija, tas nozīmē profesio-
nālākie, labākie iespējamie minis - 
t ri un profesionālākie darbi, kas 
jāizdara valsts labā. (..) Mēs sagata-
vosim līgumu, ko parakstīs visi šie 
ministri un ko mēs piedāvāsim 
parakstīt pilnīgi visiem 100 Saei-
mas deputātiem. (..) Atbilde nevar 
būt jā vai nē, ar ko iet vai neiet 
koalīcijā, jo tādas koalīcijas nebūs”. 

Ja atceras to, ko KPV LV vēl ir 
solījusi, tad vērts atgādināt, ka par-
tija uzskata – jāizveido deviņi ap -
riņķi jeb reģionālās pašvaldības, 
kuŗās Ministru kabinets ieceļ pre-
fektus un nekādas pašvaldību vē -
lēšanas nav vajadzīgas. Savukārt 
valsts aizsardzības budžets nav 
jāpalielina, tam jāpaliek divu pro-
centu apjomā no iekšzemes kop-
produkta (IKP). Ministriju skaits 
jāsamazina līdz sešām, un valdība 
tad būtu premjers un seši minis - 
t ri. Protams, partija ir solījusi celt 
algas mediķiem, mainīt pensiju 

aprēķināšanu, pārņemt no paš val-
dībām visu skolu un bērnudārzu 
infrastruktūru un vēl daudzas citas 
lietas un, protams, sola reformas 
gan valsts pārvaldē, gan izglītībā un 
veselības aprūpē, gan nodokļu ie -
kasēšanā. Tiesa gan, līdzīgi kā vai-
rākas citas partijas, KPV LV nav iz  -
rēķinājusi, cik visas solītās pār mai-
ņas maksās un kur ņemt naudu. 

Vēl par pielaidi valsts noslēpu-
mam, jo Gobzemam līdz šim šajā 
jautājumā ir izdevies radīt pama-
tīgu putru. Proti, pielaides ir dažāda 
līmeņa un premjeram ir vajadzī -   
ga augstākā līmeņa pielaide, kas 
dod tiesības iepazīties arī ar NATO 
un ES klasificēto informāciju. Ru -
nas par to, ka, piemēram, Igaunijā 
automātiski visiem parlamenta de -
putātiem tiek piešķirta pielaide 
valsts noslēpumam, ir žonglēšana 
ar vārdiem, jo patiesībā runa ir par 
nacionālo pielaidi, kas nenozīmē 
piekļuvi slepenajai NATO un ES 
informācijai. Tāpat arī apgalvo-
jums, ka Gobzems neapšaubāmi  
šo pielaidi saņems, ir vismaz neno-
pietns, jo KPV LV premjera kan -
di dāts ir strādājis ar bēdīgi slave-
najām maksātnespējas lietām, Ad -
vokātu padomē pret viņu šobrīd ir 
ierosinātas divas disciplinārlietas 
un joprojām nav skaidrības par 
viņa patiesajiem atbalstītājiem. 
Visas šīs lietas SAB ir jānoskaidro. 
Tāpat arī nav skaidrs, ko nozīmē 
Gobzema solījums mainīt pielaižu 
piešķiršanu. Diez vai ir iespējams 
divu nedēļu laikā steigšus mainīt 
likumu, jo, par spīti tam, ka par-
tijām pielaides nepatīk un tās ik pa 
brī d im nav apmierinātas ar to, ka 
kādam no to biedriem tās netiek 
piešķirtas, grūti iedomāties, ka       
13. Saeima gribētu un varētu ļoti  
īsā laikā steidzamības kārtā mainīt 
likumu. Tiesa gan, ja valdību izdo-
tos apstiprināt, Gobzems varētu 

mēģināt vienoties ar saviem at -
balstītājiem Saeimā, ka tas aši ir 
jāizdara un domājams, ka vajadzīgo 
balsu vairākumu varētu “samak-
šķerēt”. Tādā gadījumā Latviju va -
rētu glābt vien tas, ka esam NATO, 
un ir lietas, kuŗas tā vienkārši un 
bezatbildīgi nav izdarāmas.

Un vēl – lai gan Latvijai ir ne 
viens vien risināms jautājums, ko 
nevar stiept gaŗumā, daži no tiem 
ir ļoti svarīgi. Lai cik skaisti mēs 
runātu par patriotismu un Dzim-
tenes mīlestību, valstij ir vajadzīgi 
cilvēki – izglītoti un veseli. Ap izglī-
tības reformu dancojam jau labu 
laiku un KPV LV ierosinājums 
pār ņemt valstij no pašvaldībām 
visu skolu un bērnudārzu infra-
struktūru noteikti nav tas, ar ko 
jāturpina izglītības reforma kaut 
vai tāpēc vien, ka vēl ir jāatrod fi -
nancējums algu palielināšanai sko-
lotājiem, nemaz nerunājot par iz -
glī tības saturu, par kuŗu skaidrī - 
bas īsti vēl nav. Otrs sasāpējis jau-
tājums ir veselības aprūpe. Lai gan 
veselības aprūpes sistēmas sabru-
kums ticis pieminēts ne reizi vien, 
izskatās, ka šis process ieiet “finiša 
taisnē”. Proti, Latvijas Slimnīcu bied-
rība brīdina par iespējamu ārkār -
tas situāciju no nākamā gada 1. jan-
vāra. Ārkārtas situācija jau ir izvei-
dojusies Neatliekamās medicīnis-
kās palīdzības dienesta (NMPD) 
Rīgas reģionālajā centrā, kuŗu pa -
met daudzi darbinieki, un jautā-
jums ir, vai un cik ilgi centrs vēl  
spēs darīt savu darbu. Darbinieki 
aiziet mazo algu un lielās slodzes 
dēļ. Savukārt slimnīcās trūkst gan 
ārstu, gan medmāsu. Pēc Satver-
smes tiesas (ST) sprieduma, kas 
noteica, ka noteikumi, kas paredz 
ārstniecības personu samaksu par 
pagarināto darba laiku kā par nor-
mālu darba laiku, neatbilst Satver-
smei un ka medicīnas darbinieki 

nedrīkst strādāt vairāk virsstundu, 
kā to paredz likums. Lai nodro ši-
nātu neatliekamās palīdzības snieg -
šanu slimnīcās nepārtrauktā dien-
nakts režīmā ik dienu, ārsti un 
medicīnas māsas strādā vidēji 1,5 
slodzi jeb aptuveni 20 virsstundas 
nedēļā. Tas nozīmē, ka medmāsi-
ņas pabeidz savu maiņu savā dzī -
vesvietā, paguļ dažas stundiņas un 
ar pirmo autobusu vai vilcienu do -
das, piemēram, uz Rīgu, kur no -
strādā maiņu, tad ar pēdējo auto-
busu vai vilcienu atpakaļ uz dzim -
to pilsētu, savā gultiņā pārnakšņo 
un no rīta atkal uz darbu... Darba 
kvalitāti tas neuzlabo, nopelnīt iz -
dodas maz, jo otrajā darbavietā 
neapliekamā minimuma nav, no -
dokļus atvelk no pirmā nopelnītā 
eiro, turklāt daļa nopelnītā tiek tē -
rēta transportam. Tādēļ medicīnas 
darbinieki vai nu pamet veselības 
aprūpi, vai dodas strādāt ārpus 
Latvijas. Situāciju veselības aprūpē 
nevar atrisināt ar solījumiem, mi -
nistriju apvienošanu un, piemē - 
r am, apgalvojumu, ka bērni valdī -
bai būs prioritāte – galu galā jau 
mi  nētā veselības aprūpe ir vaja-
dzīga arī bērnu vecākiem. Protams, 
prioritātes valdībai ir vajadzīgas, 
bet sasāpējušos jautājumus nevar 
atrisināt ar emocionālām frazēm. 

Jebkuŗā gadījumā šobrīd, manu-
prāt, neviens nevar paredzēt, vai 
valdība tiks izveidota, un gadījumā, 
ja tā tiks izveidota un apstiprināta, 
vai tā būs spējīga strādāt.

Šī publikācija sagatavota ar Sa  bied-
rības integrā cijas fonda fi  nanciālu 
atbalstu no Latvijas valsts budžeta 
lī  dzekļiem. Par publikācijas  saturu 
atbild biedrība “Laiks-BL”
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LIELĀKĀ grāmatu tirgotāja

VITA DIĶE

Lēdurga – īpaša vieta Latvijā. 
Un ne tikai tāpēc, ka citur nav 
tāda Aģes ezera vai Augstā kalna, 
nav cita Mudurgas dižakmens. 
Un citur upes tiek dēvētas vien-
kārši par upēm, vienīgi šeit tās ir 
urgas, tāpēc arī Lēdurga – “lapu 
upe” – vismīļākā un tuvākā vieta 
ik katram, kas šeit dzimis, arī 
tiem, kuŗus liktenis aiznesis pla-
šajā pasaulē, jo – kā teicis Lēdurgā 
dzimušais rakstnieks un apgais-
mības ideju paudējs Garlībs Mer-
ķelis: “Ak, kas var atstāt tēva mā -
jas citādi kā ar lauztu sirdi.”

Savas tēva mājas un dzimto ze  mi 
savulaik nācās atstāt arī Pē  terim 
Voldemāram Lapiņam. Viņš pie-
dzima 1923. gada 15. februārī 
Lē  durgā, Vidzemē, Pētera un Em  -
mas Lapiņu ģimenē. Tēvs bija iz -
cils amatnieks – pirmās zemes 
reformas laikā kopā ar brāli tika 
nopirktas muižas ūdensdzirna-
vas. Tur mala miltus, pārstrādāja 
vilnu, darbojās ar kokmateriā-
liem  un vēlāk blakus dzirnavām 
uzcēla dzīvojamo māju. Par tēva 

Lai augtu gudri latvieši
Latvijas Simtgadē Vītolu fonds saņem Pēteŗa Voldemāra Lapiņa   

42 000 $ testamentāro novēlējumu

darba prasmi Lēdurgā vēsta arī 
kapliča un viņa darinātie baznīcas 
soli. Vecāki aktīvi iesaistījās arī 
draudzes sabiedriskajā dzīvē, un 
tēvs aizrāvās arī ar teātŗa spēlē-
šanu. Ģimenē auga divi dēli, un 
bērnība bija pats skaistākais un 
bezrūpīgākais viņu dzīves laiks. 
Taču, kad tēvs nomira, mātei ar 
abiem zēniem nācās pārcelties 
dzī vot pie tēvabrāļa. Māte atrada 
darbu Rīgā, bet Pēteris uzsāka 
ganiņa gaitas, vēlāk veica arī sma-
gākus darbus. Lēdurgā viņš pa  bei-
 dza septiņgadīgo skolu, un šai lai-
kā ieaudzinātais patriotisms un 
Tēvzemes mīlestība viņu pavadī-
ja visu mūžu. Tā kā Pēterim pa -
devās techniskas lietas, viņš tur-
pināja mācības Rīgas Celtniecī-
bas tehnikuma Būvniecības no -
daļā, kuru absolvēja 1943. gadā. 

Tuvojoties Otrā pasaules kaŗa 
beigām, viņam laimējās tikt uz 
kuģa, kurš devās uz Beļģiju, tad 
ceļš aizveda uz Vāciju. Diemžēl 
māte, brālis un citi radinieki pa -
lika Latvijā. Pēteris studēja  Bal-

tijas Universitātes Inženieŗzi nāt-
ņu fakultātē Hamburgā, vēlāk 
Pinnebergā. 1951. gadā viņš iece-
ļoja Amerikā un devās uz Lūis-
vilu, Kentuki, tad pārcēlās uz Či -
kāgu, lai turpinātu studijas Ili-
nojas techniskajā institūtā un at -
rastu labāku darbu. Tas izdevās, 
un Pēteŗa darba mūžs turpinājās 

līdz 70 gadu vecumam. Tika no -
dibināta ģimene – 1954. gadā viņš 
salaulājās ar Irēni Apsīti, un abus 
visu mūžu vienoja ne vien sav-
starpēja mīlestība, uzticēšanās un 
rūpes, bet arī ceļotprieks, līdz Irē-
ne aizgāja mūžībā 1998. gadā. 
Latvijā Pēteris pirmo reizi ieradās 
1971. gadā, un kopš tā laika savu 
dzimto zemi apciemoja bieži, cie-
mojoties pie radiem un jo īpaši 
bieži laiku pavadot kopā ar mam-
mu un nosvinot arī viņas simt 
gadu jubileju. Māte aizgāja mūžī-
bā 102 gadu vecumā un kopā ar 
Pēteŗa tēvu atdusas Lēdurgas ka -
pos. Pēteris daudz domāja par 
atgriešanos uz dzīvi Latvijā, taču 
pasliktinājās veselība, un šo sapni 
viņam neizdevās īstenot. 

Dzīvojot Čikāgā, Pēteris aktīvi 
iesaistījās Sv. Pēteŗa baznīcas 
draudzes dzīvē. Viņš bija arī Dau-
gavas Vanagu mūža biedrs, dar-
bo jies Pensionāru biedrībā, kur 
pildīja kasieŗa amatu, bija biedrs 
Čikāgas slēpotāju klubā un pie-
dalījās Literārajā kopā. Pēteris 

Lapiņš aizgāja Mūžībā 2016. ga -
da 8. aprīlī, bet līdzcilvēki un 
draugi Pēteri joprojām atceras kā 
inteliģentu, sirsnīgu, devīgu, iz -
pa  līdzīgu cilvēku, kurš, dzīvo-
dams tālajā Amerikā, nekad ne -
aizmirsa savu dzimto zemi un 
vē  lējās sniegt  arī savu ieguldīju-
mu tās nākotnē. 

Pateicoties Pēteŗa Voldemāra 
Lapiņa testamenta izpildītāja 
Džo na Robežnieka neatlaidīga-
jam darbam, trīs gadu laikā ir 
izpildīta aizgājēja griba.  Paldies 
Džonam Robežniekam par iegul-
dīto darbu! Latvijas Simtgades 
priekšvakarā Vītolu fonds saņē-
ma Pētera Voldemāra Lapiņa tes-
tamentāro novēlējumu 42  000 $ 
Latvijas jaunatnes izglītošanai, jo 
arī pašam savā laikā ar iegūta -
jām zināšanām izdevās piepildīt 
ie  cerēto. “Pēteŗa Voldemāra La  -
pi ņa piemiņas stipendija” ļaus 
uz  plaukt Latvijai un tās talantī  -
ga jiem, mērķtiecīgajiem Tēvze-
mes jauniešiem nākamajā simt-
gadē. 

Pēteris Voldemārs Lapiņš

Uz Latvijas Simtgadi “Zvaig  - 
z nes ABC” apgāda izdotais grez-
nais sējums Latvijas valsts stāsts  
dažā ziņā līdzinās nu jau labu 
laiku pieejamam, Latvijas Nacio-
nālā vēstures mūzeja izstādes  
Latvijas gadsimts katalogam. 
Abas grāmatas, tagad uz mirkli 
pa jokam runājot, piemērotas 
novietošanai  viesistabā uz kafi-
jas galdiņa, lai ciemiņi redzētu, 
ka šai mājā dzīvo patrioti. Par 
izstādi un tās katalogu gādājusi 
milzīga darbinieku komanda, 
ku r met par jaunās Zvaigznes grā-
matas autoru nosaukts vēstur-
nieks Valdis Klišāns. Abi izdevu-
mi caur tekstu un ļoti daudziem 
attēliem cenšas pateikt būtisko, 
kas par simt gadiem kopš Latvi-
jas dibināšanas būtu pasakāms. 
Klišāna grāmata nedaudz gre z-
nāka, burti lielāki, attēli skaidrā-
ki. Pievērsīsimies tai. 

Spilgtākā Latvju valsts stāsta 
īpatnība ir grāmatā ielīmētās čet-
ras “pastkartes” jeb lielas aplok-
snes ar tajās ievietotiem dažādu 
laikmetu reproducētiem relik-

Sumina Latviju
Valdis Klišāns, Latvijas valsts stāsts, 20. – 21. gadsimts, illustrēta Latvijas 

valsts vēsture, apgāds “Zvaigzne ABC”, 2018. g., 128 lielformāta lpp.

tiem: visvairāk ar avīžlapām, tad 
vēl ar apsveikuma kartītēm, aici-
nājumu lapiņām, preču iegā -   
des taloniem u. c. Vēl tuvāku  sa -
skarsmi ar dzīvo vēsturi būtu ie -
spējams gūt vienīgi, iepazīsto ties 
ar reproducēto materiālu oriģi-
nā liem, bet pie tiem mūsu digita-
lizētajā  laikmetā jau lajam nav 
tik viegli tikt. Daudzus vis vai rāk 
varētu saistīt avīžu sīkie sludinā-
jumi. Tā, piemēram, 1937. gada 
4. septembŗa Jaunākajās Ziņās 
la  sāms, ka “Nacionālā opera pērk 
jaunas un lietotas aitu un kazu 
ĀDAS”. Ilgi nākas domāt, kādai 
tas varētu būt bijis vajadzībai.     
Šo “pastkartīšu” dēļ grāmata īsti 
derīga ir individuāliem īpašnie-
kiem, bet ne skolu un vispārējām 
bibliotēkām, jo, lai cik arī augstās 
domās mēs būtu par sevi kā uz 
piesavināšanos neorientētu tau-
tu, varam būt droši, ka agrāk vai 
vēlāk šie nepiesietie, pa vienam 
neielīmētie materiāli no biblio-
tēku grāmatām “aizklīdīs”. 

Sastādot tekstu, Valdis Klišāns 
centies, cik jau nu cilvēkam ie -
spē jams, būt objektīvs. Savās 
daudzajās Latvijas vēsturē iegā-
jušo personu īsbiografijās viņš 
šur tur cenšas tautas apziņā par 
varoņiem iegājušos drusku paze-
mināt, turpretim par neģēļiem 
uzskatītos – paaugstināt. Eduar-
du Berklavu viņa nacionālko-
mūnistiskās ievirzes dēļ kopš 
1950. gadu beigām mūsu vai rā-
kums droši vien uzskata par po -
zitīvu personu, kas dotajos ap - 
s tāk ļos darīja, ko jau nu labu 
varēja, bet Klišāns parāda, cik 
iepriekšējā laika Berklava dar-
bība tomēr bijusi vēlākajai pret-
runīga. Turpretim par nacionāli 
ievirzīto latviešu jaunākā laika 
biedu Alfrēdu Rubiku lasāms 

vērtējums, ka tas tomēr “izpel-
nījies savu polītisko pretinieku 
cieņu ar nelokāmību un polītis -
ko uzskatu nemainību”. Vai tad 
par cilvēku, kas Marksa mācībai 
palicis uzticīgs, kad tā jau sen 
sevi pierādījusi kā nederīgu, drī-
zāk negribas pasmīnēt, nekā 
tā du cienīt? Bet iespējams, ka 
Klišāns tikai ironizē.

Bijušajai trimdai un tās nā  ka-
majām paaudzēm visvairāk va -
rētu interesēt, kas grāmatā teikts 
par viņiem un viņu rosmēm. 
Tu vu grāmatas beigām atroda -
ma četru lappušu gaŗa nodaļa ar 
virsrakstu “Latvija ārpus Latvi-
jas”. Septiņās rindkopās un des-
mit attēlos pateikts un parādīts, 
cik jau nu var, tomēr robu ir ļoti 
daudz. Vienā foto redzam lat vie-
šu kolonistus Brazīlijā svinam 
18. novembŗa svētkus 1920. ga -
dā, citā – Jāņu svinēšanu latvie -
šu ciemā Augšbebri Sibirijā. Pē -
dējā attēlā skatāmi jaunāku lai -
ku migranti svinam kādus svēt-
kus Īrijā. Atliek septiņas bildes, 
kam sakars ar Otrā pasaules kaŗa 
trimdu. Redzam Čikāgas Piecī-
šus, 1946. – 1949. gada Baltijas 
uni versitāti Vācijā, Minsteres lat-
viešu ģimnaziju, vasaras skolu 
un nometni Gaŗezerā ASV, Tau-
tas augstskolu Abrene Franci -    
jā, Austri Grasi un Eslingenas 
1947. gada Dziesmu svētku žetonu.

Gan tekstā, gan parakstos zem 
attēliem manāma daža laba ne -
pre cīzitāte. Var debatēt, vai dzīve 
bēgļu nometnēs visumā tiešām 
bija “smaga”. Baltijas universitāti 
Hamburgā gan dibināja, tomēr 
ilgāk tā darbojās no Hamburgas 
netālajā Pinebergas pilsētā. Min-
steres Latviešu ģimnazijas ēku 
labāk būtu bijis saukt par Lat-
viešu centru Minsterē (LCM), jo 

gan vēl skolas pastāvēšanas laikā, 
gan vēlākos gados nams izman-
tots arī dažādām citām vajadzī-
bām. 1956. gadā dibinātā pasau-
les valstu latviešu koporganizāci-
ja saucās Brīvās pasaules latviešu 
apvienība, un par Pasaules brīvo 
latviešu apvienību tā pārtapa 
vēlāk, laikiem mainoties. 

Tiecoties pēc īsuma un kom-
paktuma, teksta rakstītājs it kā 
pusvārdiem pateicis to, kas ār -
zem ju latviešiem ilgus gadu des-
mitus bijis svarīgs un būtisks.  
Vai draudžu un baznīcu loma    
ne vien reliģiskā misiju pildīša - 
nā, bet arī nacionālā spēka do -
šanā un saglabāšanā nav maz-
vērtēta, ja tai atvēlēti tikai divi 
vārdi teikumā ‒ “Gandrīz visās 
lielākajās pilsētās un valstīs, kur 
dzīvoja trimdinieki, izveidojās 
lat viešu biedrības, apvienības, 
baznīcas draudzes”? Ja trimdas 
avīžniecības un grāmatniecības 

bibliografiskas apkopšanas nolū-
kos Dr. Benjamiņš Jēgers sastā-
dīja sešus biezus sējumus, vai 
neizklausās pēc izsmiekla, ja jau-
najā grāmatā avīzēm un grāma-
tām atvēlēti tikai četri vārdi tei-
kumā ‒ “Visās vietās, kur izvei-
dojās latviešu kolonijas, sāka dar-
boties svētdienas skolas, tika di -
bināti koŗi un pašdarbības teāt -
ri, veidoti kultūras centri,  izdo -
tas avīzes un grāmatas”?  

Tomēr nemeklēsim vainas! 
Laikam jau ikvienā šāda veida 
grāmatā, šādā kompendijā, būs 
par daudz no tā, kas kādam at  se-
višķam lasītā jam interesē ma  zāk, 
un par maz no tā, kas bijis viņam 
tuvs un mīļš visā viņa dzī vē. 
Pamatos Lat  vijas valsts stāsts ir 
skaista grā mata, kas dara godu 
kā Lat vijai, tā Latvijas grāmat -
nie cī bai. Izde vums piemēroti su -
mina Latviju tās simtajā gada  - 
die nā. 

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu
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Bieži atceros un labprāt ci  tē-
ju, ko savulaik intervijā man 
teica tavs amata brālis Justs 
Karlsons, kad viņam jautāju, 
vai viņš tic Latvijas valsts nā -
kotnei – atbilde bija: “Vai gan es 
mudinātu savus abus dēlus 
veidot karjēru Latvijā un saistīt 
dzī  vi ar Latviju, ja neticētu 
valsts nākotnei!?” Tu arī esi šeit 
jau 20 gadus.

Es arī ticu Latvijas nākotnei. 
Esmu patriots, man ir tuva lat-
viešu valoda un kultūra. Un glu -
ži prāgmatiski – Latvijas ģeogra-
fiskā atrašanās vieta ir lieliska, 
mēs esam svarīgi Rietumeiropai, 
Skandinavijai, Eiropas Savienī-
bai. Arī ASV, kas noteikti atbalstīs 
mūsu valsts gaitu. Esmu priecīgs, 
ka dzīvoju eiropiskā valstī. Ceru, 
ka viss būs labi gan Latvijā, gan 
Eiropā, īpaši ņemot vērā noti-
kumus Ukrainā.

Kā tev klājas Latvijā, ko vari 
teikt par valsts biznesa vidi?

Man klājas labi. Runājot par 
biznesa vidi, – ir svarīgi, ka šo -
brīd Latvijā atrodas NATO spēki, 
kas garantē valsts drošību. Tas 
pārliecina ārzemju investorus,   
kā arī vietējos biznesmeņus ie -
guldīt Latvijā un nevis kaut kur 
citur, kā arī pārliecina bankas 
aizdot naudu uzņēmējiem. At -
mi nos, ka laikā, kad Krievija 
ieņēma Krimu 2014. gadā, ik 
die nu uz manu biroju zvanīja 
cilvēki, kuŗi, zinot, ka esmu arī 
ASV sertificēts advokāts, prasīja 
padomus, kā atvērt bankas kon-
tus Amerikā, Vācijā, Anglijā u. c. 
Cilvēki domāja – drošs paliek 
drošs, daļu naudas jānogulda 
ār pus Latvijas. Un joprojām uz -
skata, ka “visas olas nevar turēt 
vienā grozā”. Tas attiecas ne vien 
uz lielajiem uzņēmumiem un 
investoriem, arī mazie un vidē -
jie domāja, ka drošāk naudu     
no  guldīt “vecajā Eiropā” un tur 
arī iegādājās īpašumus un/vai 
bankas kontus. Krimas situāciju 
atceras joprojām, un tagad līdz   
ar jaunumiem Ukrainā, Azovas 
jūrā, cilvēki atkal ir bažīgi, lai   
gan jāteic – mazāk bažīgi kopš 
Baltijā ir NATO kaŗavīri. 

Drošība ir valsts jautājums      
nr. 1, un jaunajai Saeimai, kas 
šo brīd ļoti ņemas, plānojot, kā 
sadalīt ministrijas un ietekmes 
zonas, pirmām kārtām vajadzētu 
domāt tieši par drošību. Tā šo -
brīd ir arī biznesa, tautsaimnie-
cības attīstības pamatā. 

 Vai tev, advokātam ar starp-
tautisko praksi, ABVL bankas 
“gadījums” bija liels pārstei-
gums?

Bija pārsteigums, cik beigās ātri 
viss notika. Bet nebija pārstei-
gums, ka būs kādas sekas un vai 
problēmas Latvijas bankām, kas 
fokusējās uz nerezidentiem t.s. 
un/vai čaulu kompanijām, kam 
ir tikai bankas konti Latvijā, bet 
ne citi aktīvi vai jebkāda reāla 
darbība. Arī plašākai sabiedrī  -
bai nebija pārsteigums, man šķiet. 
Turklāt – vien retam no man iem 
pastāvīgajiem klientiem bija konts 
ABLV bankā, lielākoties viņi 
naudu glabā lielajās bankās – 
SEB, SWEDBANK, LUMINOR, 
kuŗām ir daudz filiāļu, banko-
māti, un, man šķiet, vispār lielā-
ka uzticība. Ar to rēķinās arī ad -

Saruna par Latvijas izaugsmes stūŗakmeņiem
Advokāts Matīss Kukainis intervijā Ligitai Kovtunai

vo  kāti. Šai sakarībā gribu teikt, 
ka galvenā problēma ir tā, ka 
sabiedrība netiek informēta –   
kā norit izmeklēšana, kas notiek 
ar Latvijas Bankas prezidenta Il -
māra Rimšēvica lietu, kā virzās 
maksātnespējas administratora 
Bunkus slepkavības izmeklēša-
na? KNAB, Valsts policijai un 
tiesībsargājošām institūcijām va -
jadzētu ik mēnesi vismaz infor-
mēt sabiedrību preses konferen-
cē vai izplatot preses paziņoju-
mu. Valsts prezidents uzrunā tau-
tu 18. novembrī, uzrunās Ziem-
svētkos un Jaunajā gadā, bet tau-
ta sagaida, lai to informētu par 
nopietnām, valsts dzīvē svarī gām 
lietām. Tas ir svarīgi arī starp-
tautiski – ir taču vismaz dīvaini, 
ka Latvijas Bankas prezidents, 
būdams aizdomās turētais, ne -
pie dalās Eiropas Bankas sanāk-
smēs. Ko domā par mums citi 
Eiropas bankas pārstāvji? Skaidrs, 
ka neko labu nedomā, un arī par 
mums stāsta saviem ietekmīga-
jiem draugiem un uzņēmējiem. 

Dīvaini taču arī tas, ka valsts 
premjērministrs pēc ASV likte-
nīgā paziņojuma nesēdās pir-
majā lidmašīnā un nelidoja uz 
Ameriku risināt ABLV bankas 
jautājumu, ievērojot, ka tai taču 
bijusi liela ietekme uz Latvijas 
tautsaimniecību, vai ne?

 Man grūti komentēt... Bet 
oficiālu paziņojumu no valdības 
puses gan gribējās sagaidīt. Tas 
katrā ziņā pārliecinātu gan mūsu 
sadarbības partnerus, gan inves-
torus, gan visu sabiedrību. Ja ti -
kušas pārkāptas ABLV bankas 
tiesības, valdībai jācīnās, lai aiz-
sargātu uzņēmumu, kas maksā 
nodokļus Latvijā un nodarbina 
Latvijas pilsoņus; ja tika pārkāpts 
likums – jāsoda. Tas taču ir ne 
vien starptautisks kauns, bet arī 
jāsaprot, ka Latvijas kā investī-
cijām pievilcīgas vietas gods ir 
sašķobīts. 

Vai aizvadītajās 13. Saeimas 
vēlēšanās skaidri zināji, par ko 
atdot savu balsi? 

Jā, es zināju – par Jauno konser-
vā tīvo partiju, par Jāni Bordā - 
nu, kuŗu pazīstu gan kā kollēgu 
juristu, gan kā krietnu cilvēku, 
turklāt ar pieredzi valsts pārval -
dē (J. Bordāns bijis tieslietu mi -
nistrs Valda Dombrovska valdī -
bā no 2012. līdz 2014. gadam –  
L. K.). Bet es nepazīstu visus cil-
vēkus, kas ir viņa vadītajā par - 
tijā – vai tajā ir arī “vecās paau-
dzes mantinieki”, kas savulaik  
jau “šiverējušies” – to es nevaru 
zināt. Vienkārši jutu, ka varu uz -
ticēties Bordānam un ka viņš 
tiešām vēlas reālas pārmaiņas. 
Citās partijās arī ir labi cilvēki, 
bet šoreiz izvēlējos balsot par 
Jāni Bordānu.

Šobrīd, kad runājam, viņam 
uzticētā valdības veidošanas 
procedūra ir izgāzusies...

Nepiekrītu apzīmējumam “iz -
gāzusies”. Negribēja sadarboties 
ar zināmām partijām un/vai cil-
vēkiem, un tātad nesanāca, nevis 
“izgāzās”. Pretī ir lieli “naudas 
maisi” un spēcīgas savtīgās inte-
reses. Skaidrs, ka nav viegli ne 
Bordānam, ne jebkuŗam polīti-
ķim, kam ir zināmas vērtības, 
kas tiešām vēlas kaut ko mainīt 
valstī.

 Bet polītika tomēr ir “kom-
promisu māksla”, kas Bordā-
nam noteikti nav stiprā puse.

Kāpēc nav stiprā puse? Katram 
cilvēkam ir savas vērtības, un 
katrs cilvēks savā stilā tās aizstāv. 
Par kompromisiem svarīgāki da -
žiem ir principi – darīšu pēc la -
bākās sirdsapziņas vai nedarīšu 
vispār. Un to cilvēki, sabiedrība 
respektē. Bordāns, kuŗš, lai gan 
īsu brīdi, bet bijis tieslietu minis-
trs, labi zina, ka valstī ir zināma 
cilvēku grupa, kas, vēlēdamies 
aizstāvēt savas intereses, visu 
kontrolē. Šie cilvēki cits citu labi 
pazīst, un “tās pļaviņas ir sada-
lītas”. Bet termins „izgāzās” man 
šķiet nepareizs aprakstot situā -
ciju. Viņš mēģināja, bet pretim 
stāvēja spēcīgās intereses, kam 
varbūt nav tādu ideālu kā Bor-
dānam, jo viņa ideāli pagaidām 
diemžēl ir “minoritāte” Latvijas 
polītikā. Šai sakarā arī jābrīdina 
lasītājus, ka diemžēl nevar ticēt 
visam, kas rakstīts medijos un 
internetā, jo arī zināmiem medi-
jiem ir savi mērķi un savas inte-
reses. 

Un cits tavs amata brālis – 
Aldis Gobzems – vai viņam tici? 

Esmu viņu saticis vairākas 

reizes, bet labi nepazīstu. Varbūt 
viņš varētu būt labs premjers, 
nezinu. Nekādā ziņā negribētu, 
lai viņš sadarbojas ar partiju Sa -
skaņa. Katrā ziņā es vēlos tikai   
to, lai Latvijā taptu valdība, kas 
palīdz ikvienam latvietim. Īpaši, 
lai būtu, kas padomā par tiem, 
kam dzīve nav materiālā ziņā tik 
rožaina. OIK un ostās “pazūd” 
simti miljonu gadā, kā gan var 
“neatrasties” daži desmit miljoni, 
lai palīdzētu veselības aprūpei  
un pensionāriem?!

 Kad ieteica ieviest progre -
sīvo nodokli, sacēlās protesta 
vētra, ko, starp citu, atbalstīja 
arī Tirdzniecības un rūpnie-
cības kamera. 

 Likums par progresīvo no -
dokli tika pieņemts, bet tas jau 
vairāk vai mazāk attiecas tikai uz 
tiem, kuŗiem gada ienākumi pār-
sniedz 50 tūkstošus eiro. Sliktā-
kais ir tas, ka tiem, kuŗi nodok -
ļus slēpj, netiek piemērots bargs 
sods. Piemērs – “Gan Bei” ēdinā-
tavas taču neslēdza, un argu-
ments bija – cilvēki zaudēs darbu. 
Stulbākā argumentācija. Valstī 
trūkst apkalpojošās jomas dar-
binieku, un cilvēki atrastu darbu 
citur, pie godīga uzņēmēja. 

Runājot par uzņēmējdarbī  - 
bu Latvijā un tās gaitu pasau -
les tirgos, jāpiemin PLEIF – 
Pasaules latviešu ekonomikas 
un innovāciju forumi, kuŗos    
tu aktīvi piedalies kā lektors. 
Starp citu, ideja nāk no tava 
tēva Jāņa Kukaiņa, kuŗš bija 
PBLA priekšsēdis.

 Ikviens šāds vai līdzīgs forums 
ir ļoti vērtīgs kā vide, kuŗā sa -
tiekas cilvēki, kas vēlas ne tikai 
nopelnīt savā biznesā, bet arī 
paplašināt darbības loku no Lat-
vijas starptautiskā laukā. PLEIF 
ideja ir realizējusies un izdevu-
sies. Cilvēki jautā – bet kāds ir 
konkrētais labums? To “labumu” 
nevar uzreiz izmērīt, rezultāti 
citkārt atklājas tikai pēc vairā-
kiem gadiem. Kā, piemēram, 
ma nā birojā ierodas cilvēks ar 
pavisam konkrētu piedāvājumu 
ieguldīt Latvijas pienrūpniecī -
bā. Viņš atminas, ka savulaik 
bijis pirmajā PLEIF, kur viņam   
šī ideja radusies. Nekur taču nav 
piefiksēts, ka tieši šai forumā 
radusies konkrētā ideja. Ierēdņi, 
polītiķi un arī tavi amata brāļi 
žurnālisti bieži vien nesaprot, ka 
ir biznesa veiksmes, par ko uz  -
ņē mēji nelabprāt stāsta – līdzīgi, 
kā tas ir ar labdarību. Viņi vien-
kārši dara. Man ir konkrēti pie-
mēri, tostarp saistīti ar lielām 
starp tautiskām kompānijām, kas 
Latvijā atvērušas savus back offi ce, 
bet viņi negrib lieku publicitāti, 
un iemesli tam ir dažādi. Kādā 
konkrētā gadījumā uzņēmēji ne -
gribēja, lai viņu konkurenti uz -
zina par to, kāpēc Latvijā ir viņu 
biznesam labvēlīga vide. Un tas ir 
jāsaprot un jārespektē.

Bet ir arī publiski zināmi 
pozitīvie piemēri, kā Latvijas 
finieris u. c. 

Jā, Latvijas finieŗa vadītājs Mār-
tiņš Lācis, kuŗš piedalījās arī 
PLEIF Austrālijā, par to stāsta 
labprāt, un viņu bizness, cik man 
zināms, aktīvi darbojas tirgos ār -
pus Latvijas. Bet par kaut ko sī -
kāku par šo kompāniju jāprasa 
pašam Lāča kungam, jo nezinu 
detaļas.

Ja nebūtu jēgas, PLEIF netur-
pinātos un nepaplašinātos, ne -
viens nopietns uzņēmējs netērē-
tu savu laiku un resursus, lai uz 
tiem brauktu, bet aizvadītajā 
vasarā Valmierā viņu skaits jau 
pārsniedza 100. 

Nākamā gada rudenī būs 
kārtējais – nu jau 5. PLEIF. Vai 
piedalīsies? 

Piedalīšos. Turklāt šoreiz jau 
arī kā Norvēģijas Tirdzniecības 
palātas valdes loceklis, un tajā 
darbojos kopā ar Ilzi Garozu, 
kuŗa labi pazīstama kā savulaik 
ALAs un PBLA darbiniece. 

(Turpinājums 14. lpp.)

Līga, Minna un Matīss Kukaiņi Rīgā pie Operas nama šovasar



LAIKS 2018. ga da 1. decembris – 7. decembris14

DĀRTA
DINDUNE

Ziemeļu sapnis? 
Latvijas nākotne Somijas pēdās

(Turpinājums sekos)

(Turpinājums no Nr. 44)

Ja bērnu kopj mājās... 
Šādā gadījumā pabalsta summa 

atkarīga no cilvēka ienākumiem 
un dzīvesvietas, un no pabalsta at -
skaita tikpat lielus nodokļus kā no 
darba algas. Dažas pašvaldības var 
maksāt papildu summu tiem ve -
cā kiem, kuri bērnu izvēlas kopt 
mājās, un 2016. gadā šādā veidā 
vecākiem papildus maksājumus 
veica sešdesmit pašvaldības So  mi-
jā. Kelas ģimenes pabalstu koor-
dinatore Annīna Kuoka (Anniina 
Kuokka) skaidro, ka parasti tie ve -
cā ki, kas pirms bērna dzimšanas 
saņēmuši lielus ienākumus, biežāk 
atgriežas darbā, jo pabalsts nav tik 
liels kā alga. Daudzi tomēr izvēlas 
palikt mājās un saņemt bērna kop-
šanas pabalstu. Šāds variants ap -
mie rina arī pašvaldības: “Paš val dī-
bām sanāk lētāk maksāt vecākam 
nekā tad, ja bērns apmeklē paš val-
dības bērnudārzu. Tā mudina ve -
cā kus izvēlēties kopt bērnu mājās.” 

Ja sūtīs privātajā dienas 
aprūpes centrā... 

Katram bēram ir tiesības arī uz 
vismaz 20 stundām nedēļā privā-
tajā dienas aprūpes centrā, ko ap -
maksā valsts. Ja izvēlas elastīgās 

aprūpes pabalstu, drīkst strādāt 
noteiktu stundu skaitu, noteikti 
sūtot bērnu vai nu privātajā, vai 
pašvaldības bērnudārzā, un ikmē-
neša pabalsta apjoms atkarīgs no 
nostrādāto stundu skaita. Piemē - 
r am, ja strādā vien trīs dienas ne -
dēļā, ik mēnesi saņem 241,19 eiro, 
šai summai piemērojot katra in -
dividuālo progresīvā nodokļa lik-
mi. Lai kompensētu, ka bērnu dēļ 
saņem mazāku algu, darba devējs 
vecākam var piešķirt daļējas ap -
rūpes pabalstu – arī tad, ja bērns 
jau mācās pirmajā vai otrajā klasē.

Ja reiz ir sākts – var turpināt
Lai gan šķiet, ka ar to jau būtu 

gana, tāpat kā par bērniem Latvijā, 
arī Somijā ik mēnesi maksā bēr -
na pabalstu, taču to sāk un beidz 
maksāt ātrāk – sāk no nākamā 
mēneša pēc bērna dzimšanas un 
maksā līdz jaunieša 17. dzimšanas 
dienai. Par pirmo bērnu ģimene 
mēnesī saņem 94,88 eiro, par otro – 
104,84, par trešo – 133,79 eiro mē -
nesī un tā nedaudz vairāk par 
katru nākamo bērnu. Turklāt šis ir 
viens no maksājumiem, kuram 
nenovelk nodokli. 

Arī Latvijā līdz 2009. gadam ģi -
menes valsts pabalstu maksāja   
par bērna pirmo dzīves gadu, taču 

sākās krīze un nāca reformas. Vēl 
kāda interesanta nianse Somijā – 
vecāks, kurš bērnu audzina viens 
pats, ik mēnesi saņem papildu 53 
eiro un 30 centus par katru bērnu. 
“Sistēma ir laba, taču ir aspekti, 
ku  rus vajadzētu uzlabot, atjau ni-
nāt,” stāsta Annīna Kuoka (Anni-
ina Kuokka) no Valsts Sociālās ap -
drošināšanas aģentūras Kela. “Vie-
na no problēmām, ka daudzus at -
vaļinājumus un pabalstus saņem 
mātes, kas ietekmē viņu profe sio-
nālo darbu un samazina arī uz -
krāto pensiju. Tēviem būtu jāie-
saistās vairāk.”

 Satieku arī divu bērnu māmi -
ņu Tainu no Tamperes, kas nepil-
nu gadu dzīvojusi arī Latvijā. Viņa 
vērtē, ka Somijā sistēma ar palī-
dzību bērniem ir laba, labāka nekā 
citās valstīs, tomēr, ja dzīvo vien 
no pabalstiem, ir grūti: “Visi, pro-
tams,  taupa naudu un domā, kā 
dzīvot pēc iespējas lētāk, pirkt lē -
tākas preces. [..] Viss atkarīgs no 
tā, kādas drēbes tu gribi, vai pērc 
organisku pārtiku, kas Somijā 
mak sā ļoti dārgi, vai iegādājies ti -
kai lētus produktus .” Arī Annīna 
Kuoka (Anniina Kuokka) min, ka 
2015. gadā Eiropas Komisija kri - 
ti zējusi minimālos somu pabal-
stus, jo te viss maksā dārgi: “Citiem 

pietiek, citiem ir par maz. Atkarīgs 
no tā, kur tu dzīvo, – Helsinkos vai 
citur, kādas ir citas izmaksas.”

Lai labāk saprastu, kas tur beigās 
ir ar tiem pabalstiem un uz rokas 
saņemamo naudas summu, iedo-
māsimies par divām sievietēm, 
sauksim viņas par Ievu un Sirpu – 
viena no Latvijas, otra no Somijas. 
Pieņemam, ka abas šobrīd nestrā-
dā un neveic sociālās iemaksas, 
tomēr sakarā ar grūtniecības iestā-
šanos pie ārsta vērsušās laikus un 
bērni mācīsies līdz 20 gadiem –  ja 
nu tas kādā brīdī ietekmēs pie šķi-
ramā pabalsta apjomu vai ilgumu.

Ieva saņem bērna piedzimša -
nas pabalstu 421,17 eiro, tad līdz 
bēr na divu gadu vecumam bērna 
kop šanas pabalstu, kura summa 
divu gadu laikā sasniedz 3332,13 
eiro. Tā kā Ieva nav veikusi sociālās 
iemaksas, viņa nesaņem materni-
tātes vai vecāku pabalstu, tomēr 
viņai joprojām līdz pat bērna 20 
gadiem maksās ģimenes valsts 
pabalstu – par vienu bērnu 11,38 
eiro mēnesī, kopumā 19 gados sa -
ņemot 2594,64 eiro.  Tad kopā sa -
skaitot – līdz bērna divdesmit ga  du 
vecumam valsts izmaksā bez pie-
ciem centiem 6350  eiro. Sociāli 
apdrošinātām māmiņām šī sum-
ma būs krietni lielāka, taču šis ir 

minimums, vismaz pagaidām.
Savukārt  Sirpa Somijā arī šo -

brīd nestrādā, viņa pabalstus sa -
ņem minimālajā apmērā, vēl ar 
20% nodokli.  Pieņemsim – Sirpa, 
tāpat kā 95% jauno māmiņu, iz  vē-
lēsies pūriņu, taču tāpat pie skai-
tīsim klāt tā vērtību 140 eiro ap -
mērā. Un, tā kā Sirpas pabalsta 
lielums rēķināms dienās, tad  vis-
pirms 105 dienas viņa saņem ma -
ter nitātes pabalstu, pēc tam vēl 
158 dienas vecāku pabalstu. Bēr -
n u līdz trīs gadu vecumam izvē-
lēsies kopt mājās, un, tā kā viņa 
dzīvo pašvaldībā, kas piemaksā 
maksimālo piemaksas lielumu 
182,07 eiro apmērā par bērna kop -
šanu  mājās, lūk, viņas rezultāti – 
Sirpas maternitātes pabalsts ir ne -
daudz lielāks par 530 eiro uz rokas 
mēnesī, bet par visām 105 dienām 
2069,76 eiro. Tad vecāku pabalsts 
nepilnu 3115 eiro apmērā. Par 
kopējo bērna kopšanas laiku mā -
jās – vairāk nekā 11,2 tūkstoši eiro. 
Vēl jāņem vērā bērna pabalsts, 
kura kopējā summa 17 gadu laikā 
sasniedz vairāk nekā 18 tūkstošus. 
Saskaitām kopā, un par vienu bēr-
nu minimālie pabalsti sasniedz 
teju 35 tūkstošus eiro  – aptuveni 5 
reizes vairāk nekā Latvijā. 

Kā mūsu lasītājiem ar jums 
sazināties?

Ierakstiet manu vārdu Google, 
un visi mani kontakti parādī - 
sies (smejas)! Man šķiet, ka esmu 
vie nīgais Matīss Dāvis Kukai -  
nis pa  saulē, un Google to pierā-
da. Ma  na e-pasta adrese ir 
matiss@ska.lv un telefona nu -
murs  +371 2839 0346.

Par citu, jaukāku temu, – 
zinu, ka tavā ģimenē aug mei-
tiņa Minna, kas noteikti prasa 
daudz laika un uzmanības. Bet 
minētajā PLEIF un citās ār -
pus darba aktivitātēs iesaisties 
sa  biedriskā kārtā. Tas laikam 
jums “iedzīts” ģimenē, jo arī 
brālis Roberts ir pazīstams 
sabiedriskais darbinieks – šo -
brīd Latvijas Brīvības fonda 
valdes priekšsēdis. 

Jā, meitiņa Minna tiešām ir   
tas cilvēciņš, ar ko ir ļoti patīka -
mi pavadīt laiku... Bet vecāki 
(Aija un Jānis Kukaiņi – L.K.) tie-
šām mums ir “iedzinuši” šo ne -
pieciešamību darīt sabiedrisko 
darbu. Augot Mičiganā, Ame ri-
kā, zinājām, ka latvietis vakaros 
un nedēļas nogalēs neatpūšas, 
bet dodas kaut ko darīt latviešu 
sabiedrības labā. Un tas sākās jau 
bērnībā – bija jāiet latviešu sko-
liņā katru svētdienu un uz citām 
latviešu nodarbībām pa nedēļas 
vidu. 

Īstenībā ir tik patīkami būt 
tādā vidē un satikt tādus cilvē -
kus, kas nedarbojas tikai nau -
das, bet augstāku iemeslu pēc.

gi “apsaimniekotāji”, kas gribēja 
“ap  saimniekot” ēkas un namus, 
kas piederēja ārzemju latviešiem 
Rīgas centrā un Vecrīgā, jo tajos 
gados mežiem nebija tik būtiska 
vērtība kā tagad. Daudzi ārzem -
ju latvieši, rīkodamies bez advo-
kāta, parakstīja vienpusējus “ap -
saimniekošanas” līgumus uz 30 
(trīsdesmit), jā, trīsdesmit ga -
diem un tika nežēlīgi apkrāpti!  
Ja neticat man, pajautājiet drau-
giem un paziņām.

Tagad viena hektara ļoti laba 
meža vērtība sasniedz USD 15 000 
(piecpadsmit tūkstošus ASV do -
laru), tāpēc jāuzmanās un ne -
drīkst steigties ar jebkādu darī ju-
mu. Slēdzot apsaimniekošanas 
lī  gumu, vienmēr vajag izmantot 
advokātu – tas var atmaksāties 
vairākas reizes. Nekas būtiski ne -
mainīsies, ja lēnā garā, vienā vai 
divos gados, pieņemsiet lēmu -
mu par mežu apsaimniekošanu 
vai pārdošanu, iepriekš to pār-
runājot ar jūsu advokātu, kā arī 
ar bērniem un ģimeni, ja esat 
gados vecāks cilvēks. Nestei dzie-
ties, jo, ja steidzaties un netīšām 
sadarbojaties ar kādu krāpnie -
ku, jūsu mežu “apsaimniekos” tā, 
ka nekas nepaliks pašiem.

Vai jūsu birojs arī sniedz 
šādas konsultācijas?

Jā. Man un ģimenei arī pieder 
mežs Latvijā, kā arī vairākiem 
klientiem, tātad ne tikai saprotu 
juridiskos jautājumus, kas attie-
cas uz meža apsaimniekošanu 
un pārdošanu, bet arī praktisko 
pusi, pats būdams meža īpaš-
nieks un pārvaldot savas ģi  me-
nes mežus Valmierā. 

latvieši pārāk ātri uzticas jeb - 
ku ŗai personai, kas runā latviski. 

Ārzemju latvieši ir pieraduši, 
ka visi, kas nāk uz viņu vietējo 
latviešu centru,  ir pazīstami cil-
vēki, kam var uzticēties. Gadu 
gājumā slinkie un šaubīgie “ele-
menti” no latviešu sabiedrības 
at  krita, un ar laiku ir palicis tāds 
cēls kodols, kas uztur savu kul-
tūru. Tātad – ārzemju latvieši ir 
pieraduši cits citam uzticēties. 
Īpaši slikti ir uzticēties tiem, kas 
atraksta e-pastā vai Facebook,   
vai piezvana uz mājām un pie-
dāvā “apsaimniekot jūsu mežu” 
vai “par labu cenu nopirkt jūsu 
īpašumu”. Ar šitādiem cold call-
ers nekādā ziņā nevajag ielais -
ties bez advokāta. 

Vai tiešām ir tik traki?
Jā, un tūkstoš reizes jā! Manu 

māti, manus radus un manus 
klientus burtiski bombardē gan 
ar e-pastiem, gan ar telefona 
zvaniem, gan ar vēstulēm, gan 
Facebook, gan LinkedIn kompā-
nijas, kas piedāvā “apsaimniekot 
jūsu mežu”. Neviens nevēlas “ap -
saimniekot jūsu mežus” un tur 
iet grābt lapas un salasīt atkritu-
mus, bet gan vēlas IZCIRST jūsu 
mežus un jums samaksāt iespē-
jami mazāko summu! Jebkādos 
darījumos ar jebkuŗu meža “ap -
saimniekotāju”  OBLIGĀTI jāiz-
manto advokāts, kas aizstāv tikai 
un vienīgi īpašnieku intereses. 
Nepietiek arī ar kādu Latvijas 
radinieku, jo bieži vien arī šos 
radus, šie “apsaimniekotāji” ap -
šmauc.

Deviņdesmitajos gados, ārzem-
ju lat viešu centrus apceļoja lī dzī -

2008. gada jūnijā, pagājušajā va -
sarā svinēja 10 gadu jubileju. 
Mums ir laba komanda. Kopā 
esam 12 cilvēki, un tas Latvijas 
mērogā ir vidēji liels advokātu 
birojs. Mūsu birojs ir GGI (www.
ggi.com) starptautiskā tīklā, kā 
vienīgais advokātu birojs no Lat-
vijas, un līdz ar to mums ir part-
neri gandrīz visās pasaules val-
stīs. Mums ir daudz starptautis-
ku, kā arī vietējo klientu. Esam 
konsultējuši dažas no pasaules 
lielākajām kompānijām, kā arī 
Latvijas bagātos cilvēkus un lie-
los uzņēmumus. Darba specifi-
kas dēļ nelepošos ar pazīstamiem 
zīmoliem.

Kas cits ir jauns Latvijā? Kā ar 
nekustamā īpašuma tirgu?

Kā kuŗā segmentā. Tirgus pē -
dējos gados ir mazliet lēnāks 
vienā segmentā, bet citos ir ļoti 
aktīvs. Tā ir gaŗa diskusija, un,  
kā vienmēr saku ārzemju latvie -
šiem, kam pieder īpašumi Lat-
vijā, – nevajag NEKAD steigties 
vai ātri pieņemt lēmumu, un – 
pats svarīgākais – nevajag pie -
ņemt lēmumu par īpašuma pār-
došanu, apsaimniekošanu (īpaši 
mežu) un/vai iznomāšanu, bez 
advokāta un bez detalizētas jau-
tājuma izpētes. Obligāti jābūt pa -
šam savam advokātam, nevis ad -
vokātam, ko piedāvā pircējs, jo 
skaidrs, ka pircēja advokāts ne -
no formēs dokumentus, kas aiz-
stāvēs pārdevēja intereses. Visi 
vietējie īpašuma “apsaimnie ko-
tāji” vai “pircēji”, kas meklē ār -
zemju latviešus, kam pieder īpa-
šumi, mēģina tos nopirkt “pa 
lēto”, skaidri zinot, ka ārzemju 

Norvēģija ir viena no pieciem 
lielākajiem investoriem Latvijā. 
Piemēram, Saldū darbojas kāds 
desmits uzņēmumu, kas ražo 
gan uniformas robežsargiem, gan 
sanitāro techniku lidma šīnām 
un vilcieniem, gan ugunsdrošas 
metalla durvis, gan zirglietas utt., 
nodrošinot darbavietas un no -
dokļus Latvijas valstij. Daudzi 
ne  zina par šādiem uzņēmu-
miem, bet tādi ir. Tie novērtē 
dar binieku profesionālitāti.

Valmieras stikla šķiedras 
rūpnīca šā gada maijā atvēra 
filiāli ASV, Atlantā, kur ražo 
salonu pārklājumus Boeing lid-
mašīnām – vieglus un izcili 
uguns drošus. Bet tik maz par 
to rakstīts Latvijas presē. 

Vēl vairāk – man stāsta, ka arī 
Latvijas speciālisti turp lido ap -
mācīt Amerikas strādniekus. Uz -
ņēmums ekonomisku apsvēru-
mu pēc pieņēma lēmumu atvērt 
filiāli Amerikā, lai būtu tuvāk 
pircējam. Cits veiksmes stāsts – 
Printful, ko vada Latvijas uzņē-
mējs Lauris Liberts ar saviem 
partneriem, kas jau nodarbina 
aptuveni 200 cilvēku ASV, un, kā 
man nācis zināms, arī Meksikā    
ir rūpnīca vai birojs. 

Par viņu uzzināju Dziesmu 
svētkos Baltimorā 2016. gadā, 
kur Printful bija atbalstītājs. 
Arī tu atbalsti Okupācijas mū -
zeju, Vītolu fondu u. c. Tātad – 
esi veiksmīgs starptautiska 
mēroga uzņēmējs Latvijā.

Advokātu birojs “Spīgulis & 
Kukainis”, ko nodibināju Latvijā 

Saruna par Latvijas izaugsmes stūŗakmeņiem

(Turpināts no 13. lpp.)
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Mūzikālais iestudējums – mū -
zikls “Eslingena” liek raudāt 
pat lielākajiem skeptiķiem. Iz -
pārdota zāle. Stāvovācijas un 
patiesas emocijas uz skatuves 
piepilda GORU un katra ska-
tītāja sirdi...

Latvijas nodevēji, aizbēdzēji, 
za  ļākas zāles un zelta āderes mek-
lētāji... Tā nereti tiekam saukti ‒ 
mēs, kas,  katrs kāda iemesla un 
mērķa vadīti,  esam izvēlējušies 
dzīvi ārpus dzimtenes. Bieži tā 
pat nav mūsu izvēle, bet gan ap -
stākļu sakritība, nepieciešamība 
vai vienkārši liktens pavērsiens. 
Dzīvē jau nejaušību nav, mums 
katram ir jābūt tur, kur jābūt, 
jādara tas, kas jādara,  un jāsatiek 
tie cilvēki, kuŗus mums ir lemts 
satikt.

Tā 2016. gadā Vācijā sabrauca 
aptuveni 60 latviešu no septi -
ņām Eiropas valstīm, lai darbo-
tos kādā lieliskā projektā – iestu-
dētu Alberta Legzdiņa, Lolitas 
Ritmanes un Andŗa Ritmaņa 
sarakstīto dziesmuspēli “Eslin-
gena”, atvedot to uz stāsta dzim-
teni – Vācijas pilsētu Eslingenu. 

Uz pirmo mēģinājumu daudzi 
sabrauca šaubu pilni, neziņas un 
neticības pārņemti, ka pavisam 
vienkārši cilvēki, kuŗu ikdiena 
ne  būt nav saistīta ar skatuvi, 
va rētu paveikt ko tik lielu. Daži 
tā arī nenoticēja šī sapņa īsteno-
šanai un jau otrajā mēģinājumā 
vairs nepiedalījās. Tie, kas noti-
cēja, nu jau divu gadu gaŗumā ir 
kļuvuši par labiem draugiem. 
Kā dam šī vēstures stāsta izklāsts 
uz skatuves kļuvis par laimīgu un 
liktenīgu mīlestības attiecību 
tur pinājumu mūsdienās. 

Idejas autore, latviešu kultūras 
biedrības SAIME Štutgartē di  -
bi nātāja un “Eslingenas dziesmu 
svētkiem 70”  organizātore Laura 
Putāne bija pārliecināta, ka mū -
zikls noteikti būs Eslingenas 
dziesmu svētku kulminācija, kad 
to  reiz pat neuzdrīkstējāmies sa  p-
ņot, ka stāstam varētu būt turpi-
nājums ‒ izrādes uzvedums Lat-
vijā. Nebija ticība, ka visi šie ļau-
dis patiesi būs gatavi ziedot savus 
līdzekļus, laiku un atvaļinājuma 
dienas, lai dotos uz pirmsagata-
vošanas mēģinājumiem un uz -
vedumu Latvijā.

Bet ... pavēstot brīnišķo vēsti 
par iespēju izrādi parādīt Latvijā, 
tikai retais nespēja atrast laiku  
un iespēju to īstenot. Lielākā daļa 
aiz sajūsmas bija gatavi strādāt 
papildu stundas, ieturēt pieti cī-
gāku diētu, atteikties no izklai-
dēm un citiem dzīves vilināju-
miem, lai tikai vēl vienu reizi 
piedzīvotu šīs neaprakstāmās, 
po zitīvās, emocionālās un neaiz-
mirstamās sajūtas uz skatuves.

Stāsta uzvedums uz Latgales 
vēstniecības GORS skatuves bija 
loģiskākā izvēle, jo pati Laura Pu -
tāne, kā arī citi idejas līdzautori 
nāk no šī skaistā, sirsnīgu cilvēku 
apdzīvotā Latgales novada, kas 
mums katram deva sajūtu, ka 
esam gaidīti, mīlēti, novērtēti un 
saprasti. Liels pārsteigums bija 
ik vienam, kas,  vēl mazliet neti cī-
bu pārņemts, dodoties uz izrā - 
di, no tās izgāja pārsteigts, ma  -
nāmi miklām acīm un neviltotu 
pateicības smaidu par to, cik pa-
tiesas emocijas un sajūtas spēja 
radīt ikviens no aktieriem. Pat 
bērni, kuŗi pirms izrādes vēl tie-

LAURA PUTĀNE
Un atkal “Eslingena” ...

lē jās, ka nevilks tās vecmodīgās 
drēbes, izrādes noslēgumā mam-
mām deva buču, sakot paldies, 
ka pierunāji mani piedalīties.

Viens no galvenās lomas atvei-
dotājiem, profesionāls mūziķis 
un diriģents Raitis Grigalis, dzī-
vojošs Šveicē, šajā projektā atra-
da savu mīlestību. Mazliet nai-
vās, mīlestības pārņemtās Ilzītes 
tēla atveidotājas, diriģentes un 
profesionālas dziedātājas Sabī-
nes Soidas balss skanējums iz -
rādē arī netika nepamanīts. Pēc 
dziesmuspēles uzveduma Eslin-
genā viņa saņēma uzaicinājumu 
no Dānijas atgriezties Latvijā,   
lai kļūtu par vienu no backvo-
kālistēm kādam Latvijā pazīsta-
mam mūziķim. Arī Lailas lomas 
atveidotājai, diriģentei un lielis-
kai dziedātājai Līgai Liedskal ni-
ņai, kuŗa šobrīd studē mūziku 
Italijā, šis bija lielisks pieredzes, 
emociju un pašizaugsmes piepil-
dīts laiks.

Ievērības cienīgs ir Gailānu ģi -
menes stāsts, kur uz GORA ska-
tuves kāpa visi pieci ģimenes 
locekļi – tētis Ilvars, kurš attēlo -
ja gan spēcīgu mežstrādnieku, 
pašaizliedzīgu ogļraci un Zaigas 
draugu. Mamma Karīna lieliski 
iejutās krievu komisāres lomā. 
Brīnišķīgā, atraktīvā, talantīgā 

meita Laura, kas savas dejotpra s-
mes parādīja teju visās deju epi-
zodēs. Laura, starp citu, arī Vācijā 
(kas šobrīd ir viņas mājas) pie-
dalās dažādos mūzikālos projek-
tos, attīstot savas vokālās pras-
mes. 8 gadus vecais Oskars lielis-
ki ieturēja savu tēlu skolnieka, 
mežstrādnieka un Zaigas brālīša 
lomā. Pastarītis Kaspars, kuŗam 
ir tikai trīs mēneši, ņēma dalību 
uz skatuves mēģinājuma laikā  
un ļoti pacietīgi aizkulisēs, kā 
mē  ģinājumos, tā arī noslēguma 
izrādē, izturēja šo projektu. Kas 
zina, varbūt tieši viņš būs kāds 
no galvenās lomas attēlotājiem 
pēc desmit, divdesmit vai piec-
desmit gadiem! 

Īpašu odziņu stāstā piešķīra 
Inta un Pēteris Vīganti, kuŗi iz -
rādē atveido Andreju un Ilzi ta -
gadnē. Viņiem šis bija īpaši emo-
cionāls notikums, jo paši ir dzi-
muši un auguši trimdā, kas dalī-
bu šajā projektā viņiem padarīja 
īpaši personisku, spējot atgriez-
ties atmiņās par to laiku... toreiz. 

Kolorītais, humora apvītais pā -
ris Jānis un Milda, īstajos vārdos 
Inese Avena un Āris Avens, ir 
lat viešu centra Bērzaine Vācijā 
va  dītāji. Arī viņi atzīst, ka šis pie-
dzīvojums noteikti viņu dzīvēs 
būs viens no iespaidīgākajiem  

un neaizmirstamākajiem noti-
kumiem. 

Un kas gan būtu izrāde bez lie-
liskajiem spekulantiem, kuŗus uz -
vedumā attēloja Eduards Grie-
tiņš un Linards Kalniņš. 

Ar neatvairāmu iznācienu un 
pavedinošu balss tembru sevi lie-
liski parādīja Frankfurtē dzīvo-
jošā, sirsnīgā un šarmantā Lai-
ma Spanheimere, kas “Eslinge-
nas” stāstā lieliski attēloja slave-
no kabarē dziedātāju Lolu Lolā. 
Pārsteidzoši un stiprā dzimuma 
uzrunājoši bija Lolu tērpi, kuŗu 
meitenes pašas bija sagādājušas 
un šuvušas īpaši šai izrādei. 

Eslingenas stāsts noteikti nebū-
tu tapis bez sirsnīgās, pozitīvās, 
profesionālās, mīļās skolotājas uz 
skatuves un dzīvē Ilzes Atardo, 
kas, neskatoties uz to, ka mīles-
tība viņu aizvedusi uz Italiju, to -
mēr sargā un populārizē latviešu 
kultūru un tradicijas, darbojoties 
latviešu skoliņā, vadot latviešu 
kori un dažādas latviešu diaspo-
ras nometnes kā Italijā, tā Latvijā. 
Tagad ikviens, pat tie, kuŗi nekad 
nav dziedājuši korī, zina, kas ir 
diafragma, kā noturēt elpu, tāpat 
ir izglītoti tajā, ka skaļa dziedā -
šana un bļaušana nav gluži viens 
un tas pats. Ilze šajā, nu jau sauk-
tajā kopienā bija kā mamma, kas 

mēģinājuma nogalēs pabikstīja, 
lai ikviens dotos laikus pie miera, 
tāpat visus iedrošināja nebaidī-
ties, uzdrīkstēties un pilnu sirdi 
un atdevi nodoties šim neaiz-
mirstamajam piedzīvojumam.

Liels prieks, gods un veiksme 
bija strādāt ar smaidīgo, sirsnīgo 
un profesionālo choreografi Lie-
ni Stepenu. Lai arī pirmajās rei-
zēs šķita, ka iemācīt nedejotājus 
dejot tik īsā laikā ir samērā ne -
reāls uzstādījums, tomēr Liene to 
izdarīja – dejoja visi, jo “ir daži 
visīsākie ceļi uz laimi un dejoša-
na ir viens no tiem”. Uz skatuves 
noteikti visi bija laimīgi!

Lieliskais režisors, nu jau katra 
dalībnieka draugs un cilvēks, 
kuŗu ar lielu prieku uzņemsim 
savās mājās jebkurā pasaules 
vietā, Jānis Mūrnieks ir radījis 
brīnišķīgu skatuves projektu. Lai 
arī katram tika iedalīts izrādes 
librets, tomēr aizraujoši bija re -
dzēt, ka teju jaundzimušie aktie -
ri spēj improvizēt un atklāt jau-
nas un humoristiskas pieskaņas 
uz skatuves. Tas bija kā adre-
nalīns ikvienam, jo īpaši šajā 
reizē, kad saproti, ka šī var būt 
pē  dējā iespēja sevi piedzīvot ak -
tieŗa lo  mā, teju tūkstoš skatītāju 
priekšā uz iespaidīgas skatuves 
prožektoru gaismā. 

Dziesmuspēles “Eslingena” stāsts 
ir par latviešiem, kuŗi 1947. gadā 
devās uz lielāko bēgļu nometni 
Dienvidvācijā – Eslingenā. Ne -
viens toreiz nezināja, kas viņus 
tur sagaidīs – kādi būs dzīves 
ap stākļi, kultūras dzīve, skolas, 
medicīnas sistēma utt. Caur ik -
die nas rūpēm, neziņu un ilgām 
pēc dzimtenes viņi tomēr spēja 
atrast veidu, kā savas dzīves pie-
pildīt – dziedot, dejojot, priecā-
joties. Un tā notiek arī ar mums – 
latviešiem svešumā. Nereti sā -
kums ir grūts, neziņas, šaubu un 
skumju pilns, tomēr latviešu kul-
tūra, dziesma, deja, svētki un šā  di 
piedzīvojumi ir tie, kas mums 
ļauj turēties kopā, būt lepniem 
par savu tautību un veidot savu 
mazo Latviju šeit. Zināšanas, 
pie redze, neaizmirstamas atmi-
ņas par piedzīvoto – tā ir mīles-
tība pret Latviju un “...pēc ga -
diem mūsu bērniem pasaciņas 
lasīsim, kā mums visiem dzīvē 
klājies, to tik vēlāk stāstīsim”. 

Šis projekts ir lielisks pierādī-
jums tam, cik ļoti mums – tie, 
kas esam aizbraukuši – ir svarīgi 
būt latviešiem, satikties ar lat-
viešiem, mīlēt un cienīt savu kul-
tūru, valodu un dzimteni, lepo-
ties ar savu nacionālitāti un sa -
vos bērnos ieaudzināt mīlestību 
un cieņu pret savu tautību un 
valodu. Neviens no projekta da -
līb niekiem nepiedalījās savtīgu 
iemeslu vadīti, bet gan tādēļ, ka 
mīl to, kas mums ir, un to, kas 
mēs esam. Alberta Legzdiņa vār-
di pēc šī piedzīvoja ir mūsu mo -
to. Tie skan:

Tikai jāturas ir kopā,
tā lai neizšķir neviens.
Tikai cieši jāapskaujas,
tā lai izskatītos viens.
Ja mēs turēsimies kopā,
tad mūs neizšķirs neviens.
Tikai cieši jāapskaujas,
tā lai izskatītos viens. 
(A. Legzdiņš)
Lai kurp tu dotos, vienmēr 

atceries, kas tu esi un kādas ir 
tavas saknes.

Foto:  Andrejs Vasjukevičs 

Foto:  Andrejs Vasjukevičs 
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Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts

Atbalstiet Latvijas Okupācijas mūzeja darbu, Latvijas upuŗus pieminot!
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. 44) atrisinājums 
Līmeniski. 1. Kar totēka. 

5. Geja. 6. Sēna. 8. Upene. 
10. Degā. 11. Paketes. 12. 
Ātes. 16. Lordi. 18. Prado. 
20. Aktis. 22. Maroka. 23. 
Bedres. 25. Araks. 26. San-

da. 27. Pasts. 28. “Aija”. 30. Kolo m-
bo. 33. Leks. 37. Agave. 38. Ilfs.  
39. Kebs.  40. Epitēlijs. 

Stateniski. 1. Kalē. 2. Rauna. 3. 
Ēvele. 4. Aste. 5. Gēte. 7. Aide. 9. 
Efejas. 10. Dalailama. 13. Sa - 
s nausks. 14. Citrusi. 15. Taurupe. 
17. Rumba. 18. Pakts. 19. Opera. 
21. Tosts. 24. Angola. 29. Irši. 31. 
Okapi. 32. Bieži. 34. Kuks. 35. 
Pase. 36. Tiks.

Rindu es pirmoreiz redzēju 
pirms septiņiem gadiem. Tā bija 
fotografija, laikam jau slepus fo -
tografēta caur kokiem no augšas. 
Cilvēki, drīzāk cilvēku ēnas, nesot 
savu rocību kā bēgļi. Fotografija 
kustējās, un tā radās iespaids, ka 
rinda, vienmēr tie paši, kustas, 
kustas uz priekšu uz kaut kurieni, 
bet uz kurieni? Un tad sapratu – 
tie jau sen bija cilvēku gari. 

Tie nebija bēgļi. Tie bija cilvēki 
ceļā uz savu kapu Rumbulas me -
žā, kur 1941. gada 30. novembrī 
un 8. decembrī SS ģenerāļa Frīd-
richa Jekelna vadībā noslepkavoja 
aptuveni 25 000 Rīgas geto iedzī-
votāju – Latvijas žīdus, kā pilsoņus 
dēvēja neatkarības laikā, ebrējus, 
kā padomju okupācijā. Vienalga, 
viņi bija mūsējie. Savu rocību ne -
sot, viņi nezin vai zināja, ka tā vi -
ņiem vairs nebūs vajadzīga, ka arī 
viņu ziemas drēbes viņiem nebūs 
vajadzīgas, ka pēc pāris stundām 
viņi būs gari. Gari, kuŗi ne tikai 
spokosies neskaidrajā fotografijā, 
bet arvien vairāk atgādinās sevi 
mūsu apziņā. 

Tā bija pēdējā izstāde, ko 2011. 
gadā vēl vecajā ēkā bija veidojis 
vēsturnieks Uldis Neiburgs kopā 
ar mākslinieku Ģirtu Boronov  - 
s ki. Tā bija otra daļa Latvijas tra-
ģēdijas 1941. gadā. Pārāk ilgi na -
cistu izraisīto holokaustu, aptu-
veni 70 000 mūsu pilsoņu slep-
kavību, mūsu apziņā bija aizē no-
jusi mūsu pašu, latviešu, lielā tra-
ģēdija togad un visos tālākajos 

44. Gaŗā garu rinda

gados. Mūsu pašu bojāgājušie 
tūkstoši un viņu gari to turpina 
atgādināt. To aizēnojusi nacistu 
propaganda par žīdiem boļševi-
kiem, čekistiem, mūsu slepkavām. 
Mūsu pilsoņi, mūsu kaimiņi, ar 
kuŗiem tik ilgi bijām dzīvojuši bla-
kus, ja ne kopā? Bet varbūt tomēr 
arī, ka togad divu absolūtu ļaunu-
mu priekšā arī mūsu tautā sagrī-
ļojās priekšstati par labo, ļauno, 
atļauto, neatļauto, cilvēcīgo, necil-
vēcīgo, kas ļāva darīt to, ko savā 
valstī nekad nebūtu darījuši – ne 
tikai Arāja komandā, ne tikai citu 
izpētīto un zināmo holokausta 
izpildītāju vidē. 

Kā gan citādi saprast kaut vai 
vienu gadījumu, ko aprakstījusi 
Elza Losāne savā video liecībā, kas 

glabājas Mūzeja Audiovizuālajā 
krātuvē? Noklausījos. Tai “laikā, 
kad žīdus šāva,” tā stāstītāja. Ves-
tiena, 1941. gads. Vietējā žīdu vei-
kalnieka dēls, kuŗš mācās vijoles 
spēli, un vietējais dzērājs, kuŗam 
“maksāja ar pudelēm.” Neatklājas, 
vai viņam bija kāds amats, bet tā 
liekas, jo viņam bija ierocis. Vai 
kāds viņam bija pavēlējis? Iespē-
jams, jo līdzīgi notikumi zināmi 
citur. Kādā dienā viņš, streipuļojot, 
dzinis jaunekli uz Madonas pusi 
ar sapieŗa lāpstiņu rokā, izsmējis, 
licis kaut ko dziedāt, aizvedis nost 
no ceļa, pavēlējis rakt bedri un – 
nošāvis. Puiši krūmos to visu re -
dzējuši un izstāstījuši. Nošauto 
kāds pēc tam apracis. Man klau  - 
s oties likās: zināja, bet atklāti runāt 

nevarēja un vēl ilgi bija jāklusē, 
līdz aizmirsās ...

Šovakar – ir taču 30. novembris – 
pie Brīvības pieminekļa aizdeg -
sies simtiem svecīšu. Šī mūsu ilgi 
piemirsto līdzcilvēku, mūsu val -
stij piederīgo pieminēšana sākās 
tikai pirms pāris gadiem. Arī es 
tur būšu un satikšu to cilvēku ga -
rus, kuŗi man nāca pretī kustīga - 

jā fotografijā. Zinu – viņi tur būs. 
Būs arī Vestienas jaunekļa un dau-
dzu citu gari. Man liekas, būs arī 
mūsējo gari, jo viņi saprot – sāpes 
vieno. Un svecītes vienos arī mūs, 
apzinoties lielo tukšumu, ko mūsu 
zemē, tautā un valstī atstājušas 
svešās naidīgās varas. Rindai jā -
beidzas. 

Mūzejs “Ebrēji Latvijā” 

Mūzikālā apvienība Teksasys Latgalīši, vijolniece Aija Nagle-
Īzāka un Latvijas Republikas Goda konsuls Pēteris Aloizs Ragaušs 
Amerikā sagatavojuši dāvanu Latvijas Simtgadei – albumu “Dvie-
selis steigys” (Dvēseles stīgas), kuŗā apkopotas labi zināmas latgaliešu 
un latviešu melodijas jaunā interpretācijā. Tas tika prezentēts Ame-
rikā, Rēzeknē, Daugavpilī un 20. novembrī Rīgā. Latvijā Pēteris Alo izs 
Ragaušs kļuva pazīstams, pateicoties režisora Jāņa Ozoliņa-Ozola 
filmai “Likteņzeme”. 

Latvijai – 100 un Neretai – 720! Neretas kultūras namā Latvijas 
Simtgadei veltītā svinīgā sarīkojumā uzstājās Jāņa Jaunsudrabiņa 
Neretas vidusskolas dziedātāji un deju kopas. Svētki bija īpaši, jo 
Neretai aprit 720 gadu. Par to pastāstīja vēstures skolotāja Lija Sal-
dovere. Noslēgumā visi vienojās kopdziesmā “Nevis slinkojot un 
pūstot” un saņēma īpašas piparkūku sirsniņas ar uzrakstu “Latvijai – 
100, Neretai – 720”.

Gulbenes novada Stāmerienas pagasts Latvijas Simtgadē kā 
dāvanu saņēmis autentisku Stāmerienas villaini, kas ir audējas 
Dagnijas Pārupes meistardarbs. Tā ir autentiska tās daļai, kas atrasta 
Skolu senkapos un tiek datēta ar 12. gs. Villaine ir viena no 100 Lat-
vijas relikvijām. Lielākā vērtība slēpjas tās ornamentācijā, ko veido 
nelieli audumā ieausti bronzas gredzentiņi. Villaini būs iespējams 
apskatīt Stāmerienas bibliotēkā.

Daugavpils, Jūrmala un Jēkabpils pilsēta, Alūksnes, Ikšķiles, 
Olaines, Ozolnieku, Preiļu un Siguldas novads novembrī tiek 
izvērtēti kā konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” 
finālisti. Tiek ņemts vērā iedzīvotāju balsojums, bērnu dzimstība, 
atbalsts ģimenei ēdināšanā izglītības iestādēs, interešu izglītībā, 
bērnu un daudzbērnu ģimeņu skaits pašvaldībā. Konkursa rezultāti 
tiks paziņoti svinīgā sarīkojumā 12. decembrī.

Latvijas Valsts policijai – 100! 1918. gada 18. novembrī pēc Lat vi-
jas Republikas nodibināšanas 5. decembrī darbu uzsāka Valsts po -
licija. Latvijas territoriju sadalīja 23 policijas struktūrvienībās, izvei-
doja 17 apriņķu pārvaldes un 6 prefektūras. 

Kārsavas pilsētai – 90 gadu! Par skaistu dāvanu – pulksteni – 
pilsē tai lielajā jubilejā un brīnišķīgu salūtu, kas padarīja novada 
svētkus īpašus, parūpējās vietējais uzņēmums SIA “Salenieku do -
lomīts”. 

Ventspils ostā Valsts vides dienests (VVD) apturējis trīs nelegālu – 
kopumā 22,82 tonnu – plastmasas atkritumu ievešanu Latvijā no 
Zviedrijas un Norvēģijas. Tika plānots norādīt, ka savākti Latvijā un 
tad nodoti pārstrādei Latvijā, lai saņemtu dabas resursu nodokļa 
maksāšanas atbrīvojumu. Kopumā VVD šogad veicis 46 pārbaudes 
atkritumu pārrobežu pārvadājumos.

Latvijā šogad tika atklāti pieci jauni pasažieru pārvadājumu ar 
autobusu maršruti uz Ukrainu (3), Baltkrieviju un Bulgāriju. Kopu-
mā 12 firmas piedāvā braucienus 85 starptautiskajos maršrutos, 
kuŗos galapunkts atrodas Latvijā vai tranzītā. 49 maršruti ir uz Ei -
ropas Savienības un 36 – uz citām valstīm, liecina Autotransporta 
direkcijas apkopotā informācija.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

 Līmeniski.  1. Pilsēta Francijas 
austrumos. 4. Latviešu aktieris, 
režisors (1907-1991). 6. R. Grīn-
b lata balets. 7. Lielbritanijas ad -
ministrātīvi polītiskā sastāvdaļa. 
8. Urāna pavadonis. 10. Rīkles 
gļotādas iekaisums. 13. Kazrags. 
15. Mechanikas nozare. 17. V. Lā  ča 
romāns. 19. Apdzīvota vieta Smil-
tenes novadā. 20. Nodrošinā -
jums. 22. Katoļu garīdznieki Fran-

cijā. 23. Ļoti pieklājīgs, smalks. 
26. Plekstu dzimtas zivs. 29. Sar-
kanā biljarda bumba. 30. Laika 
mērvienība. 31. Valsts galvas pil-
sēta Eiropā. 32. Grauzēju kārtas 
ūdensdzīvnieks. 33. Policists Ita-
lijā. 34. Dzimtļaudis viduslaiku 
Rietumeiropā.

Stateniski. 1. Tēls Bēthovena 
operā “Fidelio”. 2. Vulkānisks 
masīvs Armēnijas kalnienē. 3. 

Galvenā pazīme. 4. Slazdi. 
5. Apdzīvota vieta Ogres 
no vadā. 7. Angļu ceļotājs 
(1827-1864). 9. Latviešu 
rak stniece (1890-1985). 
11. Novada centrs Latvijā. 
12. Indīgs zirneklis. 14. Si -
guldas pilsētas daļa. 16. Pie -
na produkts. 17. Upe Kur-
ze mē. 18. Mongoļu lop-
kopji. 21. Techniskas iekār-
tas pamatrādītāji. 23. Vācu 
matēmatiķis, astronoms, 
fi    ziķis (1777-1855). 24. Da  -
bīgs materiāls no kaučuka 
koku sulas . 25. Plaši pazīs-
tams, populārs. 26. Labības 
kulšanas atlikumi. 27. Ama-
zones satekupe Peru. 28. 
Darbarīks tīklu darinā ša-
nai.
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PĒRK
Pērk meža īpašumu.
Tālr. 24002400.

Latviešu Ziemsvētku Vecītis
ar īstu kažokādas garnitūru

arī tautiskas lelles no porcelāna
Dāvanas īpašos gadījumos

var ceļot no paaudzes uz paaudzi

Latvian Santa Claus
with Genuine Fur Trim 

Also Porcelain Folk Dolls 
Gifts for Special Occasions can be handed down 

from Generation to Generation
Maija Steingart
262-786-1553

 Maija@BalticSantas.com
www.BalticSantas.com

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds

THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION
CENTURY BEQUEST FUND

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

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

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

Amerikas latviešu apvienības valde

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

+371 28390346

 KOLLEKCIONĀRS
PĒRK

 L.Liberta, V.Skultes,
J.Tīdemaņa,

S.Vidberga gleznas,
M.Geistauta tēlniecību,  
porcelānu u.c. latviešu 
mākslinieku darbus.

Tālr.:  727-8221993 (Anna)
E-pasts: latgalerija@gmail.com

Sveiksim Latviju, savus radus un draugus, darbabiedrus un domubiedrus,

latviešus visur pasaulē Ziemsvētkos!

Apsveikumus lūdzam iesūtīt Rīgas redakcijai (redakcija@laiks.us) vai Rasmai Adams (rasma@laiks.us)

līdz š.g. 14. decembrim. Iespējams publicēt arī krāsās.
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(Turpināts 19. lpp.)

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 

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

1.decembrī 12:00 – 18:00 
Ziemsvētku tirdziņš. Sekos 
saviesīgs vakars.

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

bet tos bija 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-
ciniet 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 decembŗa sanāk-
smes vietā notiks Ziemsvētku 
eglīte . Iesāksim to ar Svētbrīdi, 
dziedāsim Ziemsvētku dziesmas. 
Apmainīsimies ar dāva nām un 
paēdīsim kopējas pusdienas, 
kuŗas viesiem maksās $5. Ie -
teiktā līdzņemamo dā   vanu 
vērtība $5 vai vairāk. Ne tikai 
pensionāri, bet arī visu citu 
vecumu viesi laipni gaidīti!

8.janvārī notiks rēgulārā pen-
sionāru sanāksme.

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas (234 

Valentine Ave, Yonkers NY 
10705).

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, jāņu-
sieru, 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  mī-
na. Bērni varēs doties pasaku 
ceļojumā ar Brīnumzemes rū -
ķiem; vēlāk pēcpusdienā pieau-
gušie dziedās līdzi Elizabetei 
Zagorskai un Atim Auzānam 
no Latvijas. Karstvīns pie ka -
mīna un dejas pēc izvēles. Ieeja 
par  ziedojumiem.

PRIEDAINE (NJ)
(1017 Hwy 33 East, Freehold, 

NJ).
SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedrriskais 

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

2.decembrī 12:00 Pensionāru 
Ziemsvētku pusdienas.

8.decembrī 19:30 Pianista 
Reiņa Zariņa koncerts Sv. 
Marka Katedrālē.

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 Pasa -
dena, Fl 33707 Ziemsvētku 
Eglītes sarīkojums ar lieliskas 
latviešu vijolnieces Margaritas 
Kreines sniegtu koncertu. 
Ņemsim līdzi groziņus ar svēt-
kiem piemērotām uzkodām, 
dzērienus svētku noskaņas uz -
turēšanai un dāvanu draugam, 
ko ielikt Ziemsvētku vecīša maisā. 
Ieejas ziedojums, sākot ar $5.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdi-

enu 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.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc. 
daļas vadītāja Una Veilande 
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. 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 no 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. 16.decembrī Dievk. 
Bērnu Eglīte un nodar bības 
bērniem. 24.decembrī 17:00 
Ziemsvētku vakara Dievk. 

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth.Church (1901 E Com-
mercial 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 -
verside Dr., Los Angeles CA 
90039). Dievk. notiek 11:00. 
Māc. Mārtiņš Rubenis. 2.de -
cembrī  1.Adventes Dievk. Diak. 
Guna Reina. 9.decembrī 2.Ad -
ventes svētbrīdis ar dziesmām. 
24.decembrī 18:00 Svētku va -
kara 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. 2.decembrī 1.Ad -
ventes 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. no -
tiek 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.  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. 1.decembrī 11:00 
– 15:00 Ziemsvētku 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.  
9.de  cembrī 14:00 Otrās Ad -
ventes  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: latvian-
lutheranchurch@gmail.com. 
Dievk. notiek 13:30.  2.de  cem -
 brī Adventa svētdienas Dievk. 
ar dievg. 16.decembrī 11:00 
Adventa koncerts. Seko Drau-
dzes Eglītes sarīkojums, pus-
dienas 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).

2.decembrī  10:00 Jonkeru 
bazn. Dievk.

10:30 Salas bazn. Dievk. ar 
dievg. , Ziemsvētku tirdziņš.

13:30 St.Andrew bazn. Dievk. 
ar dievg.

9.decembrī  11:00 Jonkeru 
bazn. Adveenta koncerts ar 
svētbrīdi.

10:30 Salas bazn. Dievk.
15.decembrī 10:00 Jonkeru 

bazn. Jonkeru skolas Eglīte.
11:00 Priedainē Ņūdžersijas 

skolas Eglīte.
14:00 Manhatenā, Seafarers 

Dievk. ar dievg. Seko Eglīte.
16.decembrī 10:00 Jonkeru 

bazn. Dievk.
10:30 Salas bazn. Dievk.
24.decembrī 18:00 Jonkeru 

bazn. Ziemsvētku vakars. Koris.
18:00 Salas bazn. Ziemsvētku 

vakars. Solistes Laila un Lalita 
Saliņas.

25.decembrī  11:00 St.Andrew 
bazn. Ziemsvētki.

30.decembrī  10:00 Jonkeru 
bazn. Dievk. ar dievg.

• Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester 
NY 14618). Dievk. notiek 
14:00. Diakone Linda Sniedze-
Taggart.  9.decembrī Adventa 
laika Dievk. Skolas Eglīte. Lūgti 
groziņi. 25.decembrī Kristus 
piedzimšanas svētku Dievk. 
Dziesmu lapiņas.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Kontaktpersona Mary Beth 
Dzirnis: 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  2.decembrī Pirmā 
Adventa Dievk. ar dievg. Seko 
pensionāru kopas Eglīte ar 
pusdienām. 9.decembrī angļu 
val. Dievk. ar dievg. Pēc Dievk. 
Ziemsvētku dziesmu dziedā-
šana lejas zālē. 15.decembrī 
17:00 Svecīšu Dievk. Dziedās 
Siguldas Balsis Maijas Riek-
stiņas vadībā. Pēc Dievk. drau-
dzes un latviešu skolas Eglīte, 
groziņu vakars. 24.decembrī 
17:00 Ziemsvētku vakara Dievk. 
Mūzika- Dr.Andris Āboliņš, 
Katriāna un Laila Zommeres. 
30.decembrī Dievk. ar dievg. 
6.janvārī Zvaigznes dienas 
Dievk. ar dievg. Trejdeksnīša 
rīkotas pabrokastis.

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. 16.decembrī 14:00 
Kristus piedzimšanas svētku 
Dievk. ar dievg. Dz.grām.

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707), Māc. 
Aivars Pelds, tālr.: 727-368-0935. 
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. Baznīcā Diev kalpo-
jumi tiks noturēti vienīgi Lielajā 
Piektdienā un Ziemsvētkos.  
2.de  cembrī 11:00 Bībeles stun-
da mācītāja Aivara Pelda dzī -
voklī, (8001Sailboat Key Blvd, 
Apt. 205, South Pasadena), Tālr: 
(727) 368-0935. 9.decembrī 
14:00 Dievk. Faith Lutheran 
Church (2601 49th St. N St.
Peterburg).
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Mūžībā ir aizgājis

GUNĀRS VALDIS ZĀGARS
Dzimis 1935. gada 27. maijā Rīgā, Latvijā,
miris 2018. gada 6. oktobrī Westford, MA

Pēkšņi mūžībā aizgājis mūsu mīļais

JURIS JURJEVICS
Dzimis 1943. gada 26. aprīlī Tukumā, Latvijā,

miris 2018. gada 7. novembrī, New York

Mūsu mīļā

RŪTA MEŽSĒTA,
dzim. NEIMANIS

Dzimusi 1937. gada 11. novembrī,
mirusi 2018. gada 27. jūnijā

Apglabāta Kalamazū

(Turpināts no 17. lpp.)

(Turpināts no 18. lpp.)

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

S ēro
ZĀGARS ĢIMENE

Dziļā mīlestībā sēro
MĀSA RŪTA

MĀSAS MEITA KRISTĪNA
MĀSAS MAZMEITAS ALEXANDRA UN ANNIKA

Sēro:
ALDONIS

ĒRIKS UN KRIS
NORMA UN DANY

MĀRA UN DAN
JUSTIN, ALEKSANDRA

Skumjās viņu piemin:
BRĀLIS LAURIS UN SIEVA RUDĪTE

BRĀĻADĒLS ANDREJS, SIEVA KATHY UN DĒLS NATHANIEL
BRĀĻAMEITA KARINA, VĪRS TYLER, DĒLS ADDISON UN MEITA CHLOE

ALVIS J. ŠTERNS
Dzimis 1939. gada 14. martā, Rīgā,

miris 2018. gada 30. oktobrī Yorktown, New York

16.decembrī 11;00 Bībeles 
stunda Astrīdas Virziņas dzī -
voklī. Tālr: (239) 826- 7245. 
25.decembrī 14:00 Ziemsvētku 
Dievk. Our Savior Lutheeran 
Church (301 58th St, S, St.Pe -
tersburg). 6.janvārī 14:00 Dievk. 
Faith Lutheran Church (2601 
49th St N, St. Petersburg). Par 
visiem neskaidriem jautāju-
miem var griezties pie draudzes 
priekšnieces Aijas Norbergs, 
tālr: (727)- 367- 6001. 6.janvārī 
14:00 Dievk. Faith Lutheran 
Church (2601 49th St, St. N 
St.Petersburg).

• Tērvete – Trīsvienības drau -
dze: Dievk.notiek Centrā, tālr: 
514-992-9700, www.draudze.
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.
stjohn slatvian.ca Māc. Ģirts 
Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry 
Trail, North York ON M2H 2S1), 
tālr: 647-986-5604, E-pasts: grie-
tins@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 Mācī-
tāja 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 Latviešu skola. 
10:00 Zaķīši. Dievk. notiek 
11:00. Kristīga sadraudzība.  2.de -
cembrī Adventa 1.svētd. Sv.vak. 
Dievk. Gadskārtējais dāmu 
komitejas Ziemsvētku 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. 
8.decembrī 11:00 Adventa 
Dievk. ar dievg. Sekos draudzes 
eglīte. 22.decembrī 15:00 Ziem-
svētku Dievk. Abus Dievk. va -
dīs viesmācītājs Igors Safins.

• 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 numuram 

ziņas uz redakciju tiek 

nosūtītas PIRMDIENĀS.

Lielā uzvara 1919. gada 11. no -
vembrī nebija tikai pār Ber-
montu, bet arī pār neticību sev 
un saviem spēkiem, par labu 
valsts nākotnei. 

Valstssvētkos sapulcējušies jau 
lielā mērā pārstāv otro, trešo, vai 
pat ceturto paaudzi, kas dzimuši 
ārpus Latvijas. Viņiem ir brīva 
izvēle, kur dzīvot un strādāt post-
trimdas laikmetā, un vienīgie 
šķēršļi ir pašu personīgie. Valsts 
ir pieņēmusi jauno diasporas 
likumu, bet vienalga kādu defi-
nīciju izmanto, latvieši kā tauta 
pastāvēs, kamēr būs cilvēki, kas 
runās tās valodā. Muižniece Lie-
piņa citēja Baibu Bičoli, ka valo-
da izmirst tad, kad tajā vairs neko 
jaunu nerada.

Nesenais Londonas grāmatu 

tirgus nepārprotami liecināja, ka 
latviešu valodā rada gana daudz – 
pat kā introverti (kā publicitātes 
kampaņā mūsu autori tika pre -
zentēti), latvieši esot radošā darba 
spēka ziņā starp vislielākajiem 
procentiem Eiropā. Lasīšana, pro -
tams, ir introverta nodarbība, 
lasīt grāmatas un tad tās paturēt 
visas mājās ir latviešu dabā. Vieš-
 ņas aprēķins rāda, ka viņas grā-
matu rinda no Bostonas līdz Ņu -
jorkai līdzinātos Baltijas ceļam...

Lai arī saglabātie veco grāmatu 
eksemplāri ir daļa no klusā sav -
starpējā līguma uzklausīt, sau dzēt, 
neaizmirst, Muižniece Liepiņa 
mudināja klātesošos no saviem 
personīgajiem krājumiem nodot 
tālāk (Folkloras institūtam, LaPai, 
u.c.) dienasgrāmatas un līdzīgus 
materiālus. Pētniekiem tā ir ne -
novērtējama bagātība, jo – patiesi 

un vienreizēji – tie rakstīti tikai 
sev. Starp vēsturniekus intere sē-
jošiem jautājumiem ir 1970.–80. 
gadu saskarsme starp trimdas 
latviešiem un Kultūras sakaru 
komiteju, mērķtiecīga padomju 
ilgtermiņa darbība, kas mūsu 
sabiedrību ietekmējusi, šķelšanās 
virzienā, un kas šodien vēl jo  pro-
jām oficiāli noklusēta.

Šodien, kā raksta vēsturniece 
Anne Applebaum, Krievijas pro-
pagandas tīkls tāpat nodarbojas 
ar cilvēku ilgtermiņu psicho lo-
ģisko apstrādāšanu, uz kuru pat 
tie, kas iedomājas sevi saprotam 
šo taktiku, tāpat viegli iekrīt, ne -
patiesās ziņas pārsūtot vai citādi 
izplatot. Vai mēs atkal naīvi ie -
kritīsim šķelšanās slazdā? Jātic, 
ka ne. Sarma Muižniece Liepiņa 
noslēdza savu uzrunu, atgrie žo-
ties pie Raiņa vēlējuma neļaut ne 

šķelt, ne lauzt, bet turpināt darīt 
latviešu valodu un kultūru dzīvu.

Pēc atspirdzinājumiem bagāta 
starpbrīža sekoja koncerts diri -
ģentes Guntas Plostnieces va  dī bā. 
Dziedāja Filadelfijas Latviešu kon-
 certkoris 14 personu sastāvā, ar 
viesu solistu basu Andrew Mar-
tenu, klavieŗu pavadītāju Andrew 
Puntel, un kamermūziķu grupu 
piecu personu sastāvā, kuŗā mi  jās 
klasiskie instrumenti (čells, vijo-
les) ar jaunāku tradiciju instru-
mentiem (ģitara, rokmūzikas vai 
džeza cienīgas bungas). Pro  gram -
mā ietilpa plašs latviešu mūzikas 
spektrs – arī klasisko komponistu 
dziesmas, kuŗas dziedāja solists 
Martens, Latvijā populāras dzies-
mas un tautasdziesmu apdares. 

Skanēja bagātīgi un labi. Ne -
trūka arī asprātības un izdomas, 
jo koristes, pārtraukuma brīdī 

uzmetušas dzintara krellēm rotā-
tajiem melnajiem tērpiem pāri 
baltus kreklus un galvās uzlikušas 
rudens ziedu vainagus, šķērsoja 
zāli un repertuārā pārgāja uz tau-
tasdziesmu apdarēm. Vēl labāk, 
kad meita gāja uz avotu un viņai 
sasita zaļo krūzi, švītīgais, publikā 
sēdošais Laris Krēsliņš no ka  ba-
tām vilka ārā naudas maku, vied-
tālruni ar muižas foto, kamēr 
tomēr nācās sevi pašu solīt dzies-
mas solistei Vinetai (dz. Birz-
niece) Iglesias Alvarez. 

Paldies Guntai Plostniecei par 
izcili izdevušos koncertu, kas 
atstāja visus tik siltā patīkamā 
noskaņojumā!

Koncertam noslēdzoties, Lat-
vijas Simtgades svinību viesi pirms 
sēšanās pie svētku mielasta galdiem 
visi skandināja šampaniešu glāzes 
ar vēlējumu „Saules mūžu Latvijai!”

SANDRA MILEVSKA

Simtgades valsts svētki
Filadelfijā un Ņudžersijā

 Es vārgu sakni aplēju,
Un Dievs man teica paldies.
Es māri smilgā iecēlu,
Un Dievs man teica paldies.
Es sēnei sūnas norausu,
Un Dievs man teica paldies.
Es putnu ligzdā iecēlu,
Un Dievs man teica paldies.
Un tad es zālē atlaidos
Un līksms augšup raudzījos
Un teicu Dievam – paldies.

/Andrejs Eglītis/
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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

Zoja Golubeva (no labās) un 
Natālija Sadovska sacensībā par 
pasaules čempiones titulu
// FOTO: Latvijas Dambretes 
federācija

Ineta Radeviča
dopinga skandalā

Starptautiskā Vieglatlētikas 
federācija (IAAF) jau ilgstoši 
uzglabā visas dopinga analizes. 
Vēlāk tās testē atkārtoti ar 
technoloģijām, kas laika gaitā 
kļūst arvien modernākas. Šādi 
rēgulāri atkārtotās analizēs pa -
rādās jauni dopinga gadījumi, 
bet pirmoreiz šādā skandālā 
iekļuvusi Latvija, turklāt tas 
noticis ar vienu no neatkarīgās 
Latvijas labākajām sportistēm.

Karjēru beigušajai Latvijas 
tāllēcējai Inetai Radevičai, kuŗa 
tagad ir Latvijas Vieglatlētikas 
savienības (LVS) prezidente, 
pēc atkārtotām pārbaudēm kon-
statētas pozitīvas dopinga ana-
lizes Londonas Olimpisko spēļu 
laikā. Radevičas analizēs atras-
tas anaboliskā steroīda oksan-
drolona pēdas. Radevičai pie -
spriesta pagaidu diskvalifikā-
cija. LVS plašāku skaidrojumu 
sniegšot tuvākajā laikā.

Ineta Radeviča Londonas 
Olimpiskajās spēlēs 2012. gadā  
// FOTO: F64

Skrējiena dalībnieki pie Jāņa 
Daliņa pieminekļa // FOTO: 
Liesma

Dāvis Bertāns cīņā par bumbu ar Milvoki zvaigzni Janni 
Adetokunbo // FOTO: USA Today Sports/Scanpix

Putins un Marcinkēvičs dis-
tancē // FOTO: F64

Sportistes karjēru Radeviča 
beidza pēc 2012. gada Londonas 
Olimpiskajām spēlēm, kur viņa 
palika ceturtā, no bronzas 
godalgas atpaliekot tikai par 
centimetru, toreiz sasniedzot 
rezultātu 6,88 metri. Radevičai 
pieder Latvijas rekords tāllēk-
šanā, 2010. gadā Barselonā viņa 
aizlēca 6,92 metrus tālu, tad arī 
izcīnot Eiropas čempiones titulu.

„Visas savas karjēras laikā, es 
vienmēr esmu bijusi pret neat-
ļautu vielu lietošanu un stingri 
iestājos pret neatļautām vielām 
sportā arī šobrīd, tāpēc noti ku-
šais man ir īpaši nepatīkams,“ 
sacīja Radeviča. „Kaut gan ap -
zināti neesmu lietojusi aizlieg-
tus medikamentus, es saprotu, 
ka tas neatbrīvo mani no at -
bildības par notikušo.“

27. novembrī Radēviča pa  zi-
ņoja, ka atkāpjas no LVS prezi-
dentes amata.

Līdzjutēju
balsojums par 

riteņbraucējiem 
Portālā Delfi notika līdzjutēju 

balsojums par Latvijas labā-
kajiem riteņbraucējiem. Par la -
bāko riteņbraucēju līdzjutēji 

Ernests Zēbolds

Patriks Vīksna
Rodions Kurucs // FOTO: Corey 
Sipkin/NY Pos

atzinuši BMX frīstailistu Er -
nestu Zēboldu, bet labākā 
jaunā riteņbraucēja nominācijā 
visvairāk līdzjutēju balsis no -
pelnījis cits BMX frīstaila 
sportists Patriks Vīksna.

Šosejas riteņbraucēju konku-
rencē par Latvijas gada riteņ-
braucēju atzīts Toms Skujinš. 
Šovasar viņš uzvarēja vienas 
dienas sacensībās Tre Valle 
Varesine,  vienā no Kalifornijas 
sacensību posmiem un sekmīgi 
debitēja Tor de France. 

Atceras
Jāni Daliņu

Jaukā  novembra dienā pie 
Jāņa Daliņa stadiona pulcējās 
skrējēji un soļotāji, lai dotos 
ceturtajā piemiņas skrējienā 
Valmiera – Brenguļi. Kaut pa -
gājuši jau 86 gadi kopš izcilā 
notikuma – olimpiskās sudraba 
medaļas izcīnīšanas Latvijai, ar 
šo sarīkojumu vēlējās pieminēt 
lielisko soļotāju, Tēvzemes bal-
vas laureātu, Triju Zvaigžņu 
ordeņa kavalieri Jāni Daliņu.

Pirms skrējiena Valmieras 
Bērnu sporta skolas direktore 
Līga Dzene dalībniekiem no -
vēlēja vieglu soli. Par godu 
soļotāja 114. dzimšanas dienai 
pie J. Daliņa pieminekļa tika 
iedegtas svecītes, nolikti ziedi.

Kamaniņu sports
Latvijas kamaniņu sporta 

divnieks Kristens Putins/
Imants Marcinkēvičs Austrijā, 
Īglsas trasē, izcīnīja augsto 
ceturto vietu Pasaules kausa 
(PK) pirmajā posmā, sasnieg-
dami savu karjēras labāko 
rezultātu. Brāļi Andris un Juris 
Šici izcīnīja sesto,  Oskars 
Gudramovičs/Pēteris Kalniņš – 
16. vietu.

Putins/Marcinkēvičs pirmajā 
braucienā bija ceturtie, bet ot -
rajā braucienā sasniedza astoto 

ātrāko laiku, kas ļāva saglabāt 
vietu četriniekā. Tikmēr Šici 
pirmajā braucienā bija 13., bet 
otrajā uzrādīja otro ātrāko 
laiku, pakāpdamies uz sesto 
poziciju. Savukārt Gudra mo-
viča/Kalniņa ekipāžām bija 
attiecīgi 14. un 18. vieta, kas 
summā deva 16. vietu. Putins/
Marcinkēvičs uzvarētājiem zau-
 dēja 0,409 sekundes, bet no 
goda pjedestala atpalika 0,127 
sekundes.

Turpat Sprinta kausa izcīņas 
pirmajā posmā Andris un Juris 
Šici, kā arī Kristens Putins/
Imants Marcinkēvičs izcīnīja 
attiecīgi ceturto un sesto vietu.  
Šici distanci veica 30,033 se -
kundēs, kas deva ceturto vietu 
15 dalībnieku konkurencē, bet 
Putins/Marcinkēvičs ar laiku 
30,091 sekunde bija sestie. Uz -
varu izcīnīja austrieši Tomass 
Šteiss/Lorencs Kollers, kuŗi uz -
rādīja laiku 29,916 sekundes, 
bet Šici viņiem zaudēja 0,117 
sekundes, Putins/Marcinkēvičs 
atpalika par 0,175 sekundēm.

Izglābj Spurs 
vienību no lieliem 

minusiem
Dāvis Bertāns NBA spēlē pret 

Bucks komandu guva 17 punk-
tus, 11 no tiem jau pirmajā 
ceturtdaļā. Bertāns Spurs sa -
stāvā laukumā devās pirmās 
ceturtdaļas vidū, kad viņa klubs 
bija paspējis nokļūt iedzinējos 
ar 11:26, taču Bertāna teicamā 
precīzitāte palīdzēja jau līdz 
ceturtdaļas beigām šo starpību 
dzēst. 

Otrajā ceturtdaļā Bertāns 
atzīmējās arī ar četrpunktu 
gājienu, trāpot tālmetienu ar 
sodu, bet otrajā puslaikā gro-
zam uzbruka retāk, un Spurs 
piedzīvoja zaudējumu ar 
129:135

***
Rodions Kurucs piedalījās 

NBA Attīstības līgas spēlē starp 
Longailendas Nets un Grand 
Rapids Drive, kuŗā viņa ko -
manda zaudēja ar 107:116. 
Kurucs guva 16 punktus un 
savāca astoņas atlēkušās bum-
bas.Tā bija viņa rezultātīvākā 
spēle šajā līgā. Kuruca rēķinā arī 
astoņas atlēkušās bumbas, divas 
pārtvertas bumbas un viens 
bloķēts metiens, taču arī sešas 
kļūdas un viena piezīme.

Kurucs bija otrs rezultātīvā-
kais savas komandas sastāvā. 21 
punktu sameta Alans Viljamss, 
otrs Bruklinas Nets šovasar 

draftētais basketbolists Džanans 
Musa tika pie deviņiem punk-
tiem un desmit atlēkušajām 
bumbām.

***
Latvijas čempione basketbolā 

Ventspils, aizvadot teicamu ce -
turto ceturtdaļu, Starptautiskās 
Basketbola federācijas (FIBA) 
Čempionu līgas grupu turnīra 
septītās kārtas spēlē izbrauku-
mā ar rezultātu 88:74 uzvarēja 
spēcīgo Italijas komandu Ave-
līno Sidigas. „Ventspils“ sastāvā 
lielisku sniegumu demonstrēja 
Richards Lomažs, kuŗš iemeta 
24 punktus, kamēr ar 17 punk-
tiem un astoņām rezultātīvām 
piespēlēm izcēlās Ārons Džon-
sons. Vēl 13 punktus sameta 
Džonatans Erledžs, kuŗš gan 
trešajā ceturtdaļā par nespor-
tisku uzvedību saņēma dis kva-
lificējošu piezīmi.

***
Novembra beigās un decem-

bra sākumā Latvijas nacionālā 
basketbola komanda aizvadīs 
divas spēles Pasaules kausa (PK) 
izcīņas kvalifikācijas turnīrā. 
Pirmā risināsies 29. novembrī 
Arēnā Rīga, kur latvieši mērosies 
spēkiem ar Melnkalnes izlasi. 
2. decembrī Latvija viesos tiks-
ies ar pašreizējo Eiropas čem-

pioni Slovēniju. Ja Latvija abās 
spēlēs izcīnīs uzvaru, nonāks 
ļoti tuvu ceļazīmei uz Pasaules 
kausu. Tiesa, nozīme būs arī 
pārējo pirmās grupas komandu 
savstarpējo spēļu rezultātiem.

Kērlinga spēlētājas  
– uz augšu

Latvijas dāmu kērlinga izlase 
Igaunijā svinēja uzvaru Eiropas 
čempionāta A līgas spēlē un kva-
lificējās pasaules meistarsa-
cīkstēm.

Latvietes ar rezultātu 11:7 
pārspēja Italijas vienību un 
meistarsacīkstes beidza aug-
stajā piektajā vietā.  Tas ir mūsu 
kērlinga spēlētāju labākais re -
zultāts šī sporta veida vēsturē. 
Latvijas dāmas izšķirošo izrā-
vienu veica astotajā endā, kad ar 
četriem gūtiem punktiem no 
7:6 panāca 11:6. Sacensība bei-
dzās pēc devītā enda, kad re -
zultāta tablo vēstīja 11:7 latviešu 
labā. Latvijas izlase ar četrām 
uzvarām deviņās spēlēs Eiropas 
meistarsacīkstēs izcīnīja piekto 
vietu, tādējādi arī nākamajā 
gadā spēlēs A līgā. Latvijas 
sieviešu izlase pasaules meis-
tarsacīkstēs spēlēja arī 2010., 
2013. un 2014. gadā, visas trīs 
reizes ieņemot 12. vietu.

Latvijas vīriešu vienība B līgā 
apstājās pusfinālā un ieņēma 
ceturto vietu, tādējādi paliekot 
tajā pašā līgā.

Ātrslidošana
Latvijas ātrslidotājs Haralds 

Silovs Japānā izcīnīja devīto 
vietu Pasaules kausa izcīņas 
otrā posma 1000 metru distancē 
B grupā. Silovs distanci veica 
vienā minūtē un 12,6 sekundēs, 
kas viņam deva devīto vietu, bet 
uzvaru izcīnīja Japānas sportists 
Takuro Oda. Silovs viņam zau-
dēja 1,16 sekundes. Sacensībās 
piedalījās 25 sportisti. Pasaules 
kausa izcīņas kopvērtējumā 
1000 metru distancē latvietis 
iekrājis 19 punktus, kas dod 31. 
vietu. Masu starta finālā Silovs 
izcīnīja 12. vietu 16 dalībnieku 
konkurencē. Šajā disciplīnā Si -
lovs Pasaules kausa kopvēr tē-
jumā iekrājis 196 punktus, kas 
viņam dod septīto vietu.

Par pasaules 
čempiones titulu

Latvijas dambretes veterāne 
Zoja Golubeva Rīgā cīnījās 
neizšķirti piektajā partijā par 
pasaules čempiones titulu. Līdz 
ar to serijā pret viņas daudz 
jaunāko poļu oponenti Natāliju 
Sadovsku rezultāts saglabājas 
neizšķirts. Pamata spēlē Golu-
beva spēlēja ar baltajām figū-
rām, bet 54. gājienā dambre-
tistes vienojās par neizšķirtu. 
Turpinājumā uzvarētāja netika 
noskaidrota arī ātrās dambretes 
duelī un ātrspēlē.

Līdz ar to rezultāts kļuvis 
neizšķirts 30:30. Pa vienai reizei 
pamata sacensībās uzvaras svi-
nējusi katra no sportistēm, bet 
visas pārējās partijas beigušās 
neizšķirti.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


