WEEKLY NEWS
PERIODICAL
POSTAGE PAID
AT LARGO, FL
AND ADDITIONAL
MAILING OFFICE
(USPS 301-500)
ISSN 1089-8832

DATED
NEWS
DELIVER BY
SATURDAY
JANUARY 12
«LAIKS» IS PUBLISHED SINCE 1949 // «LAIKS» IZNĀK NO 1949. GADA
Published 48 times per year except the first week in January, the first week of May, the last week in June, the last week in December
Published weekly by: Latvian Newspaper «Laiks», Inc., 114 4th Ave NW, Largo, FL 33770
POSTMASTER: Send address change to: «Laiks», 50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740
E-mail: LaiksDSR@aol.com

Volume LXX Nr. 1 (5890)

TAIRA
ZOLDNERE
Vecgada vakara “Sniega Balle”
Losandželosas latviešu namā
aizvadītā gada 31. decembrī pulcēja lielus un mazus, gan latviski,
gan angliski runājošus Jaungada
gaidītājus. Vispirms jau viesus
pārsteidza krāšņais, baltās sniega tēmas iedvesmotais svinību
telpu noformējums. Lielā Latviešu nama zāle uzposta tūkstošiem gaismiņu virtenēm, mirgojošiem baltu palmu kociņiem
uz balti saklātiem galdiem, kā
arī baltiem griestu un skatuves
dekoriem patiesi atgādināja
greznu Holivudas filmas skatu.
Tā uzreiz noskaņoja mūs īpašu
svētku un neparasta vakara gaisotnē. Balles ideja un realizācija
tapusi pateicoties Losandželosas latviešu biedrībai un entuziastu rīkotāju grupai: idejas
autore un projekta vadītāja bija
Dziesma Tetere, Endija Damroze – dekoratore, Sigita ŠulceHaddad – operatore, Ivars Mičuls – vakara vadītājs. Lielākie
palīgi: Vita un Valdis Volkovski,
Inguna Šulce-Cassagrande, Karina Lapiņa, Jānis Taube, Sandra
Gulbe, Astra Moors, Aivars Jerumanis, Eriks Teteris un par deju
mūziku rūpējās Annija Tetere.
Pianists Juris Žvikovs, kas šobrīd
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Skaisti sagaidīts Jaunais
2019.gads Losandželosā!
ir Fulbraita stipendiāts, iepriecēja mūs vakara sākumā, kā arī
palīdzēja iziet ritmiskos un
skaistos polonēzes soļus. Patiesi,
izbaudījām lielisku vakaru: ti-

kāmies ar draugiem, ēdām, dejojām, vilkām lozes un tad jau
nemanot bija klāt pusnakts ar
kopīgu šampanieša tostu Jaunajam 2019. gadam par godu!

Paldies rīkotājiem par milzīgo
darbu, paldies svinētājiem par
atsaucību un sirsnību! Lai pietiek ideju, entuziasma un čaklu
roku arī nākošajai Vecgada ballei!
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Vija Celmiņa –
latviete
pasaules telpā
3. un 4.lpp.

ALAs jaunumi
5. lpp.

Kā tautieši
svētkus
svinēja?
7., 8. un 17. lpp.

Latvija dienu
ritējumā
9. un 10.lpp.
Sagaidām 2019. gadu! FOTO: A.Jerumanis

SARUNAS PAR Aicina Krišjāni Kariņu
VĒRTĪBĀM
sastādīt valdību

Ko meklējam
„čekas maisos“?
11. un 13. lpp.

Armands
Birkens
par naudas
tērēšanu
15. lpp.

Eiropas Gada cilvēks Latvijā – 2018, Eiropas Cilvēktiesību tiesnesis
Egils Levits un Eiropas Gada cilvēks Latvijā – 2011 Romas katoļu baznīcas Rīgas archibīskaps Zbigņevs Stankevičs 3. janvārī, Publisko tiesību institūta direktora Arvīda Dravnieka aicināti, piedalījās juridiskajās sarunās, ko gan noklausīties kuplā pulkā bija ieradušies arī interesenti, kuŗu pamatprofesija nav jurisprudence. Cilvēkus piesaistīja abu cienījamo kungu zināšanas un harisma. E. Levits un Z. Stankevičs runāja par vērtībām Latvijā un citur Eiropā, par Latvijas vērtību
sistēmu un tās polītisko un juridisko piemērošanu, kā arī par vērtību
garīgo dimensiju // FOTO: Jānis Brencis
(Vairāk lasiet 9. un 10. lpp.)

Valsts prezidents Raimonds Vējonis aicināja partiju apvienības Jaunā
Vienotība Ministru prezidenta amata kandidātu Arturu Krišjāni
Kariņu sastādīt valdību. Tikšanās laikā Rīgas pilī 7. janvārī K. Kariņš
iepazīstināja Valsts prezidentu ar topošās valdības prioritātēm un
darāmajiem darbiem, norādot, ka kā prioritāras ir izvirzītas astoņas darbības jomas – finanču sektora sakārtošana, tiesiskums, ēnu
ekonomikas apkaŗošana, izglītības un veselības sistēmu turpmāka
pilnveidošana, OIK likvidēšana, administrātīvi territoriālā reforma
un demografija // FOTO: Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
(Vairāk lasiet 11. lpp.)

Vai jau
pasūtinājāt
Laiku?
Paldies!
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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.
Laika birojs ASV: tālr.: 727-385-4256
Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas sūtīt Rasmai Adams
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

BRIGITA ZUTERE
Cēlu mērķu vadīts, Pēteris
Alunāns – ilggadējais Latvijas
Universitātes (LU) mecenāts –
sācis atbalstīt jauniešus arī
Lietuvā. Pērnā gada nogalē ar
LU fonda starpniecību pirmoreiz piešķirta stipendija Viļņas Universitātes (VU) studentei.
Pēteŗa Alunāna ģimenes stipendija dibināta 2001. gadā sadarbībā ar LU fondu. Tās mērķis
ir atbalstīt dzīves grūtībās nonākušus jauniešus. Kad P. Alunāns
ar tēvu Aleksandru Alunānu
nolēmuši ziedot Latvijas izaugsmei, bijis skaidrs, ka mērķis
būs jauniešu izglītība. Cilvēkam
jābūt izglītotam, tad pārējais
dzīvē nāks vieglāk – bijuši A.
Alunāna vārdi. Šogad mecenāts
paplašinājis labdarības mērogu.
Mecenāta P. Alunāna vecāki ir
latvieši. Viņš ir dzimis Otrā pasaules kaŗa bēgļu nometnē Vācijā, 1950. gadā Alunānu ģimene ieceļoja ASV. Ģimenei
izglītošanās ir goda lieta, P. Alunānam ir maģistra grads bioloģijā un vācu filoloģijā, viņš ir
profesionāls fotografs.
“Šī sadarbība starp Latvijas
Universitātes fondu un Viļņas
Universitātes fondu ir daudzsološs sākums jaunam virzienam Baltijas līmenī, jo mēs
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Diasporas mecenātu
dāsnums sniedzas
pāri robežām

VU fonda izpilddirektors Justinas Noreika, stipendijas ieguvēja
Deimantė Aniūkštytė un VU rektors emirētais prof. Artūras
Žukauskas // FOTO: E. Kurausko

iedzīvinām vispāratzītu akadēmisko fondu praksi, kas veicina
mūsu kopienu attīstību un
sniegs pozitīvu ieguldījumu arī
turpmāk. Pateicos Alunānu ģimenei par šo stipendiju, jo uzskatu, ka tas būs labs piemērs arī

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

FRIENDS OF THE
UNIVERSITY OF LATVIA
LATVIJAS UNIVERSITĀTES SIMTGADEI VELTĪTS
TESTAMENTĀRO NOVĒLĒJUMU FONDS
”Likās, ka tikai Latvijas Universitāti atklājot, ir pilnvērtīgi
pasludināta arī Latvijas valsts”.
(Mariss Vētra, 1933.g. “Atkal mājās!”)
Gaidot Latvijas Universitātes simtgadi
2019. gada 28. septembrī, turpināsim godināt savus
priekštečus un viņu Alma mater, novēlot kaut nelielu
sava testamenta daļu Latvijas Universitātei.

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------

Valdes priekšsēdis Roberts Blumbergs
Tālr.: +1(312)7307459 | E-pasts: Rob@johnsonblumberg.com
Cieņā,
„Friends of the University of Latvia“ valde
Organizācijai ir (501(c)(3) charity) statuss kopš 2012. gada.

Uzvārds, vārds: _______________________________________
Adrese: _____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ________________________________________________

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»
Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

citiem investēt potenciālā, kam
ir visaugstākā vērtība – mūsu
izglītībā un tajos, kas ir ceļā uz
to,” uzsveŗ VU rektors emirētais
profesors Artūrs Žukausks
(Artūras Žukauskas).
Stipendijas apmērs ir 2 500
eiro akadēmiskajā gadā. Tās
ieguvēja ir VU studente Deimante Anīkštīte (Deimantė
Aniūkštytė), kuŗa šogad uzsākusi polītikas zinātnes studijas.
“Stipendiju saņēmu, pateicoties
manam smagajam darbam vidusskolā, kas ļauj saglabāt darba
ētiku, šobrīd studējot Viļņas
Universitātē. Stipendijas komisija novērtēja sasniegumus, kuŗus
esmu ieguvusi skolas un ārpusskolas aktīvitātēs, un tas man
liek justies lepnai par līdz šim
paveikto darbu. Šī stipendija
man ļauj sajust to, ka paveiktais
darbs beidzot sniedz iespēju
tuvoties maniem nākotnes sapņiem,” gandarījumu pauž D. Anīkštīte.
“Esmu patiesi priecīgs par sadarbību starp Latvijas Universitātes fondu un Viļņas Universitātes fondu. Filantropijas kultūra
Baltijā vēl aizvien ir sākumstadijā, un šāda sadarbība, bez šaubām, palīdzēs to pacelt nākamajā līmenī. Vēlos patiesi pateikties mecenātam Pēterim Alunānam par iespēju Viļņas Universitātes studentiem piedalīties
Alunānu ģimenes stipendiju programmā,” papildina VU fonda
izpilddirektors Justins Noreika
(Justinas Noreika).
Pateicoties P. Alunāna ģimenes stipendijai, līdz šim ir
izglītojušies septiņi studenti,
divas LU studentes turpina saņemt šo stipendiju arī šobrīd.
Studenti atbalstu saņem visu
pamatstudiju laiku, turklāt nepieciešamības gadījumā tiek
segta arī studiju maksa.
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Teksts un foto
TAIRA ZOLDNERE
(Turpinājums no 2018.g. nr.48)
Sanfrancisko Modernās mākslas mūzejā nupat beigusies preses konference pirms mākslinieces Vijas Celmiņas retrospektīvās personālizstādes. Mākslas
cienītāji un žurnālisti vēl izmanto
dažas minūtes, lai aprunātos ar
mākslinieci, bet pamazām telpa
tukšojas, un mēs apsēžamies, lai
turpinātu sarunu par dzīvi, darbu
un mākslu.
Jūs dzīvojat Ņujorkā?
Jā, jau apmēram trīsdesmit
gadus dzīvoju Ņujorkā, Soho.
Bet ziniet, tas rajons kļuvis pārpildīts ar tūristiem. Neviens tomēr negrib dzīvot īstā tūristu
rajonā...
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Vija Celmiņa notveŗ mirkli pasaules telpā
Ar mākslinieci Viju Celmiņu sarunājas Taira Zoldnere

Varbūt mīlestība uz pelēko
krāsu? Latvijas dabā tik daudz
redzam pelēkos toņus – pavasaros, rudeņos, ziemā...
Varbūt arī tas, cik esmu neatkarīga... (Māksliniece pasmaida) Es ierados Amerikā, kad man
bija deviņi gadi, un uzaugu
Indianapolē. Tur, būdama bērns,
piedalījos latviešu dziesmu un
deju grupās. Ģimenē runājām
latviski, un esmu daudz dziedājusi latviešu dziesmas.
Es cenšos braukt uz Latviju
reizi gadā. Atceros, pirmo reizi
biju 1986. gadā. Biju satriekta –
tā atmosfēra, tukšums, nav veikalu... tagad tik daudz kas mainījies. Man ļoti patīk Rīg; esmu Vija Celmiņa un Taira Zoldnere izstādē Sanfrancisko 2018.gada
12.decembrī
Jūsu darbos redzam telpas
bezgalību, nenoteiktību... okeānā nav salu, Visumā nav planētu... Kas jūsuprāt cilvēkam ir
“drošā osta” dzīvē?
Jā, vairums cilvēku varbūt teiktu, ka ģimene. Man tā ir bijusi
māksla. Lai gan man ir bijis arī
grūts laiks mākslā, it īpaši sākumā. Sievietei nav viegli iet savu

ceļu mākslā, it īpaši tajā laikā,
kad es biju jauna māksliniece. Sievietes vienmēr tika vērtētas kā
otršķirīgas, salīdzinot ar vīriešiem māksliniekiem. Tas tagad
mainījies, ir daudzas mākslinieces sievietes, un tomēr... Es gan
vienmēr esmu spējusi nopelnīt,
uzturēt sevi ar mākslu. Jā, es varu
teikt, ka māksla ir mana dzīve...

Un vēl – daba. Varbūt tas nāk no
manām latviskajām saknēm? Es
jūtos ļoti tuva dabai ... un arī tad,
ja man jāiet pie saviem senčiem,
es nebaidos...
Ziniet, man ir ļoti tuva kāda
skaista vieta pie dabas netālu no
Ņujorkas. Tur apkārt ir lauki, fermeru mājas. Es arī savējo pamazām iekārtoju, uzlaboju. Cenšos
tur pavadīt arvien vairāk laika,
man ir sakņu dārzs. Pati gatavoju
skābētos gurķus, tomātus... kā
mana mamma un paps darīja...
Mana mamma nodzīvoja gaŗu mūžu
līdz 92 gadiem, arī abas viņas
māsas nodzīvoja pāri par 90 gadiem. Domāju, ka man ir labi gēni.
Es vēl varu strādāt labu laiku.
Sakot paldies māksliniecei Vijai
Celmiņai par sirsnīgo sarunu,
dodos apskatīt plašo izstādi ar
vairāk kā 140 darbiem, kas liek
ieskatīties gan pasaules telpas, gan
mūsu pašu dvēseles bezgalībā.
V.Celmiņas retrospektīvā izstāde
“To Fix the Image in Memory”
(Notvert mirkli atmiņā) Sanfrancisko Modernās mākslas mūzejā
būs apskatāma līdz 2019. gada
31. martam.

Divi akmeņi. Viens atrasts objekts un viens izveidots. Bronza,
alkīds.1977 – 2014.

Tāfeles #6. Viena atrasta tāfele un viens izveidots objekts. Koks, aukla, akrils, alkīds, pastelis. 2007. – 10.

Barjera. Eļļa, lins. 1985. – 86.

Mani jautājumi šoreiz būs
par jūsu saistību ar Latviju. Vai
latvietība un latviskās saknes
atspoguļojas arī jūsu mākslā?
Jā, es varētu tā pieņemt, bet
man grūti to tieši noformulēt...
Es domāju, – kas īsti ir latvietība?
Iespējams, ka latvieši ir tuvāki
zemei, realitātei, tomēr tajā pašā
laikā viņos ir daudz misticisma.
Nedomāju, ka tas būtu manos
darbos... Bet varbūt spēks ir , it
īpaši latviešu sievietes spēks.
Latviešu sievietēm vienmēr bijis
jābūt stiprām. Tik daudz vīriešu
gājis bojā kaŗos, konfliktos... Jā,
domāju, ka tas ir spēks, kas iekodēts mūsu genos. Ziemeļu
cilvēki ir stipri. Bet kā jūs
domājat? Kas ir latvisks manos
darbos?

bijusi Daugavpilī, braucām apskatīt Rotko centru, bet es gribētu vairāk redzēt arī citas vietas
laukos, dabā. Latvijā dzīvo liela
daļa manas ģimenes, brālēni,
māsīcas.
Kas ir jūsu mīļākais latviešu
ēdiens?
Ai, man garšo pīrāgi, protams,
bet man ļoti garšo arī latviešu
tortes. Es gan pati neprotu tās
cept, bet es gatavoju citus latviešu
ēdienus, tāpat kā mana mamma
to darīja mūsu ģimenē. Tas ir tik
radoši! Latvieši vienmēr gatavojuši skaistas lietas, audumus, tautastērpus. Mans tēvs šeit, Amerikā, būvēja mājas, māsa strādāja
nekustamo īpašumu laukā. Bija
tik daudz iespēju, kaut arī iesākumā mēs dzīvojām ļoti trūcīgi. Apmeklētāja izstādē vēro darbu (“Ķemme” 1970.)
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Formas burtiskums

ELITA ANSONE,
Latvijas Nacionālais mākslas mūzejs
Sanfrancisko modernās mākslas mūzejā šobrīd notiek Vijas
Celmiņas
retrospekcija
(15.12.2018. – 31.03.2019.) Tā
sarīkota mākslinieces astoņdesmitās dzimšanas dienas gadā,
un droši var teikt, ka tā ir mākslinieces mūža plašākā izstāde.
Izstādē eksponēti 140 darbi – no

padsmit piecus darbus māksliniece pēdējo septiņu gadu laikā
mūzejam ir dāvinājusi!
Tā kā kopš viņas izstādes
2014. gadā mums ir izveidojies
ciešāks kontakts nekā jebkad
agrāk, cenšos sekot, kas notiek
mūsu latviešu pasaules mēroga
zvaigznes daiļradē, tādēļ mēs ar

Pie Sanfrancisko Modernās mākslas mūzeja ieejas (E.Ansones foto)

pašiem daiļrades sākumiem
1964. gadā līdz pat jaunākajiem,
kas tapuši pēdējos gados. Pirms
pieciem gadiem, 2014. gadā,
kad Rīga bija Eiropas kultūras
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tikai latviski; tas radīja kaut
kādu introvertu, iekšup vērstu
dzīvi. Viņa joprojām runā latviski, mīl dabu, mīl pelēko
krāsu, nemīl ārišķīgas lietas.
Latviete-amerikāniete. Sievietemāksliniece. ASV Rietumu
krasts – Austrumu krasts. Dabas
bezgalība – mākslas darba limits, intimitāte un atsvešinātībā, dziļums un plakne, un tā
bezgalīgi var turpināt.
Mākslas kritiķiem ir jānopūlas,
lai rakstot pateiktu vēl kaut ko
jaunu vai esenciālu par Celmiņas mākslu. Gandrīz sešdesmit
gadu gaŗumā bijušas vairāk
nekā 50 personālizstādes, vairāk
nekā 30 izstāžu katalogi un
grāmatas, un, protams, ka tajās
ir aprakstīts viss iespējamais.
Grāmata, kas izdota šīs izstādes

meditatīva pieredze, bet arī intelektuāls spēcinājums. Izstādei
dotais nosaukums izvēlēts no
Celmiņas 1977-1982. gados veidota darba “Saglabāt attēlu
atmiņā” (To Fix the Image in
Memory), kas tapis no Arizonā
un Ņūmehiko upju gultnēs
salasītiem akmeņiem. Šis darbs
ir par skatīšanos, par uzmanības
veltīšanu. Ar spēli, kad blakus
stāv īsts akmens un apgleznota
bronzas skulptūra, un tos nevar
atšķirt, māksliniece notur skatītāja uzmanību, skatītājs pēta
un salīdzina, meklē atšķirības,
grib atminēt, kuŗš ir īstais un
kuŗš mākslinieces veidotais. Salīdzināšana un atšķirību meklēšana jāizmanto, vispār aplūkojot Celmiņas darbus, īpaši tos,
kuŗos izmantoti vieni un tie paši

Vija Celmiņa un Elita Ansone Mūzeja sarunas Mākslas mūzejs Rīgas
Birža, Rīga, 2014 (LNMM publicitātes foto)

mūzeja direktori Māru Lāci
devāmies uz Sanfrancisko, lai
savām acīm skatītu Vijas Celmiņas personālizstādi. Gribu
piebilst, ka atbalstu šim brau-

Saglabāt attēlu atmiņā I-IX. 1977-1982. Vienpadsmit akmeņi, vien- Vija Celmiņa savā darbnīcā Ņujorkā, 2013 (E.Ansones foto)
padsmit izgatavoti akmeņi, bronza, akrils. Modernās mākslas mūzejs,
Ņujorka
sakarā, tāpat kā izstāde, nu ir motīvi – zvaigznes, okeāna virgalvaspilsēta, man bija iespēja cienam sniedza Ilona un Rai- apjomīgākais darbu un tekstu sma, tuksnesis, zirnekļu tīkli.
veidot Vijas Celmiņas izstādi monds Staprāni, kuŗi viesmīlīgi apkopojums par Vijas Celmiņas Steidzīgam skatītājam Celmiņas
mākslu. Grāmatā ir piecu auto- izstāde var būt pacietības pārLatvijā. Mākslas mūzejā Rīgas mūs uzņēma savā mājā.
Birža bija eksponēti 48 mākVija Celmiņa ir viens no liela- ru esejas, detalizēts biografijas baudījums – spēt noturēt uzmaslinieces darbi – gleznas, skulp- jiem Rietumu mākslas vārdiem, izklāsts, pilnīgs izstādes attēlu nību, vērīgi sekot minimālajām
tūras, grafika, un tika arī izrā- par kuŗa nozīmi vairs nestrīdas, katalogs. Izstādes kurators ir pārmaiņām, kas parādās no
dīta dokumentāla mākslinieces viņai jau ir sava vieta mākslas Sanfrancisko modernās mākslas viena ūdens virsmas viļņojuma
portretfilma “Territorija”, kuŗu vēsturē un 20. gadsimta otrās mūzeja Glezniecības un tēlnie- nākamajā, no vieniem zvaigžņu
producēja Antra Cilinska Juŗa puses mākslas procesos. Pro- cības nodaļas vadītājs Garijs punktiem nākamajos.
Visapjomīgāko izstādes daļu
Podnieka studijā. Celmiņas ju- tams, ka viņa ir amerikāņu māk- Garels (Gary Garrels).
Pirmajā dienā, kad izstāde veido 40 nakts debess gleznas,
bilejas gadā, atzīmējot apaļo un sliniece, tomēr bieži ir vēlēšanās
cienījamo gadskārtu, arī Rīgā tajā, ko viņa dara mākslā, sa- vēra durvis publikai – 15. de- ogles un grafīta zīmējumi –
vēlējāmies par to atgādināt Lat- skatīt kaut ko latvisku. Un tas ir cembrī, Sanfrancisko laikraksta zvaigžņu un planētu punkti
vijas skatītājiem un Nacionālā iespējams. Neizbēgami, ka viņas Datebook pirmajā lapā parādījās melnās debesīs – visi dokumākslas mūzeja kupola zālē mākslas forma radusies no dzī- raksts ar nosaukumu ‘The Art to mentāli astronomiski attēli, kas
eksponējām visus Vijas Celmi- ves un pieredzes, un tajā ir reā- Creating Visual Conundrums’ precīzi pārnesti uz audekliem
ņas darbus, kas ir mūzeja kol- litātes, kas ietveŗ arī identitāti (autors Charles Desmarais). Vār- un papīra. Okeāna ūdeņu virslekcijā, un tie ir 10 grafikas darbi un dzīves izjūtu, kas neizbēgami dam ‘conundrum’ nav īsti lat- mas darbi veido nākamo lielāko
un viens objekts (grafikas lapa kaut kā ir saistīta ar latvisko viska tulkojuma, to varētu darbu grupu izstādē. Okeānu
ierāmēta ready-made vintage ģimeni, to, ka līdz skolai, kā skaidrot kā “Vizuālo mīklu/ māksliniece sāka gleznot 1968.
veidošanas gadā, kad dzīvoja Losandželosā
rāmī, un māksliniece to uzskata daudzi latviešu bērni, kas bija dilemmu/būtības
par skulptūru), no šiem vien- dzimuši Latvijā, viņa runāja māksla”. Izstāde tiek pieteikta kā un pastaigās gar piekrasti pati

uzņēma fotografijas, kuŗas kalpoja par izejmateriālu darbiem.
Lai arī okeāns un zvaigznes ir
Celmiņas mākslas zīmols, izstāde rādīja visu viņas daiļradi
tās daudzveidībā. Izstādes pirmās telpas sagaida ar agrīnajiem
kluso dabu gleznojumiem 20.
gadsimta sešdesmito gadu vidū
– popārta laikā gleznotie vienkāršie, pat triviālie sadzīves
priekšmeti Celmiņas Losandželosas darbnīcā – galda lampa,
elektriskais sildītājs, ventilators,
plītiņa, kā arī šī perioda trīsdimensiju skulptūras – slavenā
ķemme, zīmulis un dzēšgumija.
Mīlestība uz Džordžio Morandi
darbiem, neskaitāmas pelēkā
nianses – maigas, dūmakainas,
saplūdinātas silti bēšu tonalitāti, dažkārt vēsas, vēlāk grafīta
zīmējumos pelēkās grizaļas variācijas ir viens no momentiem,
kam jāpievērš uzmanība, aplūkojot jau tā monochromos darbus. Pēc zvaigznēm un okeāna,
tuksneša akmeņainie līdzenumi
un zirnekļu tīkli ir nākamie
visbiežāk attēlotie objekti Celmiņas mākslā. Izstādē arī bagātīgi pārstāvētas sešdesmito
gadu otrajā pusē no preses
nākušo attēlu – televīzijā redzamu kadru, Otrā pasaules kaŗa
lidmašīnu, automaģistrāļu, atombumbas eksplozijas – eļļas gleznas un grafīta zīmējumi.
Losandželosā Celmiņa nodzīvoja līdz 1980. gadam, kad nolēma pārcelties uz Ņujorku, sāka
sadarboties ar McKee galeriju,
un viņas karjēra turpmāk veidojās Austrumu krastā. Celmiņas māksla kļuva daudz konceptuālāka, viņa sāka strādāt ar
dažādām iespiedgrafikas technikām, vienā darbā kombinēt
dažādās technikās iespiestus,
dažādu izmēru attēlus. Ņujorkā
viņa arī sāka izgatavot found
objects skulptūras, kas lielajā
Sanfrancisko izstādē pārstāvētas
bagātīgi. Minētie akmeņi arī ir
atrastie priekšmeti, taču jaunajā
gadu tūkstotī klāt nākušas mazas tāfelītes, uz kādām 19. un
20. gs. sākumā bērni skolā
mācījās rakstīt. Revolveris, kuŗu
1964. Celmiņa gleznojusi un
pēc četrdesmit gadiem nolēmusi
atliet bronzas skulptūrā. Vintage
priekšmeti parādās arī Celmiņas gleznojumos – krāmu tirgos
atrastu grāmatu laika zoba
skartie vāki, vecas vāzes krakelūru tīklojuma pārklātā emalja
un Čarlza Darvina grāmatas
“Par sugu izcelšanos” (1859)
skaistā 19. gs. iesējuma vāks. Tā
visa vidū mūsu zemeslodes
bumba, izgatavota no papīra, kā
viegls bezsvara globuss, kas
karājas neredzama diedziņa
galā.
Lielākais izstādes pārsteigums
ir mākslinieces jaunie darbi, tie,
kas radīti pēc 2014. gada izstādes Rīgā, pēdējo trīs četru gadu
laikā. Tie ir vairāk nekā 20 jauni
eļļas, ogles un skulpturāli darbi!
Vija Celmiņa strādā kā pamatīgs amatnieks, kuŗš jēgu saskata
kāda priekšmeta izgatavošanā,
savu dzīvi pavada ilgstošā darbā
pie fizisku lietu formas veidošanas, cenšas to izveidot pēc
iespējas blīvāku, materiālāku.
Viņa joprojām strādā kā īstena
latviete, viņas kaislība ir – darbs.

2019. gada 12. janvāris – 18. janvāris
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ZIŅAS NO AL AS UN PBL A

Kopā būvēsim savu valsti
PBLA nostāja Latvijas valsts polītikas jautājumos
RAITS
un darbības virzieni 2019. gadam
EGLĪTIS
Pasaules brīvo latviešu apvienība kā ASV reģistrēta pasaules
latviešu nevalstiska, bezpeļņas
“jumta” organizācija ir veiksmīgi
darbojusies Latvijā 2018. gadā,
caur tās pārstāvniecību Rīgā un
dalīborganizācijām pasaulē, aizstāvot un iestājoties par ārvalstīs
dzīvojošo latviešu interesēm. Aizvadītajā gadā esam bijuši iesaistīti Latvijas Simtgades pasākumu
rīkošanā, veikuši administrātīvas
funkcijas, kas veicināja svētku norisi. Esam arī piedalījušies Diasporas likuma izstrādē Saeimā,
palīdzējuši organizēt 13. Saeimas
vēlēšanu procesu ārvalstīs un veiksmīgi koordinējuši diasporas latviešu skolu tīkla attīstību sadarbībā ar Izglītības ministriju un
Latviešu valodas aģentūru. PBLA
pateicas Latvijas valdībai un tās
vadītājam Mārim Kučinskim,
Kultūras, Izglītības un Zinātnes,
Aizsardzības un Ārlietu ministrijām, kā arī 12. Saeimas deputātiem par sadarbību un atbalstu!
PBLA ir bijusi aktīva visā pasaulē, uzturot latviešu kultūru
un izglītības sistēmu, gādājot par
Latvijas valsts drošību un populārizējot Latvijas vārdu. Nozīmīgākais veikums: ASV – saturīgs
ALAs 67. kongress Vašingtonā
Latvijas Simtgades zīmē, efektīvi
darbojas Call to Action Unit polītiski informatīvam darbam ASV
kongresā. Kanadā – turpinās aktīva sadarbība ar NATO bataljona kaŗavīriem, pirms tie dodas
uz Latviju. Veiksmīgi rīkota Baltic 100 Week un Baltic Conference,
tautieši nopietni gatavojas XV
Dziesmu un deju svētkiem Toronto. Dienvidamerikā – aizvadīts Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienības kongress,

1. Latviešu Kultūras festivāls Brazīlijā. Krievijā – notikusi Krievijas latviešu biedrību konference Sanktpēterburgā. Austrālijā –
nule aizvadītas labi apmeklētas
57. Kultūras dienas Adelaidē,
kuŗās piedalījās kultūras ministre Dace Melbārde un grupa
Prāta Vētra. Latvijas Simtgades
ietvaros Eiropā kā vietējo organizāciju, tā ELAs paspārnē aizvadītas liela vēriena Kultūras dienas un daudzi citi kultūras un izglītības pasākumi. Jāizceļ Eiropas
kultūras svētku kustība, kuŗa izveidojusies 2011. gadā un iesakņojusies daudzās tautiešu kopienās Eiropā, kļūstot par tradīciju,
kā arī vasaras nometnes Eiropā.
2019. gadā PBLA valde izvirza vairākas darba prioritātes,
kas, neatkāpjoties no organizācijas pamatvērtībām, noteiks
nākamā gada galvenos darbības virzienus:
1. Valdība un budžets.
PBLA uzskata, ka stabilas, ilgspējīgas un rīcībspējīgas valdības
izveide ir valsts prioritāte Nr. 1.
PBLA aicina Valsts prezidentu
Raimondu Vējoni uz aktīvu, bet
stratēģiski pārdomātu rīcību valdības izveidē. PBLA uzskata, ka
tālredzīgs skatījums un stratēģisks plānojums valsts budžeta
izveidē palīdzētu kliedēt priekšstatu, ka Latvija spēj strādāt tikai
īslaicīgu, viengadīgu projektu līmenī. PBLA aicina nākamo valdību valsts budžetā financēt Diasporas likumu un iekļaut valsts
pamatbudžetā atbalstu izglītībai
un kultūrai diasporā.
2. Valsts drošība.
Latvijas drošības saglabāšana

ir un vienmēr būs PBLA augstākā prioritāte. PBLA atzinīgi novērtē Kanadas izveidoto stratēģisko partnerību ar Latviju un
pastāvošo sadarbību ar ASV un
NATO Latvijas drošības garantēšanā. Kanadā notiek intensīva
sadarbība ar NATO bataljona
kaŗavīriem un ar attiecīgajām
valsts iestādēm un ministrijām.
PBLA uzteic ALAs polītisko darbu ASV Senātā un pārstāvju palātā. Ieteikums Latvijas nākamajai valdībai: dot signālu tautiešiem pasaulē, ka jebkāda veida
PBLA dalīborganizāciju un to
biedru darbs tiek novērtēts un
veicināms – vai tā būtu sadarbība ar Michigan National Guard
virsniekiem gan ASV, gan Latvijā, vai civilo partnerattiecību
būvēšana starp pavalstīm un
pilsētām. Jāuzsveŗ Baltic Caucus
loma ASV kongresā un Kanadas
latviešu organizāciju darbs ar
Kanadas bruņoto spēku pārstāvjiem un valsts Ārlietu ministriju.
PBLA uzskata, ka Latvijas vēstniecību atvēršana kā Austrālijā,
tā arī Brazīlijā veicinātu Latvijas
drošību, stiprinot šajās valstīs
dzīvojošās latviešu kopienas un
veicinot ekonomisko sadarbību.
3. Kultūra un latviskā
izglītība ārpus Latvijas.
Tas ir viens no PBLA darbības
stūrakmeņiem. PBLA ir labi iestrādāta struktūra, kas darbojas
jau 63 gadus lielākajās dalīborganizācijās. PBLA uzskata, ka nākotnē jācenšas veicināt latviešu
biedrību un skolu ārpus Latvijas
apvienošanās – nevajadzētu turpināt dibināt jaunas.
(Turpinājums 13. lpp.)

Rokvilē atveŗ grāmatu
par ALAs vēsturi
8. decembra vakarā Vašingtonas latviešu draudzes namā
sirsnīgā un jautrā noskaņā notika Amerikas Latviešu apvienības vēstures grāmatas “No
ALA 50 līdz LV100” atvēršana.
Apvienības uzdevumā grāmatu
sarakstījušas Ilze Garoza un
Anita Tērauda, tās uzmanības
lokā ir pēdējo 18 gadu notikumi, kas ietveŗ ALA īstenotos
pasākumus, lai panāktu ASV
Kongresa atbalstu NATO paplašināšanai un Latvijas uzņemšanai Ziemeļatlantijas līguma
organizācijā, Latvijas okupācijas vēstures skaidrošana, latviešu kopienas interešu aizstāvība un sniegtais atbalsts Latvijas ārpolītisko mērķu veicināšanā. Tāpat grāmatā aprakstīts apvienības ieguldītais
darbs latviešu valodas un kultūras uzturēšanā ASV. Apvienības priekšsēdis Pēteris Blumbergs uzdāvināja grāmatu Lat-

vijas vēstniekam ASV A. Teikmanim un ALA Simtgades
kluba biedriem.
Grāmata izdota Rīgā, serijā
Laika grāmata, ko izdod SIA
VESTA-LK-apgāds, kur top arī
avīze Laiks.

Aicinām pieteikties
ceļojumiem uz Latviju
Līdz 31. janvārim var pieteikties uz ALAs 2019. gada vasaras
izglītojošajiem ceļojumiem. Pieteikšanās veidlapas var atrast
ALA mājaslapā: www.alausa.org.
Pieteikuma papilddokumentus
varēsiet aizpildīt vēlāk, pašlaik
nepieciešams iesniegt tikai pamatinformāciju un samaksāt
pirmo iemaksu, lai ceļojumu
plāni var turpināties! Šovasar
notiks gan jūnija “Sveika, Latvija!” ceļojums (6.–20. jūnijs),
gan augusta “Sveika, Latvija!”

ceļojums (10.–24. augusts). Tāpat tiek plānoti arī izglītojošie
ceļojumi angļu valodā – “Heritage Latvia” 13–16 g.v. latviešu
izcelsmes jauniešiem 2019. gada
jūlijā un “Hello, Latvia”/”Sveika,
dzimtene!” ceļojums pieaugušajiem un ģimenēm (17.–30.
augusts). Lūdzam interesentus
pieteikties! Ja rodas kādas neskaidrības, rakstiet uz e-pasta
adresi alaprojects@alausa.org
vai zvaniet 301-340-1914.

ALA valde pulcējas uz sēdi Rokvilē
Aizvadītā gada decembrī notikušajā Amerikas latviešu apvienības valdes sēdē piedalījās
arī Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks ASV Andris
Teikmanis un Apvienotās baltiešu komitejas pārstāvji. Vēstnieks iepazīstināja valdi ar savu
jauno vietnieku Juri Pēkali un
pateicās apvienībai par labi noorganizēto 13. Saeimas priekšvēlēšanu diskusiju un atbalstu
Latvijas Simtgades pasākumiem
ASV. Valdes locekļi atskaitījās
par paveikto, pieņēma nākamā
gada darbības budžetu, plānoja
ALA kongresu, kas 2019. gada
maija pirmajā nedēļā notiks
Denverā, sprieda, kā organizēt
jaunu biedru piesaistīšanu un
diskutēja par iespēju atbalstīt
vairākus vērienīgus projektus
ASV un Latvijā.
Latvijas valdības un PBLA
Kultūras fonda Atzinības rakstus par ieguldījumu latviskās
izglītības un kultūras darbā
ASV saņēma Izglītības nozares
vadītāja Andra Zommere un
Kultūras nozares vadītāja Līga
Ejupe. Pusdienu pārtraukumā

bija iespēja noskatīties Ever
Media komandas veidoto īsfilmu „Atgriešanās“, kas tapusi
pēc apvienības pasūtinājuma.
Tā stāsta par Amerikā dzimušo
jaunieti, kuŗa nolēmusi savu

dzīvi saistīt ar Latviju pēc piedalīšanās vairākās ALA izglītojošās programmās. Filma tuvākajā laikā, pēc pirmizrādes
LTV1 3. janvārī, būs pieejama
arī internetā.

Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere saņem Latvijas
valdības Atzinības ralstu par savu darbu

ALA kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe saņem PBLA Atzinības
rakstu
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MĀRA RITUMS,
BRIGITA GAHR,
DACE NEBARE
Latvijas lielās jubilejas priekšvakarā Floridā St. Pētersburgas
Daugavas Vanagi māc. Aivara
Pelda vadībā pulcējās Lāčplēšu
godam veltītā sarīkojumā. Savā
uzrunā māc. A. Pelds klausītājus
aizveda simt gadus atpakaļ, kad
Pirmā pasaules kaŗa beigu posmā
tika deklarēta un proklamēta
Latvijas valsts, kad Brīvības cīņu
sīvajās kaujās ar vienreizēju varonību, tautas mīlestības iedvesmoti ar smagiem zaudējumiem
latviešu kaŗavīri – mūsu Lāčplēši
– tomēr mūsu atbrīvošanu izcīnīja. Viņus un viņu nopelnus
nedrīkstam nekad aizmirst!
Vietējais Kanaku ansamblis
astoņu vīru sastāvā braši nodziedāja četras dziesmas Aleksandras Ritumas klavieŗpavadījumā. Vēl noklausījāmies trīs
duetus reti dzirdētā, bet interesantā instrumentu kombinācijā
– kokle un vijole. Aranžējumus
bija veicis mūsu kokļu meistars
Ilmārs Vilmanis un tos nospēlēja
kopā ar Mārtiņu Šteinblūmu, šīs
pēcpusdienas koncerta solistu.
Svinīgā akta noslēgumā visi
bijušie kaŗavīri tika aicināti saņem ziedu veltes. Starp viņiem
viens bijušais leģionārs – Daumants Viks.
Šis koncerts reizē pārsteidza un
sajūsmināja ‒ ar vijoli rokās uz
skatuves uznāca slaids jauneklis,
Mārtiņš Šteinblūms, māc. Pelda
mazdēls, no Aiovas pavalsts. Jau
ar pirmajiem dziļi dziedošajiem
toņiem viņš lika aizmirst, ka
mūsu priekšā stāv 17 gadus vecs
ģimnazists! Programmā valdīja
dažādība – no kontemplatīva rakstura darbiem (Jāzepa Mediņa
“Romance”; Masnē „Meditācija
no Thaïs”) līdz ugunīgajiem deju
ritmiem (V. Monti „Čardašs”)
un zibenīgiem nošu skrējieniem.
Visas techniski spožās pasāžas

Kā klājas latviešiem Floridā?
solists veica ar apbrīnojamu virtuozitāti. “Jauns Paganīni!” teica
kāds klausītājs. Pavadītāja bija
Becky Collogan, Mārtiņa skolotāja, kuŗa bija atlidojusi līdzi
savam audzēknim. Sarunās viņa
izteicās, ka, četrdesmit gadus
mācot visdažādākā vecuma skolēnus, tik spējīgu kā Mārtiņu
viņa satiekot pirmoreiz. Divos
skaņdarbos Mārtiņu iejūtīgi pa-

ASV. Viņa uzvarējusi vairākos
konkursos ASV, Eiropā un Krievijā, piedalījusies mūzikas festivālos dažādās valstīs Eiropā,
Krievijā, ASV. Uzstājusies prestižās koncertzālēs – Kārnegi zālē,
Linkolna centrā, Dalasas simfoniskā orķestŗa koncertzālē un
citur.
Koncerta programmā bija klausītājiem gan vairāk, gan mazāk

mākslinieki – Margaritas septiņgadīgais dēls Martins un piecgadīgā meitiņa Miriama mūs iepriecināja ar vijoļspēli un ar lielu
aizrautību dziedāja Ziemsvētku
dziesmas.
Pēc koncerta visi cienājāmies
pie pašu sarūpēta Ziemsvētku
labumu galda, kuŗu svētkiem
bija sakārtojusi Mārīte Rubīns.
Un tad parādījās Rūķis un

vadīja viņa trīspadsmit gadus
vecā māsiņa Lāra.
Ļoti garšīgas siltas vakariņas
bija sarūpējusi mūsu kulinārijas
meistare māksliniece Anda Bērziņa.
Savukārt Ziemsvētkos St. Pētersburgas latviešu biedrība dāvāja
citu brīnišķīgu Ziemsvētku koncertu. Tajā spēlēja talantīgā latviešu vijolniece Margarita KreinaGollere. Margarita savu pirmo
mūzikālo izglītību ieguvusi Latvijā, vēlāk mācījusies Italijā un

zināmi skaņdarbi, kā arī oriģinālas vijoles kompozīcijas. Klausītājus īpaši sajūsmināja Vivaldi
vijolkoncerts „Ziema” un Bēthovena „Mēnesnīcas sonāte” ar Ainas
Krein aranžiju vijolei. Tas bija
liels emocionāls baudījums mums,
klausītājiem.
Ne tikai Margarita ‒ arī citi
viņas ģimenes locekļi ir talantīgi
mūziķi, un viņas mamma Aina
Krein spēlēja klavieŗpavadījumu.
Koncerta noslēgumā vēl viens
patīkams pārsteigums: topošie

Sniegpārsliņa ar Ziemsvētku vecīša dāvanu maisu. Sniegpārsliņa
(Līvija Denavs-Rebane) mūs
sveica ar „Gaismas deju”. Rūķis
Ziemsvētku vecīša veltes dāvāja
mazākajiem pasākuma apmeklētājiem. Taču izrādījās, ka arī
pieaugušo vidū bija vairāki, kuŗi
šajos Ziemsvētkos par labu darbu
bija nopelnījuši dāvaniņu. Īstu
Ziemsvētku noskaņu ienesa Pēteŗa Ozola vadītā Ziemsvētku
dziesmu kopdziedāšana, kuŗa
izskanēja ar dziesmu „Klusa

nakts, svēta nakts”.
Šis bija pirmais sarīkojums, ko
pēc Biedrības telpu likvidēšanas
rīkoja īrētās telpās. Apmeklētāju
atsaucība dod cerību un ticību,
ka St. Pētersburgas latviešu biedrība veiksmīgi turpinās savu
darbību arī 2019. gadā!
Laimīgu, veiksmīgu, veselīgu un
jo īpaši latviski kulturāli interesantu 2019. gadu! Sv. Pētersburgas
latviešu biedrība izsaka lielu pateicību par jūsu interesi, atbalstu
un līdzdalību mūsu kultūras
dzīves organizēšanā.
Pagājušais gads Biedrībai bijis
lielu pārmaiņu gads, kuŗā ne tikai
nosvinējām Latvijas Simtgadi, bet
arī atvadījāmies no mūsu Biedrības nama, kas daudzus gadus
bijis kultūras centrs un mājvieta
latviešiem Floridā. Viens vēsturisks posms ir beidzies, taču ar
jūsu visu ieinteresētību un atbalstu
Biedrība turpina savu darbību.
Tiek īrētas ērtas telpas, turpināsim
tikties Fort de Soto parkā, rīkosim
tematiskus pasākumus, aicināsim
viesos vietējos māksliniekus, kā
arī māksliniekus no Amerikas un
Latvijas.
Mūsu Biedrība ir latviskas kultūras organizācija – maza Latvijas daliņa lielajā Amerikā, mums
daudziem tik ļoti vajadzīga. Lai
Biedrībai vairotos spēks, augtu
enerģija, lai notiktu paaudžu
sadarbība, aicinām Jūs visus kļūt
par tās biedriem!
Gaidīsim ieteikumus, idejas un
atbalstu! Sadarbosimies!
Ja līdz šim esi bijis tikai vērotājs
no malas, sīkāka informācija par
iespēju atbalstīt B iedrību un būt
daļai no tās, kā arī dalībnieka
anketa būs publicēta kārtējā St.
Pētersburgas izdevumā Ziņas.
Nāciet mūsu pulkā!

Baltiešu Simtgades pēcpusdiena
Indiana Pacers spēlē

IVETA ASONE
Latvieši, lietuvieši un igauņi
pulcējās 16. decembrī Indianapoles Bankers Life Fieldhouse, lai
kopīgā sadraudzības pēcpusdienā
atzīmētu Baltijas valstu Simtgades un pēc tam noskatītos Indiana Pacers basketbola spēli pret
New York Knicks. Pēcpusdienas
norisi Pacers Square pieņemšanas
telpā ievadīja Indianapoles Latviešu sabiedriskā centra priekšsēdis Andris Bērziņš, sveicot klātesošos un nolasot sveicienus no
Latvijas vēstnieka ASV Andŗa
Teikmaņa. Sekoja Indianapoles
lietuviešu sabiedrības priekšsēdes
Rūtas Žekonis sveicieni. Priekšnesumu virkni iesāka ar Lidijas
Āboliņas 1968. gadā choreografēto „Draudzības deju” Indianapoles tautasdeju kopas Jautrais
pāris, (vad. Iveta Asone), Čikāgas
lietuviešu deju kopas Laume
(vad. Vaida Indriliunas) un atsevišķu igauņu izcelsmes dejotāju
izpildījumā; pavadījumu spēlēja
Indianapoles lietuviešu deju kapela Biru Bar, vad. Otonas Balčiūnas. Deju izpilda seši pāŗi, divi
no katras tautības, un tās simboliskā nozīme ir tikpat aktuāla
tagad kā pirms 50 gadiem. Pēc tam

2019. gada 12. janvāris – 18. janvāris

Laumes seši dejotāju pāŗi vieglā
solī nodejoja lietuviešu dejas, un
astoņi Biru Bar mūzikanti braši
nospēlēja savas tautas melodijas.
Savukārt Jautrā pāŗa desmit dejotāju pāŗi rādīja tradicionālās

dejas „Jautrais pāris” un „Rucavietis”, choreografijas „Senais dancis”, „Viņš bučojis man’”, „Jubilejas
deju virkne”, un divas igauņu
dejas – „Harju löss” un „Tuljak”.
Pēc deju un mūzikas program-

mas visi dejotāji, mūzikanti un
apmeklētāji devās uz arēnas sēdvietām pie basketa laukuma noskatīties Pacers un Knicks komandas spēlētāju iesildīšanos. Pacers
komandas lietuviešu basketbo-

Indianapoles Jautrā pāŗa dejotāji Pacers Square pieņemšanas telpā. 1. rindā no kreisās: Anna
Inveisa, Ēriks Tuttle, Iveta Asone, Renārs Šteinbahs, Evita Rozenberga; 2. rindā: Emīlija Grīnvalde,
Elīna Lūse, Solveiga Henderson, Larisa Granta, Dīna Kanca, Molly Overbey, Grete Kalda, Amanda
Krēmera; 3. rindā: Aleks Overbey, Roberts Inveiss, Andrejs Kancs, Māris Kancs, Lane Tuttle, Mark
Henderson, Andris Krūmkalns, Jeff Sherman // FOTO: Ross Grīnvalds, Elīna Kupce

lists Domantas Sabonis pienāca
laukuma malā sasveicināties ar
baltiešiem. Tieši pirms spēles
sākuma uz arēnas grīdas uznāca
Biru Bar, Jautrais pāris un Laume.
Biru Bar pavadījumā Jautrais pāris
nodejoja „Ačkupu” un Laume –
„Rusnes kadrili”, baltiešu skatītājiem atbalstot ar plaukstu sitieniem taktī. Priekšnesuma beigās
visi dejotāji un mūzikanti palika
uz arēnas grīdas kopīgai fotografijai. Plkst. 17.00 sākās spēle.
Spēles puslaikā publikai paziņoja,
ka šogad baltieši atzīmē savu valstu Simtgades, un arēnas centrā
iznāca Andris Bērziņš ar Latvijas
karogu un Rūta Žekonis ar lietuviešu karogu. Paziņojuma beigās Andris un Rūta apskāva viens
otru, tā apliecinot draudzības
saites, kas vieno Baltijas tautas.
Ap 300 baltiešu apmeklēja pēcpusdienas programmu un Pacers
spēli. Paldies visiem programmas izpildītājiem par skaistajām
dejām un mūziku, A. Bērziņam
par administrātīvo darbu kārtošanu un Latviešu sabiedriskajam
centram par Jautrā pāŗa dejotāju
atbalstu!
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Atskatoties uz Latvijas Simtgades
svētkiem Vašingtonā

AIJA MOELLERE
Tūlīt iejuksim Ziemsvētku un
gadu mijas pienākumu un ballīšu
karuselī, bet pirms tam vēl mirkli gribas pakavēties pārdomās
par šī gada nozīmīgākajiem pieturas punktiem.
Jautājums “Kā svinēt Latvijas
Simtgadi Vašingtonā?” nodarbināja Vašingtonas latviešu ev. lut.
draudzes, Latviešu skolas, Daugavas Vanagu apvienības Vašingtonā, DC, Studenšu korporāciju kopas un Vašingtonas
konventa pārstāvjus gandrīz vai
veselu gadu. Rezultātā Latvijas
Simtgades Valsts svētku svinības
šai pusē bija daudzu cilvēku roku
darbs, ko prasmīgi un ar savu
augstākās klases diplomātiju
vadīja un koordinēja mūsu sabiedrības dvēsele un Latviešu
organizāciju Vašingtonā (LOV)
priekšsēde Anita Juberte.
2018. gada 18. novembŗa svētku diena – saulaina, bet rudenīgi
vēsa – sākās ar Latvijas karoga
svinīgu uzvilkšanu Latviešu
skolas izkārtojumā, Aijas Celmas-Evans un Mārtiņa Zvanera
vadībā. Paldies viņiem un skolas
bērniem tautastērpos, kas karoga
pakājē ar klātesošo iededzinātām svecītēm izveidoja Latvijas
robežu kontūras. Svecītes vēl
spožāk atspīdēja dienas beigās,
pavadot Valsts svētku dalībniekus mājup. Latviešu skolas iepriekšējo gadu absolventi svētku
dalībniekiem piesprauda Latvijas
karoga lentītes ar īpašiem Latvijas Simtgades žetoniem, izdalīja
programmas un dažādi palīdzēja
dienas gaitā.
Svētku rīts turpinājās ar skaistu
un svinīgu dievkalpojumu ar
ziediem bagātīgi rotātā dievnamā. Prāvestes Anitas VārsbergasPāžas vadībā Vašingtonas latviešu saime izlūdzās Dieva svētību Latvijas valstij un latviešu
tautai. Ar latviešu komponistu
darbiem dievkalpojumu kuplināja mecosoprāns Amanda Wyland. Ar dziesmu un deklamācijām iepriecināja skolas audzēkņi.
Pēc tam nu jau ap 200 tautiešu
un viņu draugu pulcējās lielajā
zālē. Skatuve bija dekorēta ar
lielu sarkanbaltsarkano karogu.
Uz galdiem tumšsarkani galdauti un baltas rozes. Simtgade
sapulcēja lielāku pulku nekā pasākuma organizatori bija cerējuši,
bet tika ienesti papildus galdi, un
visiem vietas pietika.
Kad visi bija sasveicinājušies,
viens ar otru aprunājušies un
ieturējuši otro brokastu maltīti,
telpa aptumšojās un klātesošo
uzmanību piesaistīja ekrāns un
divas teicējas: Aija Celma-Evans
un Renāte Grāvere iesāka atskatu
Latvijas pagājušajos 100 gados.
Viņas vēlāk nomainīja Vija
Ūdenāne un Ivars Kuškēvics.
Vārdi mijās ar melodijām, tās
papildināja attēli un izskaidrojoši
paraksti uz lielā ekrāna. Tekstu
audiovizuālajai prezentācijai “Latvija simt gados” sarakstīja Vilnis
Baumanis, un V. Baumanis un
Anita Juberte arī sadarbojās kā
režisori.
Vilnis Baumanis stāsta: “Mūsu
veidoto audiovizuālo priekšnesumu ierosināja Latviešu organi-
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zāciju Vašingtonā (LOV) priekšsēde Anita Juberte. Kad viņa
man atklāja savu ieceri – izstāstīt
Latvijas vēsturi pēdējo simt gadu
laikā un lūdza uzrakstīt stāstāmo
tekstu, kļuvu diezgan domīgs.
Izstāstīt Latvijas vēsturi simt
gadu gaŗumā? Tas būtu darbs
kādam vēstures profesoram! Bet,
kā jau šādās reizēs notiek, ja
izaicinājums ir pietiekami liels,
tas vairs nedod miera. Zināju, ka

organizāciju, kuŗas mērķis bija
palīdzēt latviešu bijušiem kaŗavīriem un viņu ģimenēm. Daudz
ir paveikts, bet vēl joprojām
darba netrūkst.
Tālāk Latvijas un latviešu gaitām ir divas puses. Kamēr Padomju Latvijā tautai nākas pazemoties, izlocīties un radošā veidā
izdzīvot gan materiāli, gan morāli, trimdā dzīvojošie latvieši
iesakņojas, taču jaunākā paaudze

Namejs priecē skatītājus

būs jākrāso ar lieliem triepieniem un daudz kam jāpaliek
nepieminētam. Paļāvos uz to, ko
biju mācījies trimdas latviešu
skolās. Ģeniāla bija Anitas doma
pieaicināt notikumu “lieciniekus”
– tā iesaistot vietējos tautiešus,
kuŗu stāsti bija nudien interesanti.
Daudz laika gan Anitai, gan arī
man prasīja fotografiju meklēšana tīmeklī. Un bija rūpīgi jāpārdomā mūzikālais ietērps, kas
manuprāt kāpināja stāstījuma
emocionālo kvalitāti. Tātad,
priekšnesums veidojās kā kopīgs
pasākums, kuŗā nozīmīgas lomas
spēlēja arī “techniskie” lietpratēji:
Andris Lūsis, Renāte Laine un
Marisa Gudrā.”
Stāstījums iesākās, atceroties
1918. gada 18. novembri, to
dienu polītisko stāvokli Latvijā
un atmosfēru Rīgas II teātrī. Tika
aicināta uzstāties pirmā vēstures
lieciniece Ilze Ūdre Black, Gustava Zemgala mazmeita. Kā zināms, Gustavs Zemgals bija
Tautas padomes priekšsēdētāja
vietnieks, un tieši viņš paziņoja,
ka suverēnā valsts vara Latvijā ir
pārgājusi Tautas padomes rokās.
No Ilzes Black sacītā iepazinām
šo vareno kungu no ikdienišķās
puses: gan to, kā viņš Mežaparka
mājas dārzā audzējis ābolus un
pat pats pārdevis tos tirgū, gan
to, kā viņš katru ēdienreizi nobeidzis ar dienišķās rupjmaizes
šķēlīti. Ilze Black visiem vēlēja tos
pašus vārdus, ar ko viņas vectēvs
nobeidza savu runu valsts proklamēšanas dienā: “Mūsu vienīgā
vēlēšanās ir, lai saules mūžs
Latvijai, lai dzīvo demokratiskā
Latvija!“
Vēstures atskats vijās caur
Brīvības cīņām uz t.s. Ulmaņlaikiem, padomju un tad vācu
okupāciju. Nākamais vēstures
liecinieks Imants Timrots mums
pastāstīja par grūtajām dienām
ieslodzījumā, ko bija “nopelnījis”
par savām leģionāru gaitām.
Tieši šai sūrajā laikā esot radusies
ideja dibināt Daugavas Vanagu

sāk šaubīties par savu identitāti
un piederību. Aivars Osvalds
dalījās ar savām atmiņām par
2x2 nometņu kustību, kas radās
1960. gadu beigās un nostiprināja latviskuma garu daudzos
Amerikas latviešos, un kuru dēļ
viņš un neskaitāmi citi jūt dziļu
emocionālu piederību Latvijai
un tās kultūrai.
Nozīmīga prezentācijas daļa
tika veltīta pārmaiņu periodam,
kas iesākās 1980. gados. Amerikas pusē tautieši aktivizējās un
rīkoja publiskus polītiska rakstura protestus. Latvijā Gorbačova
“perestroikas” centieni pavēra
šķirbiņu brīvākām runām, kas

iesāka trešo Atmodu. Kādreizējais Amerikas Balss Vašingtonā
korespondents Knuts Ozols dalījās atmiņās par savu 1988. gada
Latvijas komandējumu, kad viņš
varēja būt klāt oktobŗa dienās,
kad tika dibināta Tautas Fronte.
Viņš paredzēja, ka brīvās runas
un jauno politgrupu veidošanos
Maskava drīz apslāpēs. “Paldies
Dievam, mans situācijas novērtējums bija nepareizs,” tagad
atzīst Knuts Ozols.
Līga Sūrīte stāstīja par to, kā
viņa ar māsu piedalījās 1989.
gada 23. augusta Baltijas ceļā.
Līgai, tāpat kā daudziem citiem,
arī man, toreiz bija pašsaprotami,
ka jāpiedalās, un tāpat kā citiem,
viņai prātā bija iešāvusies doma:
vai mēs tā drīkstam? Pulcēties?
Nest lielus sarkanbaltsarkanos
karogus? Akcijas svarīgums un
nopietnība tika pilnībā apjausta
tikai vēlāk, tai brīdī vienkārši
bijām klāt un sadevāmies rokās
ar igauņiem un lietuviešiem.
Un tik tiešām tika pielikti
pūliņi, lai brīvdomīgos baltiešus
agresīvi apspiestu. Pēc 1991. gada
11.–13. janvāŗa traģiskajiem notikumiem Viļņā, Latvijas iedzīvotāji gatavojās uzbrukumam
TV un radio, sākās barikāžu
laiks. Par to ar lielu degsmi un
spēku mums stāstīja Uve
Hodgins, kas no angļu valodas
skolotājas un tulkotājas pārtapa
gan par ārštata korespondenti
ārzemju medijiem, gan brīvprātīgo palīdzi vienā no ātrās palīdzības punktiem, gan arī par
sakarnieci ar Kanadas vēstniecību Maskavā. Viņa tai laikā izjuta uz savas ādas īstu naidu un
īstas bailes – bet arī īstu dzimtenes mīlestību. “Mīlēsim un
sargāsim Latviju!” viņa mums
lika neaizmirst.
Atmiņu stāsti atgādināja, ka

mēs ikviens esam daļa no Latvijas
vēstures. Aizkustinošā prezentācija aizrāva līdz, un ne vienam
vien klātesošajam pirmā doma
pēc tās noskatīšanās bija, ka
nevaram to paturēt tikai sev, ka
tā ir jāieraksta, lai var dalīties ar
citiem latviešiem. Un ne tikai –
bija arī mudinājumi to padarīt
pieejamu angliski runājošajiem.
Vispirms iedomājāmies par saviem vīriem, sievām, bērniem,
mazbērniem, bet tad arī par
plašāko pasauli. Latvijas vēstures
stāsts ir jāatkārto vēlreiz un
vēlreiz.
Programmas turpinājumā uzstājās Vašingtonas tautasdeju
grupa Namejs, ko vada Katlyn
Lapsa un Alberts Ozols. Vislielākos aplausus izpelnījās pēdējā
deja “Laucinieku dancis” ar savām jautrajām melodijām un
visai sarežģītajām soļu partijām.
Divos pēc vietējā laika mēģinājām pieslēgties tiešraidei Latvijā, lai kopīgi ar latviešiem visā
pasaulē nodziedātu Valsts himnu,
taču sakaru pārslodzes dēļ video
pārraide neizdevās. Dziedājām
vienalga! Tad spontāni izlauzās
“Mazs bij’ tēva novadiņis”. Sekoja
apsveikumu runas no Latvijas
Republikas vēstniecības Amerikas Savienotajās Valstīs trešā
sekretāra Artūra Saburova un
Amerikas Latviešu apvienības
priekšsēža Pēteŗa Blumberga.
Tika iznests dzimšanas dienas
kliņģeris. Dziedājām “Daudz
baltu dieniņu” un saskandinājām
šampanieša glāzes. Uz ekrāna
parādījās tiešā translācija no
Brīvības pieminekļa pakājes.
Svētki Latvijas sirdī atbalsojās
Vašingtonas pievārtē, kur vēl ilgi
turpinājās sarunas, noskaņojums
bija svinīgs un pacilājošs – kā jau
tas pienākas lielos svētkos un
svinībās.

Valsts svētku svinības Arizonā
Siltā saulainā laikā sanāca kopā
Arizonas Latviešu kopa, lai svinētu Latvijas Valsts 100 gadu
svētkus zvērināta advokāta Sigurd
M. Krolls un Martinas namā
Scottsdale, Arizona, 17. novembrī. Visi latvieši priecīgi dziedāja

“Dievs, svētī Latviju” un “Daugav’
abas malas”. Svētku runu teica
Daina Balodis, Jelgavas Daugavas
Vanagu pārstāve. Piedalījās arī
Latvijas pirmā prezidenta Jana
Čakstes mazmeita Anna Čakste
ar dēlu Jāni Streipu. Pēc svētku

runas klātesošie sēdas pie terrasē
uzklātiem galdiem, kas bija pušķoti ar sarkanbaltiem ziediem, lai
kopīgi dalītos pēcpusdienas mielastā. Dārzā starp kokiem plīvoja
Latvijas karogs. Lai Dievs svēti
Latviju!
Sigurds M. Krolls
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Valsts svētki Indianapolē

KĀRLIS RŪSA
Indianapoles ziemeļu pusē, uz
I-465 lielceļa, liels reklāmas
plakāts visu novembri ir vēstījis
par Latvijas Simtgadi. Plakātu
novietoja vietējā latviešu saime,
un to katru dienu ir skatījuši
neskaitāmi gaŗāmbraucēji.
Valsts svētku svinības 17. novembŗa vakarā pulcināja Indianapoles Latviešu Sabiedriskā
Centrā pilnu namu, ieskaitot
tautiešus no tālienes. Pēc karogu
ienešanas, prāvests Gunārs Lazdiņš svētbrīdī atgādināja, ka
Latvijas dibināšana bija nenoliedzams brīnums, kuŗu lēma
un vadīja Dievs. “Mūsu Tēvs
Debesīs” lūgšanu (L. Garūtas
kompozicija) dziedāja Indianas
Latviešu biedrības koris; sekoja
Latvijas himna, visiem klātesošiem no sirds piedaloties.
Savā uzrunā Centra priekšnieks Andris Bērziņš izsacīja
pateicību visām vietējām latviešu organizācijām par palīdzību šī vakara sarīkošanā.
Sekoja Nellijas Kleinbergas,
Latvijas Republikas 12. Saeimas
deputātes, svētku runa ar devīzi

SANDRA KALVE
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“Likteņa zvanā kāds jaunu laikmetu sit!” Runātāja vispirms
sniedza atskatu par Latvijas
valsts dibināšanas sarežģītajiem
apstākļiem un notikumiem. Ne-

notība, lai proklamētu Latvijas
valsti 1918. gada 18. novembrī,
un šo vēstures faktu nekas
nespēj atcelt.
Kleinberga ieraudzījusi “ideālo

raugoties uz nesaskaņām, kādas
valdīja starp abiem galvenajiem
latviešu nacionālistu grupējumiem, radās pietiekama vie-

Latviju” tieši šī gada vasaras
Dziesmu un deju svētkos, kas
tautai un pasaulei parādīja
vienreizēju sajūsmu un ticību

Cik latvju tauta sena,
tik Latvija jauna!

Doma svinēt Latvijas 100 gadu
jubileju Milvokos tieši 18. novembrī radās jau aprīlī. Daudzu
cilvēku pūliņi, laiks un enerģija
tika ielikti šo svētku organizēšanā
un rūpēs, lai viss labi izdotos.
Vēlreiz gribu izmantot iespēju
pateikties rīcības komitejas priekšsēdim Andrim Kursietim, kuŗš jau
pirmajā sēdē pēc mūsu lūguma
uzņēmās šo komiteju vadīt.

katram tika iedotas, izejot no
baznīcas, salikām pie pieminekļa
karoga krāsās. Nenoliedzami,
tajā brīdī sajutu to mūsu draudzes locekļu klātbūtni, kuŗi nu
jau ir mūžībā. Sirds vēlējās viņiem teikt, ka tas ir jūsu nopelns,
tā jūsu paaudzes Latvijas mīlestība, kuŗa nodrošinājusi to, ka
mēs te vēl dziedam un Dievu
lūdzam latviski.

ar savu klātbūtni un savā uzrunā
daudz pieskārās Latvijai šobrīd
un tās sasniegumiem. Mūzikālajā
daļā piedalījās Milvoku jauktais
un vīru koris, dejoja lielais un
mazais Metieniņš, un spēlēja
Kamerorķestris ar diriģentu Ernestu Brusubārdi III priekšgalā.
Jāpiemin, ka visa Brusubāržu
ģimene spēlēja ļoti lielu lomu, lai
svētku koncerts tik lieliski izdo-

Diena iesākās ar skaistu dievkalpojumu, kuŗš bija īpašs, jo
mūsu vidū bija arī tautieši no
citām pilsētām. Liels prieks bija
redzēt kuplāku skaitu no Čikāgas.
Pēc iedvesmojoša dievkalpojuma
archibīskape Lauma aicināja visus uz baznīcas dārzu, kur tagad
vietu ir atradis piemiņas piemineklis tiem, kuŗi tika komūnistu nomocīti un izsūtīti. Sarkanās un baltās rozes, kuŗas

Svētku uzrunu teica rīcības
komisijas priekšsēdis Andris Kursietis. Jāpiemin, ka viņš arī bija
viens no īpašās atzinības saņēmējiem.
Andrim un Sandrai Mednis
tika piešķirta Daugavas Vanagu
Goda zīme zeltā un Sandra Kalve
saņēma ALAs Atzinības rakstu.
Goda viesis, Latvijas vēstnieks
Amerikā Andris Teikmanis ar
kundzi Ingunu pagodināja mūs

tos. No paaudzes uz paaudzi – to
varējām just visos, kuŗi pulcējās
pie sarkanbaltsarkanā karoga, lai
fotografētos ar ģimenēm un
draugiem.
Paldies paaudžu paaudzēm,
kuŗas visās pasaules malās uzturējušas mūsu identitāti, mūsu
Latviju. Visvairāk paldies Dievam, kuŗš ļāvis mūsu meitām
ziedēt un mūsu dēliem dziedāt!
Dievs, svētī Latviju!

savai valstij. “Mēs vienmēr esam
likuši dziesmu pret ieročiem.”
Lai viens otram vēlam vienotību
Latvijas labā!
Indianapoles tautietim Gundaram Grīslītim piešķirta PBLA
Atzinības balva par viņa rakstiem, kas gadu tecējumā parādījušies latviešu presē. No Latvijas ministru prezidenta M.
Kučinska saņemts Atzinības
raksts Indianapoles ilggadīgai
deju kopai Jautrais Pāris. Sekoja
draudzīgi apsveikumi no Indianapoles lietuviešu un poļu apvienībām, arī neklātienes sveicieni no Indianapoles rumāņiem un igauņiem.
Svētku koncertā dziedāja
Indianas Latviešu biedrības
koris diriģentes Aijas Brugman
vadībā, piedaloties arī Latviešu
skolas audzēkņiem, kuŗi “Daugaviņa puto balti” beigās lepni
pacēla spožus zobenus. Kori
atbalstīja viesi no Latvijas:
Madara Orola, Evija Sloka un
Lauris Valters (kuŗš arī spēlēja
ģitaru un klavieres); viņiem
pievienojās Lars Alversons (no

Austrumkrasta) ar basģitaru.
Šo viesu klātbūtni organizēja
indianapolietis Jānis Kauliņš,
kuŗš pats piedalījās ar sitaminstrumentiem. Viesi iepriecināja
publiku ar lieliski izpildītu
dziesmu virkni, no kuŗām divas
bija Laura Valtera kompozicijas. Programmas noslēgumā
tautasdeju grupa Jautrais pāris
novēlēja Latvijai daudz laimes
ar jautri virpuļojošām īsām
dejām.
Publika veltīja ilgus aplausus
visiem programmas izpildītājiem, un arī pateicās programmas pieteicējai Lienei Millerei
un skaņu/gaismu meistaram
Dainim Ozeram. Nākamā rītā,
tieši 18. novembrī, Latvijas
Valsts svētki tika atzīmēti ar
svinīgu dievkalpojumu netālajā
dievnamā (Pleasant View Lutheran Church). Pēc tam bija
iespēja atkal iegriezties Latviešus Sabiedriskā centrā, lai
noskatītos Valsts svētku svinības tiešraidē no Brīvības pieminekļa Rīgā.

Detroitā svin
Latvijas Simtgadi
LĪGA JĒKABSONE
17. novembrī, kad Latvijas
pulksteņi vēstīja pusnaks stundu, bija pienākuši lieli svētki
latviešiem visā pasaulē. Tajā
brīdī (pulksten 5:00 EST) Detroitas latvieši, ar paceltām šampanieša glāzēm un pacilātām
sirdīm, sveica cits citu Latvijas
Simtgadē un vēlēja Tēvijai saules mūžu. Svecīšu gaismā pie
dāmu krūtīm mirdzēja dzintari
un latviskās sudraba rotas. Uz
galdiem sarkanbaltsarkanas rozes, telpā pīrāgu un svētku kliņ-

piedāvāja divas (Ē. Dajevskis un
J. Soikans), arī Newcomer ģimene divas (A. Dārziņa un J.
Kaķis), Jansonu ģimene divas
(Ē. Dajevskis un E. Vārdaunis),
Vītiņu ģimene vienu, kas viņiem
nesen ir nākusi mantojumā no
Daiņa Rudzīša (V. Teteris), Jēkabsonu ģimene vienu (D. Dagnija). Anita un Andris Andersoni izstādīja sava tēva latviskos
kokgriezumus, bet Laila Upīte
skaistu pašas darinātu gleznu.
Nākamā rītā – 18. novembŗa

ģeŗa smarža. Sienas rotāja latviešu mākslinieku darbi. Klātesošos valdīja prieks un labsajūta.
Par mākslas darbu baudīšanu
šajā svētku nedēļas nogalē pateicība D’Aoust ģimenei, kas
izstādīja četras gleznas no savas
privātās kollekcijas (N. Strunke,
V. Skulte, G. Cenne un M. Kovaļevska), Markovu ģimene

svētdienā mācītāja Biruta Puiķe-Wilson vadīja svinīgu Valstssvētku dievkalpojumu. Draudze
bija lūgta, pēc iespējas, nākt
tautastērpos vai tautiskos cimdos, un tie, kas šo aicinājumu
bija uzklausījuši, piedeva šai
svētai dienai īpašu svinīgumu.
„Dievs, svētī Latviju!” bija grūti
izdziedāt – balss aizžņaudzās.
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
Atskatoties uz aizgājušo –
2018. gadu
Aizvadītajā 2018. gadā Latvijā
risinājās daudz svarīgu notikumu. Atskatīsimies uz dažiem “nospiedumiem” valsts dzīvē.
Janvārī sākās e-veselības ieviešana, kas saskārās ar lielām grūtībām. • Katoļu baznīcas archibīskaps Zbigņevs Stankevičs izteica
savu viedokli par Stambulas konvenciju, ko apsprieda Saeimā.
Februārī Latviju satricināja
pamatīgs skandals, kad tika aizturēts Latvijas Bankas prezidents
Ilmārs Rimšēvics. Sākts kriminālprocess pēc likuma panta par
“kukuļa pieprasīšanu un pieņemšanu lielā apmērā”. • ASV finanču apkaŗošanas iestāde FinCen
izvirzīja smagas apsūdzības pret
ABVL banku par naudas apmazgāšanu un kukuļdošanu. Tam bija
smagas sekas: ABVL paziņoja par
pašlikvidāciju. • Kalpošanu Latvijas ev. lut. Baznīcā beidza plaši
pazīstamais mācītājs Juris Rubenis. Baznīcas vadība noliedza, ka
no tās puses būtu bijis kāds spiediens.
Martā Saeima ar pārliecinošu
balsu vairākumu par Satversmes
aizsardzības (SAB) direktoru atkārtoti apstiprināja Jāni Maizīti.
• Saeima pieņēma gala lēmumu
par pāreju uz izglītību valsts valodā visās valsts un pašvaldību
skolās. Pretojās tikai partija Saskaņa. • Tīmeklī un kasēs sākās ieejas biļešu tirdzniecība uz Dziesmu un deju svētkiem. Process
nebija organizēts pietiekami augstā līmenī.
Aprīlī pie ASV prezidenta
Donalda Trampa Baltajā namā
viesojās Baltijas valstu prezidenti –
Raimonds Vējonis, Kersti Kaljulaida un Daļa Grībauskaite. Vizītei bija ārpolītiska un vēsturiska
nozīme. • Ģenerālprokurors Ēriks
Kalnmeiers aicināja Elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) rēgulējumu atzīt
par neatbilstošu Satversmei. Lieta
tomēr netika ierosināta.
Maijā slavenajā Kannu kinofestivālā ar sirsnīgiem aplausiem
un stāvovācijām tika sveikts 96 gadus vecais latviešu kinorežisors
Rolands Kalniņš. Festivālā tika
izrādīta viņa filma “Četri balti
krekli”. • Braucot gaŗām Rīgas
Meža kapiem, tiek nogalināts maksātnespējas administrātors Mārtiņš Bunkus. Vēlāk nogalinātā radinieki izsludināja 500 000 eiro
naudas atlīdzību par noderīgu
informāciju.
Jūnijā partija Saskaņa par prezidenta amata kandidātu izziņoja baptistu mācītāju Pēteri
Sproģi. Viņš vairākas reizes uzstājās ar moralizējošiem apgalvojumiem par Latvijas sabiedrību. Vēlāk viņš nolēma polītikā
tomēr neiet. • Saeimā pēc balsojuma par izdošanu ieradās KNAB
darbinieki un aizveda deputātu
Artusu Kaimiņu. Sākts kriminālprocess par partijas nelikumīgu
financēšanu.
Jūlijā emocionāli tika aizvadīti
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Kultūras
ministre Dace Melbārde ne tikai
organizēja, bet pat centās izrādīt
savu tuvību latviešu kultūrai.
Savu uzrunu Briselē viņa sāka ar
dziesmu “Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā...”

Augustā notika Latvijā līdz šim
lielākās militārās mācības Namejs
2018 ar mērķi pārbaudīt bruņoto spēku gatavību aizsargāt
valsti no jebkuŗa apdraudējuma.
Mācībās piedalījās vairāk nekā
10 000 kaŗavīru. • Liela sabiedrības uzmanība tika pievērsta izdevniecības Latvijas Mediji izdotajai piecu autoru grāmatai par
bijušo Vienotības līderi Solvitu
Āboltiņu – “Varēt”. • Rīgā tika atvērts slavenais lielveikals IKEA.
Septembrī vienas dienas vizītē
Latviju (24. septembrī) apmeklēja
Romas Katoļu baznīcas galva
pāvests Francisks. Latvijas iedzīvotājiem šī diena bija brīvdiena.
• Amatu atstāja akciju sabiedrības Rail Baltica vadītāja Baiba Rubesa. • Nobela Miera prēmijai tika
izvirzīta Pretošanās kustības dalībniece Lidija Doroņina-Lasmane. Pieteikumā viņa raksturota kā
latviešu disidente un sirdsapziņas
cietumniece, kā arī norādīts, ka
Eiropa un pasaule kopumā vēlu
sāka apzināt komūnisma terrora
un genocīda apmērus un tūkstošiem dzīvju, ko šī vara salauza un
iznīcināja.
Oktobrī 13. Saeimas vēlēšanās
bija zema vēlētāju aktīvitāte –
54,56%. Jaunajā parlamentā ievēlēti septiņi polītiskie spēki – Saskaņa, KPV LV, JKP, Attīstībai Par!,
Nacionālā apvienība, ZZS, Jaunā
Vienotība. 51 deputātam nav iepriekšējas pieredzes Saeimas darbā. • Saeimā pieņēma grozījumus
Satversmē – paredzēts Valsts prezidentu turpmāk ievēlēt atklāti.
• Pie lasītājiem nonāca Nacionālās enciklopēdijas Latvija pirmā
tirāža – 3000 eksemplāru. To izpirka pāris dienās.
Novembrī svinējām Latvijas
valsts nodibināšanas 100. gadadienu. • Atšķirībā no smagā valdības veidošanas procesa jaunās
Saeimas vadību izdevās ievēlēt
ātri. Amatā palika līdzšinējā parlamenta priekšsēde Ināra Mūrniece. Balsojumā nepiedalījās Saskaņa.
Decembrī Jaunās Vienotības
pārstāvis Krišjānis Kariņš piekrita veidot valdību, kad divi mēģinājumi bija neveiksmīgi. Viņš
bija kompromisa kandidāts. Tomēr Jauno gadu Latvija sagaidīja
ar veco valdību. • Par skaļu gada
nogali parūpējās Korupcijas novēršanas un apkaŗošanas birojs
(KNAB). Veiktas vairāk nekā 30
kratīšanas, aizturēti Rīgas satiksmes darbinieki. No amata atkāpās Rīgas domes vicemērs Andris
Ameriks. • Atver tā dēvētos čekas
maisus. Latvijas Nacionālā archīva tīmekļa vietnē tiek publicēti
gandrīz 30 gadus slepenībā turētie PSRS Valsts drošības komitejas dokumenti.
***
Titula “Eiropas Gada cilvēks
Latvijā” laureāts – Egils Levits
Titulu “Eiropas Gada cilvēks
Latvijā” ieguvis Eiropas Savienības (ES) Tiesas tiesnesis Egils Levits, aģentūru LETA informēja
biedrībā “Eiropas Kustība Latvijā”.
Balsošanas laikā lielāko sabiedrības atbalstu guva gan Levits,
gan arī Eiropas Latviešu apvienības prezidija priekšsēža vietniece un Luksemburgas-Latvijas
asociācijas valdes locekle Elīna
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Protam kopt savas
tautas dvēseli
Laikrakstā Neatkarīgā Rīta Avīze Romas Katoļu baznīcas Rīgas
archibīskaps mētropolīts Zbigņevs Stankevičs dalās pārdomās
par Latvijas svētkiem, kristīgajām vērtībām, dzīvesveida inventarizāciju, mīlestību. Mūsu lasītāju ieskatam daži fragmenti no
Stankeviča intervijas.
Šogad es vēroju labo gribu pienācīgi nosvinēt valsts dzimšanas dienu. Ieguvums ir tas, ka esam kļuvuši patriotiskāki, latviskāki – svētku gadā
pārsvarā bija latviskā kultūras
dimensija. Galvenais jautājums:
vai šie svētki mūs ir padarījuši
labākus? Tomēr šie svētki parādīja, ka protam kopt savas tautas dvēseli. Šie svētki ir cerības
zīme. Šie svētki ir cilvēciskā sastapšanās ar dievišķo, jo svētkos klāt ir
kaut kas no noslēpuma. Protams, bija
arī ārišķības un varbūt nevietā aizlaisti lieli
līdzekļi, bet cerēsim, ka tā būs laba investīcija. Bet vēl domāju, ka
dziesmu svētkos vajadzētu pastiprināt garīgo dimensiju.
Kristīgās vērtības ir iesakņotas Dieva vārdā, kas ir mūžīgs. Bet
Dieva vārds ir jāpārtulko laikmetam atbilstoši. Tas ir aptuveni tā:
jūs esat viens un tas pats cilvēks, bet katru dienu ģērbjaties citādi.
Tas pats ir ar kristīgajām vērtībām: depozīts ir mūžīgs, bet no tā
mums jāuzceļ tas, kas šodien ir aktuālākais. Pāvestam Franciskam
šajā lietā ir lieli nopelni. Viņš savā ziņā ir revolucionārs pāvests,
kuŗš izvēlējās komūnikācijā ar ārpasauli lietot nevis filozofiski
ideoloģisko, bet gan normālo ikdienas valodu, ņemot par pamatu
Evaņģelija līdzības, tās akuālizējot. Kristīgās vērtības izaug no
dievišķās atklāsmes: atziņa par cilvēka cieņu kā visu vērtību pamatu, kopējā labuma princips, solidāritātes princips. Vēl ir mīlestība, bet jāatceras, ka mīlestība bez patiesības kļūst par izdabāšanu.
Viss pārējais izaug no šīm saknēm. Bez šīm vērtībām mūsu sabiedrība vienkārši izšķīdīs, kļūstot par vilku baru, cits citam pārkožot
rīkli.

Pinto un Eiropas Latviešu apvienības prezidija locekle, Latviešu
biedrības Īrijā valdes priekšsēde
un koŗa eLVē vadītāja Inguna
Grietiņa-Dārziņa. Kā norādīja
biedrībā, Levitu balsotāji raksturojuši kā cilvēku, kuŗš ir cienīgs
kļūt par Latvijas prezidentu, demokratijas vērtību aizstāvi un
cilvēku ar plašu eiropisku skatu.
Tagadējais Eiropas Savienības
(ES) Tiesas tiesnesis Egils Levits
apdomātu iespēju kļūt par valsts
prezidentu, ja kandidēt uz šo
amatu koalicija viņam piedāvātu.
To Levits atzina Latvijas Televīzijas raidījumā Rīta panorāma.
Viņš gan uzsvēra, ka šobrīd “tas
nav mans jautājums, tas ir koalicijas jautājums”. Tieši koalicijas
partijām vispirms esot jāvienojas
par valdību un tad jāskatās pēc
valsts prezidenta amata kandidāta. Levits atzina, ka tad, ja koalicija vienotos par viņa uzrunāšanu Valsts prezidenta amatam,
viņš “noteikti šo iespēju pārdomātu”.
***
Atklāj atjaunoto piemiņas
plāksni Oskaram Kalpakam
Atceroties simto gadskārtu kopš
Oskara Kalpaka bataljona izveides, Jelgavā atklāta atjaunotā piemiņas plāksne pirmajam latviešu cijā vēl stāvēja vācu ešeloni, Jelbruņoto vienību komandierim.
gavā kopā ar uzticīgajiem kaŗavīriem ieradās pulkvedis Oskars
Kalpaks. 5. janvārī toreizējā Jelgavas biedrību namā tika parakstīta vēsturiskā pavēle par bataljona izveidošanu. “Kalpaks tajā
brīdī, kad viņš ierodas Jelgavā, ir
Landesvēra latviešu daļu komandieris, un viņš apvieno tos, kas
nav aizbēguši mājās vai palikuši
Rīgā vienotā kaŗaspēka vienībā,”
stāsta vēsturnieks Andris Tomašūns. Kalpaka bataljons pastāvēja tikai dažus mēnešus. Tā paša
gada martā pulkvedis Oskars Kalpaks gāja bojā apšaudē pie AirīAtklāj piemiņas plāksni Oska- tēm, tomēr bataljons militārās
ram Kalpakam // Foto: Jelgavas vēstures lappusēs atstāja nozīmīVēstnesis
gas pēdas ceļā uz Latvijas brīvību.
Atzīmējot 100 gadus kopš vēsturiskā notikuma, 5. janvārī pie
Jundas tika atklāta atjaunotā piemiņas plāksne, kas apliecina šo
vēsturisko faktu. Svinīgajā notikumā piedalījās Latvijas aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, Latvijas Nacionālo Bruņoto
spēku apvienotā stāba priekšnieks
ģenerālmajors I. Mogiļnijs, Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris pulkvedis Andris Rieksts
un citas militārās personas, kā
arī Jelgavas domes vadība, Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona zemessargi un bataljona
komandieris Arvis Zīle, jaunsargi
un jelgavnieki.
Vēsturiskā pavēle par bataljona izveidi tika dota 1918. gada
5. janvārī un bija viens no nozīmīgākajiem soļiem ceļā uz Latvijas
neatkarību. 1919. gada janvāŗa
sākumā, kad Rīgu jau bija ieņēmuši boļševiki, bet Jelgavas sta-

Norit sarunas ar Kultūras ministriju (KM) par nepieciešamo
līdzekļu piesaisti jumta remontam. Plānots izveidot jaunu pils
mūzeja pakalpojumu klāstu, apgūstot pils kompleksa 85 ha lielo
territoriju ar 19. gs. raksturīgo
augļu dārzu un kādas šķirnes
audzētas hercoga Pētera Bīrona
laikā.
***
“Kokneses fondu” turpmāk
vadīs Sandra Kalniete
Pēc 13 gadu darba Likteņdārza
idejas autoru Vili Vītolu “Kokneses fonda” padomes priekšsēža
amatā nomainīs viena no Fonda
dibinātajām un Likteņdārza aktīvākajām veidotājām Sandra
Kalniete (attēlā).

***
Rundāles pils mūzejā
2. janvārī svinīgajā ceremonijā ilggadējais direktors Imants
Lancmanis nodeva simbolisko
atslēgu jaunajai direktorei, mākslas zinātņu doktorei Laurai Lūsei
(attēlā).

Kopš Fonda dibināšanas 2005.
gadā Sandra Kalniete aktīvi darbojusies Fonda padomē un no
2019. gada 1. janvāŗa kļuva par
tā vadītāju. Vilis Vītols turpmāk
būs Likteņdārza labās gribas vēstnieks. Viņa vietā Fonda padomes
Jaunā Rundāles pils saimniece locekles amatā, saskaņā ar Fonda
Laura Lūse: esmu gatava pilij Statūtiem, darbosies viņa meita
veltīt savu mūžu // Foto: Ivars Kristīne Klišāne.
Bogdanovs
(Turpinājums 10. lpp.)

LAIKS

10
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(Turpināts no 9. lpp.)
Fonda dibinātāji izveidojuši padomi, kas ar 2019. gada 1. janvāri
Sandras Kalnietes vadībā darbosies šādā sastāvā – Dainis Vingris
(padomes priekšsēža vietnieks),
Guntis Belēvičs, Andris Jaunsleinis, Kristīne Klišāne, Tomass Kotovičs, Māris Reinbergs, Jānis
Stradiņš, Marta Vītola un Māra
Zālīte. Fonda padome sanāk vismaz reizi trijos mēnešos un lemj
par konceptuāliem jautājumiem,
kas saistīti ar Likteņdārza attīstību.
Likteņdārzs ir par Latvijas tautas ziedojumiem veidota piemiņas vieta un simbols Latvijas tautas izaugsmei, kas top Latvijas
sirdī – Koknesē, uz salas Daugavā.
Likteņdārzā tiek fiksēta tautas
dzīvā atmiņa – katrs iestādītais
koks, atvestais akmens ir ar konkrēta cilvēka, cilvēku grupas stāstu par Latvijas cilvēkiem un vēsturi. Kopš 2005. gada tajā ieguldīti vairāk nekā trīs miljoni eiro. Ik
gadu dārzu apmeklē ap 70 000 –
100 000 apmeklētāju.
***
Latvija atbalsta Lielbritanijas
izstāšanās līgumu
Latvija atbalsta Lielbritanijas
izstāšanās līguma no Eiropas Savienības (ES) parakstīšanu un apstiprināšanu, liecina Latvijas nostāja, kuŗu apstiprināja 8. janvāŗa
valdības sēdē. Ārlietu ministrijas
(ĀM) sagatavotajā informatīvajā
ziņojumā minēts, ka 25. novembrī Eiropadome ES 27 valstu formātā apstiprināja Lielbritanijas
izstāšanās no ES līgumu un pieņēma polītisko deklarāciju. Savukārt 13. decembŗa Eiropadomē
ES 27 valstu un valdību vadītāji
apstiprināja secinājumus, kuŗos
atkārtoti pausts atbalsts 25. novembrī Eiropadomē apstiprinātā Izstāšanās līguma ratifikācijai.
***
Nosaukti gada sasniegumi
zinātnē
Jauna, neparasta DNS formas
atklāšana, universālas vakcīnas
technoloģijas izveide, jaunas mašīntulkošanas technoloģijas – neironu mašīntulka – izstrāde: tie ir
tikai daži no Latvijas Zinātņu
akadēmijas (LZA) nosauktajiem
šā gada 12 nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē. Cilvēka
šūnās atrasta neparasta DNS forma ar neparastu iepakojumu un
genoma apkalpošanas funkciju.
Šis ir viens no aizvadītā gada nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē Latvijas Zinātņu akadēmijas vērtējumā. Latvijas zinātnieki, vienkāršiem vārdiem sakot, ir atklājuši jaunu DNS formu, kas nākotnē varētu kalpot
dažādu slimību ārstēšanai.

Apbalvotie sasniegumi sadalīti
divās daļās: daļa sasniegumu ir tā
sauktajā teorētiskajā zinātnē, kas
vairo augstvērtīgas zināšanas, bet
daļa panākumu tā sauktajā lie-

tišķajā zinātnē, kuŗas rezultātā
var tapt kāds jauns produkts.
Zinātnes sasniegumi šogad bijuši visdažādākajās zinātnes jomās. Piemēram, teorētiskajā zinātnē Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra, Latvijas
Universitātes (LU), Rīgas Techniskās universitātes (RTU) zinātnieki sadarbojušies, lai cilvēka
šūnās atklātu neparastu DNS formu ar neparastu iepakojumu un
genoma apkalpošanas funkciju.
Iepriekš šāda DNS forma bija atrasta tikai vīrusos un sausajā raugā. Savukārt humanitārajās zinātnēs par sasniegumiem atzītas
vairākas kultūrvēsturiskas monografijas, tostarp Arnolda Laimoņa Klotiņa sarakstītā, bet LU
Literātūras, fokloras un mākslas
institūta izdotā monografija
“Mūzika pēckaŗa staļinismā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade
1944–1953.” Tajā pirmo reizi pēc
valsts neatkarības atjaunošanas
sniegta aptveroša pēckaŗa desmitgades mūzikas norišu aina uz
Latvijas PSR polītisko un sabiedrisko kolīziju fona. Komponistu
un atskaņotāju darbība rādīta tā
laika ideoloģiskā diktāta apstākļos, kad starp mākslas pasauli un
varu izveidojās pakļaušanās un
pretošanās svārsts, izveidojot savdabīgas attiecības. Zinātniski izvērtēti ideoloģisko spaidu dēļ radītie zaudējumi Latvijas mūzikai,
kā arī tā laika radošie sasniegumi.
Vēl viens teorētiskās zinātnes sasniegums ir monografija “Simtam
pāri. Viedā Latvija”. Monografijā
veikta mūsdienu ekonomikas un
sabiedrības kompleksa izpēte un
aprakstīti instrumenti viedās ekonomikas un sabiedrības attīstīšanai Latvijā. To sarakstījusi pētnieku grupa, bet monografijas
galvenā redaktore ir LZA akadēmiķe Baiba Rivža.
Savukārt lietišķajā zinātnē augstu novērtēts veikums techniskajās un dabaszinātnēs. Piemēram,
uzņēmums “Tilde” sadarbībā ar
LU izstrādājusi jaunu mašīntulkošanas technoloģiju – neironu
mašīntulku. Tā balstās neironu
tīklu dziļās mašīnmācīšanās metodēs un ir īpaši piemērota tulkošanai latviešu un citās mazākās valodās. Pētījumā izstrādātais
risinājums divus gadus pēc kārtas
uzvarējis starptautiskās sacensībās. Mašīntulks jau tiek izmantots arī praktiski.
RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes, Funkcionālo materiālu technoloģiju
zinātniskās laboratorijas un Techniskās fizikas institūta pētnieki
radījuši jauna veida ierīces –
triboelektriskos (nano) ģeneratorus –, kas ļauj apkārtējā vidē esošo mechanisko (vēja, skaņas, svārstību) enerģiju pārvērst elektriskajā. Šīm ierīcēm ir augsts potenciāls portatīvo elektrisko ierīču uzlādē vai alternatīvu bateriju
dažāda veida sensoros un detektoros radīšanai.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas
fakultātē un Dārzkopības institūtā pētnieki guvuši nozīmīgus
rezultātus, cenšoties noskaidrot,
kā jaunlopu veselības uzlabošanai
var izmantot smiltsērkšķu ekstraktus. Secināts, ka tie pozitīvi
ietekmē jaundzimušo teļu imūnitāti, turpmāko dzīvnieku aug-

šanu un produktīvitāti. Iegūtie
klīnisko pētījumu rezultāti ir ieguldījums jaunu, dabīgu barības
piedevu ražošanā ar iespēju mazināt antibiotiku lietošanu, kas
svarīgi bioloģiskajās saimniecībās. Plašāk par šiem un citiem
Latvijas zinātnes 2018. gada sasniegumiem var lasīt lza.lv.
Šogad piešķirti arī pieci LZA
prezidenta atzinības raksti. Viens
no no tiem tiks pētnieku grupai,
kas izstrādājusi portatīvu ierīci agrīnai ādas vēža bezkontakta diagnostikai. Pētnieki no LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta un RTU Datorzinātnes un
informācijas technoloģijas fakultātes radījuši diagnostiku, kas
balstīta uz difūzās refleksijas un
ādas autofluorescences mērījumiem. Iekārta jau tiek testēta ģimenes ārstu praksē.
LZA Zinātnes sasniegumu un
nozīmīgāko notikumu Latvijas
zinātnes dzīvē izvērtēšanu uzsāka
2002. gadā.

Kā norāda LZA prezidents
Ojārs Spārītis (attēlā), mērķis nav
tikai lepoties ar pazīstamu zinātnieku sasniegumiem, bet arī parādīt, ka šie izgudrojumi, pētījumi un innovācijas spēj stiprināt
valsts ekonomiku un aizsardzību, būt saistoši Latvijas uzņēmējdarbībai un interesanti globālajā
pasaulē. Šogad LZA zinātnes sasniegumu konkursam tika iesniegts 51 pieteikums.
***
Siguldas tūristu vagoniņa
jubileja
Pirms 50 gadiem, 1969. gada
3. janvārī, pamatīgā salā un spelgonī, orķestŗa pavadījumam skanot, Siguldā tika atklāts šobrīd
senākais trošu piekarceļš Baltijā,
rodot iespēju maršrutu SiguldaKrimulda-Sigulda baudīt gleznainā braucienā ar vagoniņu.

2019. gada 12. janvāris – 18. janvāris

V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
FRANCIJA. 4. decembrī Francijas vēstniecībā Latvijā LNMM
izstāžu kurātorei Dr. art. Dacei Lambergai, LNMM Latvijas Vizuālās
mākslas departamenta vadītājai Dr. art Gintai Gerhardei-Upeniecei,
kā arī māksliniekam Egilam Rozenbergam tika pasniegts Francijas
ordenis mākslā un literātūrā. Ordeni pasniedza Francijas vēstniece
Latvijā Odile Supizona (Odile Soupison) pateicībā par ieguldījumu,
attīstot Francijas un Latvijas attiecības kultūras jomā.
ASV. Latvijas Republikas vēstniecība Amerikas Savienotajās Valstīs
izziņo pārvietojamās pasu stacijas izbraukumus 2019. gadā uz sešām
pilsētām ASV: Ņujorku, Maiami, Denveru, Klīvlendu, Gaŗezeru un
Sanfrancisko. Precīzas adreses un pieteikšanās termiņi tiks izziņoti
divus mēnešus pirms brauciena. Šobrīd pieteikšanās ir izziņota
pārvietojamās pasu stacijas izbraukumam uz Ņujorku 2019. gada 22. –
24. februārī. Lai pieteiktos pases un/vai personas apliecības saņemšanai Ņujorkā, no 2019. gada 2. janvāŗa līdz 10. februārim Latvijas
vēstniecībai ASV jāatsūta šādu dokumentu kopijas: aizpildīts iesniegums, iepriekšējās Latvijas pases kopija (ja pasi pieprasa pirmo reizi,
tad jānosūta dzimšanas apliecības kopija), dokumenta, kas apliecina
pastāvīgo uzturēšanos ASV, kopija. Sekojiet detalizētākai informācijai, arī par pasu pieprasīšanu personām, kas jaunākas par 15 gadiem,
par nodevām un citām svarīgām detaļām sadaļā “Informācija par
pārvietojamo pasu darbstaciju”. Dokumenti jāiesniedz pa e-pastu vai
faksu un to oriģināli jāuzrāda pieņemšanas laikā, kad maksājamas arī
valsts un konsulārās nodevas – tikai ar bankas karti (debetkarti vai
kredītkarti).
DĀNIJA. Lai attīstītu Latvijas un Dānijas sadarbību starptautiskos laikmetīgās mākslas projektos un veicinātu publicitāti un atpazīstamību vērienīgajai Baltijas, Ziemeļvalstu un Polijas mākslinieku
izstādei, kas notiks 2019. gadā Kopenhāgenā, ar Latvijas vēstniecības
Dānijā atbalstu 19. decembrī Kopenhāgenā norisinājās Den Frie
Laikmetīgās mākslas centra rīkotais darbseminārs un debates. No
Latvijas tajās piedalījās Latvijas Laikmetīgā mākslas centra pārstāves
Solvita Krese, Andra Silapētere un Inga Lāce.
ZVIEDRIJA. 19. decembrī Zviedrijas parlamentā ar svinīgu
uzrunu, mūzikālu priekšnesumu, vēsturisku priekšlasījumu un semināru tika atzīmēti simts gadi, kopš Baltijas valstu dibināšanas. Klātesošos sveica parlamenta spīkers Andreas Norlēns sakot, ka Simtgades atzīmēšana ir labs iemesls diskutēt par kopējo vēsturi un mūsu
sadarbību. Viņš sacīja, ka mēs esam dažādas valstis ar dažādām
vēsturēm, bet tai pašā laikā esam kaimiņi un sastopamies ar līdzīgiem
izaicinājumiem un iespējām. Spīkers uzsvēra, ka Zviedrija vairāku
gadu gaŗumā ir bijusi Baltijas valstu draugs un atbalstītājs. Viņš minēja nesen dibināto Jubilejas fondu, ko Zviedrijas valdība iecerējusi
kā dāvanu, kas veicinātu kontaktus starp Zviedrijas, Latvijas, Lietuvas
un Igaunijas tautām sabiedriskajās, ekonomikas un kultūras jomās.
Ekskursu teju 800 gaŗajā, dažādu notikumu bagātajā kopīgajā vēsturē sniedza viens no zināmākajiem zviedru vēsturniekiem Lundas
universitātes profesors Diks Harisons.
apprecējies, kādā žurnālā bija
publicēts raksts par pasažieru trošu ceļiem Gruzijas kalnu pilsētā
Čiatūrā. Siguldas 750 gadu jubilejā tika uzņemta gruzīnu delegācija, un gruzīni paziņojuši, ka
dāvinās Siguldai technisko projektu un iekārtas.
***
Interese par čekas maisiem
Ārpus Latvijas lielāko interesi
par decembrī publiskotajiem “čekas maisiem” izrādījuši Ukrainas,
Krievijas, Baltkrievijas un ASV
iedzīvotāji, intervijā LNT raidījumā 900 sekundes teica Latvijas
Nacionālā arhīva direktore Māra
Sprūdža.
Esot arī interesenti no citām
valstīm, tomēr mazāk. Sprūdža
stāstīja, ka ir gadījumi, kad ārvalstnieki kartotēkā atraduši patlaban viņu valstīs populārus cilvēkus, par ko liecina dažādas publikācijas. Archīva direktore gan
uzsvēra, ka lielākā interese par
šiem dokumentiem joprojām ir
Latvijā. Kopumā konkrētajā tīmekļa vietnē ir 38 700 reģistrētu
lietotāju, bet divu nedēļu laikā
bijuši 200 000 skatījumu.

Ideja par vagoniņu radās nu jau
aizsaulē aizgājušajam siguldietim
Aivaram Janelsītim, kas ir arī idejas reālizētājs. Kādā vakarā, kad
tilts pār Gauju pēc kaŗa postījumiem vēl nebija atjaunots, viņš
sēdēja Gaujas kreisajā krastā –
Siguldas pusē – un domāja, kaut
***
viņš kā putniņš varētu pārlaisties Savieno “Štīriešus” un “Baltus”
pāri uz Krimuldu, kur sanatorijā
“Es jūtos labi abās valstīs un
par medmāsu strādāja viņa mīļo- man patīk Štīriešu mentālitāte”,
tā Genoveva. Dažus gadus vēlāk, saka Ilze Kroja, brīvprātīga Štīkad Aivars ar Genovevu jau bija riete ar Latviskām saknēm. Jau

divus gadiem viņa kā Latviešu
kultūrbiedrības priekšsēde tur
kopā mazo Latviešu kopienu
Grācā. Ir pagājušas darba pilnas
nedēļas, jo mūziķe bija uzņēmusies atbildību par mūzikālo izkārtojumu svarīgiem svētkiem, kuri
norisēja svētdien Grācas Domā
un Štīrijas Katoļu Diecēzes bīskapa pilsētiņā Augustinum. Latvieši svin savu 100. neatkarības
jubileju – arī Grācā.
Arī ārpus šiem svētkiem Ilze
Kroja jau ilgus gadus ar mūzikas
palīdzību savieno viņas pirmās
un otrās mājas. “Es ar visiem maniem koriem esmu bijusi Dziesmu svētkos”, viņa atceras. Te ir
jāzin: Dziesmu svētki ir ļoti esenciāla Baltu kultūrdzīves stastāvdaļa. Koriem vispirms ir jāpiesakās, lai varētu piedalīties. “Dziesmu svētki ir nemateriāls UNESCO – pasaules kultūras mantojums”, Ilze Kroja skaidro.
Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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KĀRLIS
STREIPS
Pirmdien, 7. janvārī, Valsts prezidents Raimonds Vējonis oficiāli
nosauca Eiropas parlamenta deputātu Krišjāni Kariņu no Jaunās
Vienotības partijas par kandidātu
Latvijas premjerministra amatam.
Tas bija trīs mēnešus un vienu dienu pēc 13. Saeimas vēlēšanām –
nekad atjaunotās republikas laikā
nav bijis vajadzīgs tik ilgs laiks, lai
nonāktu pie rezultāta. Turklāt Kariņa kungs ir teicis, ka valdības
deklarācijas izstrādāšana varētu
prasīt divas nedēļas, pirms Ministru kabineta sastāvu virzīt apstiprināšanai Saeimā, un tādā gadījumā no vēlēšanām līdz jaunā kabineta darbības uzsākšanai būs jau
pagājuši trīsarpus mēneši. Lasītāji
atcerēsies, ka tajā laika posmā vispirms valdības veidošanu Valsts
prezidents uzticēja Jaunās konservatīvās partijas (JKP) vadītājam
Jānim Bordānam, pēc tam partijas
KPV LV pārstāvim Aldim Gobzemam, bet ne vienam, ne otram
neizdevās atrast nepieciešamo kopsaucēju. Krišjānis Kariņš savukārt
pavadīja pāris nedēļas sarunās ar
potenciālajiem koalīcijas partneriem, pirms pirmdien viņš varēja
doties pie Vējoņa kunga ar gatavu
piedāvājumu.
Uzreiz vēlos uzsvērt, ka Kariņa
kungs, ja tiks apstiprināta viņa valdība, kļūs par Latvijas pirmo premjeru, kuŗš nācis no tā dēvētās vecās trimdas. Krišjānis Kariņš ir
dzimis 1964. gadā Delavēras štatā.
1988. gadā viņš ieguva bakalaura
gradu Pensilvānijas universitātē
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REZULTĀTS
ar specialitāti valodniecībā, savukārt 1996. gadā sekoja doktora
grads tajā pašā specialitātē. Vēl
pirms tam, 1994. gadā, Kariņš
pārcēlās uz Latviju un nodibināja
uzņēmumu Lāču ledus. 2002. gadā
viņš bija viens no partijas Jaunais
laiks dibinātājiem un tā paša gada
rudenī kļuva par Saeimas deputātu. Aigara Kalvīša valdībā no
2004. gada decembra līdz 2006.
gada aprīlim Kariņš bija ekonomikas ministrs. 2009. gadā viņš
ievēlēts Eiropas parlamentā, un
turpat viņš ir darbojies visu šo
laiku. Pērnajās, 13. Saeimas vēlēšanās Kariņš nebija Jaunās Vienotības kandidāts, taču bija apvienības priekšsēdētājs. Viņš ir precējies, ģimenē aug četri bērni. Vēlēsim veiksmi jaunajā amatā!
Vēstīts, ka Kariņa vietā Briselē
varētu stāties kādreizējais Korupcijas novēršanas un apkarošanas
biroja (KNAB) vadītājs Aleksejs
Loskutovs, kuŗš bija 12. Saeimas
deputāts, bet pērn netika ievēlēts
parlamentā. Tiesa, viņš gan Eiropas parlamenta deputāts būs tikai
uz pāris mēnešiem, jo, kā zināms,
maijā būs jaunas vēlēšanas. Protams, ja laime (lasi – vēlētāji!) uzsmaidīs, Loskutova kungs tiks pie
pats sava piecu gadu termiņa Briselē.
Nākamais lielais darbs Krišjānim Kariņam būs valdības deklarācijas izstrādāšana. Preses konferencē pēc izvirzīšanas amatam
viņš par topošās valdības prioritātēm nosauca finanču sektora sa-

kārtošanu, tiesiskumu, cīņu pret
korupciju, ēnu ekonomikas apkarošanu, izglītības reformu turpināšanu, obligātās iepirkuma komponentes (OIK) atcelšanu elektroenerģijas tirgū, veselības aprūpes
sistēmas reformu pilnveidošanu,
territoriālo reformu, kā arī demografijas jautājumus. Citiem vārdiem sakot, pa drusciņai no katras
partijas, kuŗa paredz piedalīties
koalīcijā, priekšvēlēšanu solījumiem un iecerēm.
Tuvāk par iepriekšteikto. Demografija Latvijā ir ļoti būtisks
jautājums, jo dzimstība joprojām
mūsu valstī ir zemā līmenī, simtiem tūkstoši valstspiederīgo dzīvo ārpus valsts un daudzos darba
tirgus sektoros jau tagad izmisīgi
sāk pietrūkt darbaroku. Kad Krišjānis Kariņš sāka sarunas par valdības veidošanu, Nacionālā apvienība nāca ar piedāvājumu valdībai pievienot speciālo uzdevumu
ministru demografijas lietās, kā
savu kandidātu piesakot pērnā
gada vēlēšanās caurkritušo Imantu Parādnieku. Savukārt KPV LV,
domājot par to, vai pievienoties
K. Kariņa veidotajai valdībai, nāca
ar uzstādījumu, ka valdības locekļu skaitu nedrīkst palielināt.
Priekšvēlēšanu laikā partija piedāvāja visai radikālu ministriju
skaita samazināšanu, partijas programmā solot “izveidot efektīvu
un rīcībspējīgu valdību, kas sastāv
no sešiem ministriem un premjerministra.” Ja reiz tas nesanāks,
tad partija vēlas vismaz ministru

skaita nepalielināšanu. Tam Kariņa kungs ir piekritis, taču KPV LV
būtībā centās viņa valdību torpedēt vēl pirms tās izveidošanas,
iekšlietu ministra amatam izvirzot
jau minēto Aldi Gobzemu. Laikā,
kad viņš pats centās izveidot valdību, Satversmes aizsardzības birojs (SAB) paziņoja, ka izmeklēšana par to, vai viņam piešķirt pielaidi valsts noslēpumam, varētu
ilgt trīs, varbūt pat sešus mēnešus.
Iekšlietu ministrs cita starpā pārrauga Drošības policiju, kuŗa, starp
citu, kopš šī gada sākuma ir kļuvusi par Nacionālo drošības
dienestu, un arī tur pielaide valsts
noslēpumam noteikti ir vajadzīga.
Par opozīciju runājot, ir skaidrs,
ka nekad nekādas izredzes pievienoties koalīcijai nebija polītiskajam jēdzienam Saskaņa sociāldemokratiskā partija. Savukārt Latvijas zaļo un zemnieku savienība
(ZZS) no valdības sarunām tika
izslēgta tikai tāpēc, ka JKP uzmeta lūpu un paziņoja, ka ZZS pārāk
pārstāvot “veco polītiku.” Tas,
pirmkārt, ir dīvaini, ņemot vērā
to, ka arī Jauno Vienotību un it
īpaši Nacionālo apvienību veido
polītikas veterāni, un, otrkārt, “zaļajiem zemniekiem” no 11 pērn
ievēlētajiem deputātiem veseli seši, tātad vairāk nekā puse, ir valdības ministri aizejošajā Māra
Kučinska valdībā. Tā nav pieredze,
no kuŗas šķiet īpaši prātīgi atteikties, turklāt laika gaitā ZZS ir pierādījusi, ka opozīcijā tā spēj būt
krietni viltīga. Arī koalīcijā esot,

“zaļie zemnieki” reizēm ir biedrojušies vairāk ar opozīciju nekā ar
koalīcijas partneriem. Laiks rādīs,
kā viņi uzvedīsies šoreiz.
Topošajā valdībā savus amatus
saglabās divi ministri. Edgars
Rinkevičs (Jaunā Vienotība) ir ārlietu ministrs kopš 2011. gada, un,
ņemot vērā pašreizējās pasaules
globālās problēmas, šķiet gudri šo
zirgu nenomainīt upes vidū. Kultūras ministres portfeli saglabās
Dace Melbārde (NA). Vēl četri
kādreizējie ministri par tādiem
kļūs atkal. Artis Pabriks (Attīstībai/
Par!) atgriezīsies aizsardzības ministra amatā, kur viņš sabija visās
trīs Valda Dombrovska valdībās
(A. Pabriks arī ir bijis ārlietu ministrs). Jānis Reirs (JV) aizejošajā
valdībā bija labklājības, jaunajā
būs finanču ministrs. Kaspars Gerhards (NA) pārcelsies no Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības uz Zemkopības ministriju,
bet kādreizējā labklājības ministre
Ilze Viņķele (pērn nav ievēlēta)
jaunajā valdībā kļūs par veselības
ministri.
Jaunajai valdībai būs daudz
darāmā, sākot ar to, ka nedēļu pēc
jaunā gada sākumā vēl nav sācies
darbs pie šī gada valsts budžeta
izstrādāšanas. Tās piecas partijas,
kuŗas būs koalīcijā, ideoloģiskā
nozīmē nav īpaši saderīgas. Turēsim īkšķus, ka tās spēs pārvarēt
iekšējās pretrunas un sadarboties.
Nestabila valdība nav vajadzīga
nevienam!

“Čekas maisi” un preses brīvības nīcināšana jeb
Gada nogale bez pārsteigumiem

Pagājušais gads beidzās ar diviem notikumiem. Viens bija negaidīts un pat šokējošs, otrs – jau
sen gaidīts. Tomēr pārsteigums
savā ziņā nebija ne viens, ne otrs.
Lai nerunātu mīklās – jau sen
gaidītais notikums bija t.s. “čekas
maisu” publicēšana jeb daļa no
bijušās Valsts drošības komitejas (VDK) dokumentiem vietnē
“kgb.arhivi.lv”. Publiskoto dokumentu vidū ir aģentūras alfabētiskā un statistiskā kartotēka,
ārštata operatīvo darbinieku uzskaites kartotēka, VDK darbinieku telefongrāmatas, kuŗas satur
informāciju par VDK štata darbiniekiem, un archīvā pieejamie
Latvijas Komūnistiskās partijas
Centrālās komitejas apraksti.
Šīs dokumentu grupas pieejamas Latvijas Nacionālā acrhīva
(LNA) tīmekļvietnē, kuŗai var
piekļūt no LNA centrālās mājaslapas “www.arhivi.gov.lv” sadaļas
“Aktualitātes” vai sadaļas “Virtuālās izstādes un digitālie resursi”.
Speciālās digitālo resursu vietnes adrese, kā jau minēju, ir
“kgb.arhivi.lv”. Vēl jāpiebilst, ka
VDK ziņotāju kartītes aplūkojamas alfabētiskā kārtībā attēlu veidā, tās savulaik aizpildītas rokrakstā, krievu valodā, un tajās atrodams visai maz informācijas –
ziņotāja vārds, uzvārds, segvārds,
atsevišķi personas dati, atbildī-

gā VDK nodaļa u.tml., bet nav
informācijas par reālo ziņotāja
darbību. Tāpat arī jāzina – lai piekļūtu LNA mājaslapā publicētajiem bijušās VDK dokumentiem, ikvienam būs jāreģistrējas,
norādot savu vārdu, uzvārdu,
personas kodu un e-pasta adresi.
Šāda reģistrācija noteikta, lai
nodrošinātu personas identifikāciju gadījumos, kad saskaņā ar
likumiem persona būtu saucama
pie atbildības par neatbilstošu
VDK dokumentu vai tajos esošo
personas datu izmantošanu.
Otrs – negaidīts un šokējošs –
bija Nacionālo elektronisko
plašsaziņas līdzekļu padomes
(NEPLP) pēkšņais paziņojums
pagājušā gada pēdējā darba dienā par Latvijas Televīzijas valdes
locekļu atlaišanu, tika atlaists
valdes priekšsēdētājs Ivars Belte
un par satura attīstību atbildīgais valdes loceklis Sergejs Ņesterovs. Bez iepriekšēja brīdinājuma, ar preses relīzi informēt
par sabiedriskās televīzijas vadības atlaišanu – tas tiešām bija
šoks, jo LTV pēdējā gada laikā ir
pieaudzis tās skatītāju skaits, pat
apsteidzot komerctelevīzijas.

vien ar savu rīcību ir likusi domāt, ka tai ļoti nepatīk sabiedriskās raidorganizācijas, un padome meklē jebkādu iemeslu,
pat ļoti apšaubāmu, lai sabiedriskās raidorganizācijas neuzdrošinātos domāt un spriest neatkarīgi. Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) valde savā paziņojumā saistībā ar LTV valdes atlaišanu raksta par gadījumiem,
kas raisīja aizdomas: “Valdes locekļu atlaišana nav pirmais gadījums, kad NEPLP prakse ir izraisījusi asu LŽA kritiku. Pērnā
gada septembrī LŽA nosodīja
Latvijas Radio valdes locekles Sigitas Roķes atbrīvošanu. Tā paša
gada jūlijā LŽA kritizēja NEPLP,
jo tās sasauktā tikšanās ar sabiedrisko mediju vadību, lai pārrunātu LTV un LR lēmumus
pārtraukt attiecības ar Ventspils
domi, bija klajā pretrunā ar redakcionālās neatkarības principu. Tāpat kritiku izpelnījās argumentētas diskusijas trūkums par
NEPLP ierosinātajām radikālajām pārmaiņām sabiedriskā radio kanāla Pieci.lv formātā”.
Skaidrības labad acīmredzot ir
vērts citēt arī pārējo LŽA paziņojumu: “Latvijas Žurnālistu asoNepatīkamās sabiedriskās
ciācija (LŽA) nosoda Nacionālās
raidorganizācijas
Plašsaziņas līdzekļu padomes
Tomēr LTV nīcināšana nebija (NEPLP) lēmumu atbrīvot no
pārsteigums, jo NEPLP ne reizi amata Latvijas Televīzijas (LTV)

valdes priekšsēdētāju Ivaru Belti
un valdes locekli programmu attīstības jautājumos Sergeju Ņesterovu, jo NEPLP izplatītajā paziņojumā nesaskata pamatojumu šādam lēmumam un uzskata,
ka šāda rīcība apdraud sabiedriskā medija neatkarību.
Sabiedriskā medija valdes atbrīvošana var notikt, tikai balstoties uz ļoti nopietniem pārkāpumiem, savukārt NEPLP izplatītajā paziņojumā nekādi nopietni
pārkāpumi nav minēti, atzīmēti
tikai potenciāli iespējamie riski.
Turklāt stratēģisku attīstības projektu plānošana, kā arī pietiekoša
un savlaicīga financējuma piesaiste ir NEPLP, nevis valdes kā
izpildorgāna uzdevums. Arī Valsts
kontrole savā revīzijas ziņojumā
par LTV ir konstatējusi, ka “padome nav nodrošinājusi kvalitātīvu kapitālsabiedrības pārvaldību un LTV – pārdomātu ilgtspējīgu kapitālsabiedrības attīstību”.
Līdz ar to LŽA pauž bažas par
patiesajiem LTV divu valdes locekļu atlaišanas iemesliem, īpaši
ņemot vērā, ka neuzticība izteikta arī valdes loceklim programmu attīstības jautājumos, kuŗa
tiešā atbildībā ir LTV saturs un
tā attīstība, nevis studiju režijas
kompleksa izveide.
LŽA atgādina, ka sabiedriskā
medija valdes atbrīvošana “uzti-

cības zaudēšanas dēļ” ir drauds
mediju neatkarībai un ir tiešā
pretrunā ar Eiropas Padomes
rekomendācijām, ko Latvija ir
akceptējusi.
Arī LŽA pauž atbalstu neatkarīgas ekspertu komisijas izveidei,
kuŗa vērtētu NEPLP argumentus, kas kalpojuši par pamatu
LTV valdes locekļu atbrīvošanai
no amata”.
Jāpiebilst, ka NEPLP lēmuma
vērtēšanai tika sasaukta Saeimas
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju polītikas
apakškomisija. Tās priekšsēde
Vita Anda Tērauda norādīja, ka
NEPLP) rīcība, izsakot neuzticību Latvijas Televīzijas (LTV)
valdes priekšsēdētājam Ivaram
Beltem un valdes loceklim Sergejam Ņesterovam, nav pietiekami pamatota publiskajā telpā.
Arī deputāti kritizēja pieņemtā
lēmuma sasteigtību un aicināja labāk pamatot, kāpēc laikā,
kad LTV atguvusi savu reitingu,
amatu valdē zaudējis tieši par
satura jautājumiem atbildīgais
valdes loceklis, ja revīzijā esošie
pārmetumi saistīti ar vadības un
finanču jautājumiem. Ar sabiedrisko mediju darbību saistīto
situāciju 9. janvārī Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu
komisijas deputāti turpinās vērtēt.
(Turpinājums 13. lpp.)
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Laikam neesmu ne tur, / ne te, / Laikam jāatstāj sevi rakstām
Dzejniekam un gleznotājam Voldemāram Avenam – 95

INGUNA SILASPROĢE
Nereti šķiet, ka dzīves laikrādis
steidzas aizvien ātrāk un straujāk.
To apjaušam, kad pašiem kāds
nozīmīgs pārdomu brīdis vai tuviem cilvēkiem pienāk svinēšanas
laiks. 12. janvārī svētku laiks dzejniekam un gleznotājam Voldemāram Avenam, draugu vidū sauktam par Avi. Katra dzīves gadskārta ir arī sava veida durvis, kādas aizveŗas un kādas jaunas atveŗas. Durvju motīvs ir nozīmīgs
gan Avja glezniecībā, gan dzejā.
Kādā intervijā (1974) Tālivaldim
Ķiķaukam viņš atzinis: “Kopš esot
sācis dzejot, mana glezniecība nonākusi strupceļā, kā saka – iesprūdusi durvīs. Varbūt tādēļ manās
pēdējās gleznās dominēja latvisko
durvju pusabstraktās variācijas.”
Piedzimis Ziemeļvidzemē (dzim.
1924) Ziemeros mežziņa, vēlāk
miertiesneša, Kārļa Avena ģimenē, kam tuva bijusi mūzika; māte
bijusi skolotāja, daudzu valodu
pratēja un grāmatu lasītāja, bet
māsa Eleonora (Šturma) izauga
par erudītu mākslas pasaules pētnieci. Izglītību Voldemārs ieguvis
Daugavpilī un Saldū. Jau sešu
gadu vecumā apguvis akvarelēšanu pie zīmēšanas skolotājas Ingenbergas un Daugavpilī pie Jāņa
Kalniņa (vēlāk pazīstama rakstnieka, kuŗš publicējās ar Jāņa Sarmas vārdu). Māsa Eleonora atminas, ka brāļa vismīļākā nodarbe
bijusi ne vien zīmēšana (pat rīkotas mājas izstādes), bet arī griezt
papīra figūriņas. Skolas gados jubilāram labi padevušies domraksti, pirmie rakstniecības mēģinājumi iespiesti 1939. gadā laikrakstā Daugavas Vēstnesis Daugavpilī. Tomēr tikpat simboliski var
teikt, ka Otrā pasaules kaŗa notikumi un iesaukums Latviešu leģionā skarbi aizcirta kādas durvis
(Latviju). Pēc atbrīvošanās no
gūsta Voldemārs ar maziem zīmēšanas blociņiem – kaŗavīra un
gūsta dzīves skicējumiem – nonāca DP nometnē Hamburgā, kur
sāka architektūras studijas jaundibinātajā Baltijas Universitātē,

Nozīmīgas un būtiskas viņam ir
arī izstādes Latvijā. Voldemārs ir
arī mākslas kritiķis un vērtētājs,
publicē apceres par grāmatām un
izstādēm; ir arī grāmatu illustrators. Veidojis jauniešu žurnāla
Raksti un Jaunā Gaita atsevišķu
numuru vāku dizainu.
Voldemārs Avens ir vairāku
dzejas krājumu autors – “Caurumi” (1968), “Avis” (1989); Latvijā –
“Piezvanīšu parīt” (2002) un dzejas kopraksti “Avena dzejoļi”
(2011).
Voldemārs Avens

Mājās iešanas
sapnis

papildus mācoties gleznošanu pie
gleznotāja Edgara Krūmiņa.
Kādas durvis bija aizcirtušās, tomēr Voldemārs mērķtiecīgi centās piepildīt savus sapņus – studēt
architektūru, gleznot un rakstīt
dzeju latviešu valodā, veidot latvisku ģimeni ar mākslas zinātnieci
Irēni un arī latvisku vidi, dzīvojot
Ņujorkā, kuŗā nonākt bijušajam
leģionāram gan nebija nemaz tik
vienkārši un nācās pabūt arī Elis
salā (1951). Tomēr – “Ņujorka ir
vienīgā vieta pasaulē, kur latvietis
var justies kā savā viensētā. Dzīvo
vai nedzīvo, nevienam nekāda
daļa. Brīvs kā lielskungs. Bet, kad
aiziet uz latviešu teātri, tad tautiešu tāds birums, ka ne cauri izbrist.
Bez tam šī ir kultūras leiputrija”.
Ņujorkā Voldemārs turpināja architektūras studijas Kolumbijas
universitātē un apguva glezniecību Ņujorkas mākslas skolā. Tam
visam līdztekus rit ikdienas darba
dzīve, projektējot celtnes Ņujor-

Viņa dzejisko pasauli raksturo
spilgtas redzes gleznas, skaidriem
otas triepieniem iezīmētas, reizēm ieskicētas. Tā nav izskaistināta pasaule un tieši tālab uzrunā
lasītāju. Dzejas kopnoskaņa ir
tieša, reāla, skaidra, bet tajā pašā
laikā ar vitālu zemstrāvojumu
caurausta, reizumis ironiska. Ir
tagadnes, kas cieši saaudusies arī
ar pagātnes zīmēm, apzināšanās;

Jaunās Gaitas ziemas numurs

JURIS ŽAGARIŅŠ

Rakstu krājuma kultūrai un
brīvai domai Jaunās Gaitas ziemas numurs jau nonācis abonentu rokās visā pasaulē un
daudzās bibliotēkās Latvijā, kā

kas ostu pārvaldei. 20. gs. piecdesmitajos, sešdesmitajos gados Ņujorkā kūsā spraiga literārā un kultūras dzīve. Voldemārs iepazīstas
ar jaunajiem Elles ķēķa dzejniekiem, kas ir viņa vienaudži, piedalās literāros vakaros. Jubilārs
reiz atzinis, ka dzejo jau kopš
bērna kājas, bet ar pārtraukumiem. 1966. gadā laikrakstā Laiks
publicēts pirmais dzejolis “Mana
adrese”, kam seko publikācijas arī
citos izdevumos (Jaunā Gaita,
Tilts, LaRA`s lapa, Treji Vārti, Karogs). Par dzejas paraugiem latviešu un cittautu dzejā viņš atzinis
Čaku, Taunu, Stumbru, Dilanu
Tomasu un Pablo Nerudu. Un
Voldemārs nu jau tik daudzus
gadu desmitus bagātina latviešu
kultūras dzīvi Amerikā, uzstājoties gan ar dzejas lasījumiem, gan
arī mākslas izstādēs (kopš 1956.
gada pirmās akvareļu izstādes);
daudzas gleznas arī godalgotas
(Kultūras fonds, Goppera fonds).

Pats neticēju,
gāju mājās
pa sasalušu ceļu,
pa klaju smilšu lauku.
Pa drēgnu silu bridu –
vaivarāji sveicināja.
Šauru taku minu,
sauli priekšā ripināju.
Ticis silam cauri,
pie šķūņa ribām pielipu.
Skuju debesis kabatā salocīju.
Ne sirds vairs,
ne avenāju,
ne suņu reju,
tikai zediņu sētas krunkainā
seja:
– Ko meklē zelta zivtiņas peklē! –
Bet kur tad māja, vāgūzis,
kūts, rija?
Viss taču kādreiz bija?

dzejā daudz laika zīmju, nospiedumu, vērojumu, kopā savijot
gan rāmu mieru, smalku asprātību un domas precizitāti, kas
piepilda dzejas formu ar vārda
spēku. Voldemārā sadzīvo divas
radošās šķautnes – mākslas pasaule un vārda vilinājums. Viņa
dzejā atblāzmojas biografiskie
nospiedumi, viņa paaudzes jaunības cerības, pārliecību par sevi
un savu vietu pasaulē saplosa
kaŗš; viņi zaudē mājas (bezmājas,
bez pajumtes sajūta) un pamatu
zem kājām – pamats jārod no
jauna – sevī, citos, tuvajos (mīlestība kā dzīvi apliecinošs avots),
radniecīgajās dvēselēs, arī ikdienas dzīvē. Pats atzinis: “Gleznas un gleznieciskā pieeja manā
dzejā noteikti manāma: bieži
pieminu krāsu, pindzeles, podus
un plikņus. Laikam jau tāda kā
noreaģēšanās pēc redzes nervu
kairinājuma”. Voldemāra meita
Indra atzīmējusi, ka tēva dzejā
var nošķirt divas noskaņas, it kā
divas sejas: viena – skumji ironiska, otra – rotaļīga. “Šī rezignācija
izaug tieši no tās paaudzes pieredzes, kuŗas jaunības cerības saplosīja kaŗš un dzimtenes zaudēšana. [..] Bet [..] dzejā pretī
drūmajam nostājas fantazijas un
visnotaļ dzejas spēks izraut cilvēku no ikdienas, pārvērst vēlamo par esošo, iedomāties pavisam citu pasauli. Tad dzejnieks
sevi iztēlo par klaunu, faunu vai
virves dejotāju. Visas maskas
der, lai balansētu starp īstenību
un fantazijas spēli.”
Kādā dzejolī viņš atzinis, ka
“cilvēks ir sīknauda laika upē”,
tomēr man, domājot par Voldemāru, ir jādomā arī par viņa ģimeni, tālab šajā jubilejas reizē
kopā ar mīļu sveicienu dzimšanas
dienā gaviļniekam siltu sveicienu sūtu arī visai Avenu ģimenei,
māsai Eleonorai. Tās ir tik nepieciešamās garīgās un sirds saites,
kas palīdz ikdienā, kas palīdz
“ūdens peļķē / neredzēt sevi, / bet
gan debesis aiz tevis.”

arī Jāņa Rozes un Zvaigznes ABC
grāmatveikalos, Galerijā Istaba,
Apgāda Zinātne veikalā, NicePlace veikalā un Latvijas okupācijas mūzeja grāmatu galdā.
Literārajā daļā sastopami gan
lieli talanti, gan topoši. Īsstāstus
piedāvā Inguna Bauere, Evita
Hofmane, Nora Ikstena, Patrīcija
Kuzmina un Vladis Spāre. Dzejoļu kopas piedāvā Ingmāra Balode un Elvīra Bloma, kā arī, Jāņa
Elsberga atdzejojumā, lietuviešu
dzejnieks Toms (Tomas) Venclova.
Par Imantu Tilleru, latviešu
izcelsmes mākslinieku Austrālijā, un par viņa darbu izstādi
Latvijas Nacionālajā mākslas
mūzejā pagājušo vasaru raksta
izstādes veidotāja Anita Ansone.
Daudzi attēli no šīs izstādes apskatāmi, žurnālu pašķirstot. Arī
vāka dizains ņemts no Tillera
darba.

Fotografijas profesijas vēsturnieks un standartu konsultants
Vilnis Auziņš sniedz ieskatu
dažos pagājušās vasaras fotomākslas procesos un notikumos.
No latviešu kaŗavīru rakstu krājuma Nameja gredzens 1945. gada
augusta numura Pēteris Korsaks
ievada mākslinieka Osvalda Rožkalna (1910-1989) apceri “Darba
diena. Voldemāru Irbi pieminot”.
Mūzikas nodaļā Daces Aperānes intervija ar komponistu
Andri Dzenīti. Dzenīša simfonisko kompozīciju Māra Andra
Nelsona vadībā šoruden uzveda
Leipcigas Gewandhaus orķestris
Rīgā un Liepājā, kā arī Bostonas
simfoniskais orķestris Bostonā,
ASV.
Neatkarīgais žurnālists Otto
Ozols kodolīgi un tālredzīgi novērtē 13. Saeimas vēlēšanu rezultātus, “Garāka par mūžu vēlēšanu nakts ilgst”.

Vēstures nodaļā ar virsrakstu
“Neatlaidīgie drupinātāji” Juris
Šlesers iedziļinās igaunietes
Sirje Okas Ainso grāmatā The
Story of BATUN (Stāsts par
BATUN / Baltiešu vēršanās pie
Apvienotajām Nācijām). Šlesers
arī ievada JG pamatlicēja Valtera
Nollendorfa rakstu “Tīrradnis”
par lingvistu/rakstnieku Valdi
Zepu (1932-1996), un fragmentu no Jāņa Turbada (Zepa paša)
Ķēves dēla Kurbada tulkojuma
angļu valodā, Hungerwhere, Son
of Mare. Ilzes Lāces Verhaeghes
tulkots un ievadīts, fragments
no mākslinieka Andreja Eglīša
memuāra “A Man from Latvia”
stāsta par viena vīra neuzvaramo dzīvotgribu padomjlaiku sākumā.
Grāmatu recenziju nodaļā
literātūrzinātnieces
Bārbalas
Simsones izvērsts ieskats 13
romānu sērijā “Mēs. Latvija.

XX gadsimts”; Latvijas Rakstnieku savienības laikraksta
konTEKSTS galvenās redaktores Sandras Ratnieces refleksijas par Ulda Bērziņa visjaunāko
dzejas krājumu Idilles; un Lāsmas Gaitnieces ieskati divās
grāmatās, Svetlanas Aleksejevičas Sievietes kaŗā. Noklusētās
vēstures liecības un Otomāra
Kalpiņa Sāļumā. Ragaciema jūras karaļa stāsts.
Nodaļā “Dažos vārdos”, kā
vienmēr, pieminēti spilgtākie latviešu kultūras notikumi, jaunākās grāmatas, uzvedumi u.c.
Par abonēšanas kārtību rakstiet e-vēstuli juris.zagarins@
gmail.com vai zvaniet +1 413
732-3803, vai arī skatiet mājaslapu jaunagaita.net, kur varat arī
ieskatīties Jaunās Gaitas vēsturiskā archīvā no 1955. gada līdz
pat šodienai.

2019. gada 12. janvāris – 18. janvāris
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“Čekas maisi” un preses brīvības nīcināšana jeb
Gada nogale bez pārsteigumiem
(Turpināts no 11. lpp.)

Ar vārdu sakot, gan LŽA, gan
Saeimas mediju polītikas apakškomisija uzskata, ka pirmām
kārtām būtu jāvērtē NEPLP
darbs un izpratne par sabiedriskajiem medijiem un to lomu.
Sabiedriskās televīzijas darbs ir
jāvērtē gan no redakcionālās neatkarības, gan no finanču darbības viedokļa. Finanču izvērtējumam būtu vajadzīga neatkarīga ekspertu grupa, jo diemžēl
NEPLP nevar uzskatīt par neatkarīgu vērtētāju, jo padomes
locekļus apstiprina Saeima, tātad partijas, kuŗu interesēs ne
vienmēr ir objektīva un atklāta
sabiedrības informēšana par
valstī notiekošo, tā cēloņiem un
sekām. Savukārt tas nozīmē, ka
NEPLP veidošanai jāmeklē citi
principi. Latvijā bieži vien tiek
pieminēta Krievija, kur mediji ir
tieši atkarīgi no Kremļa vēlmēm
un nostādnēm. Tiesa gan, par
NEPLP Saeimā balsoja ne tikai
Saskaņa, tāpēc jāatgādina, ka galēji labējiem radikāļiem Eiropā
ir līdzīgas vēlmes – proti, kā raksta vācu laikraksts Die Zeit –
“Stīvens Banons, bijušais Trampa
galvenais stratēģis, grib apvienot
Eiropas labējās partijas un, izmantojot viltīgu mediju stratē-

ģiju, sākt “sacelšanos” pret Eiropas Savienību”.
Un Latvijā netrūkst radikāli noskaņotu labējo, arī dažā iepriekšējā un arī šajā Saeimā ievēlētajā
partijā. Tādēļ preses brīvības apdraudējums ir daudz nopietnāks,
nekā to pirmajā brīdī varētu
domāt, jo runa, manuprāt, tiešām
nav par kaut kādiem finanču
pārkāpumiem vai nepilnībām,
bet par to, ka sabiedriskajām
raidorganizācijām jākļūst par
paklausīgu varas ruporu.
Kā vērtēt “čekas maisus”?
Protams, meklējot publiskotajā
kartotēkā pazīstamus uzvārdus,
daudziem droši vien bija kāds
nepatīkams pārsteigums, tomēr,
manuprāt, kopumā publiskotajos dokumentos neatklājās nekas
ārkārtējs.
Pirmkārt, tapa skaidrs, ka pieņēmums – okupācijas laikā ziņotāji bija visur – atbilst patiesībai.
Otrkārt, tajos atrodamais liek
vaicāt, cik uzticams ir šis avots?
Ir dīvaini lasīt, ka kāds ir savervēts, piemēram, 1989. gadā. Kā
zināms, VDK dokumenti tika
aizvesti uz Maskavu jau 1989.
gadā. Atcerēsimies kaut vai Daiņa Īvāna sacīto intervijā mūsu
laikrakstam saistībā ar LTF 30
gadu jubilejas konferenci: “Tautas frontes konferencē viesis bija

arī bijušais Zviedrijas diplomāts
Larss Fredēns, kuŗš tagad, vairs
nebūdams diplomātiskajā dienestā, var runāt atklātāk. Viņš
stāstīja, ka Zviedrijas specdienestiem bija informācija, ka
VDK dokumenti no Baltijas
valstīm tikuši izvesti jau 1989.
gadā un atstāti mazsvarīgi dokumenti.” Jāpiebilst, ka gadu gaitā
arī man nācies dzirdēt šādu informāciju no vairākiem, savstarpēji nesaistītiem avotiem.
Treškārt, par to, vai cilvēks ir
vai nav reāli sadarbojies un vai
viņa sniegtā informācija tik tiešām
nodarīja ļaunumu cilvēkiem,
pēc šīm aģentu kartītēm nevar
spriest. Piemēram, zinātnieki, ja
vien viņi gribēja kaut ko paveikt
ārpus šaurām “četrām sienām”,
bija spiesti piekrist sadarboties,
jo atskaites bija jāraksta par visām konferencēm un līdzīgiem
pasākumiem ārpus PSRS. Turklāt – manuprāt, par to, ir vai nav
kāds bijis nodevējs, nevajadzētu
spriest tiem, kuŗi nav dzīvojuši
padomju okupācijas laikā. To
saku nevis tādēļ, ka aizstāvu ziņotājus, jo man viņi ir tikpat netīkami kā jebkuŗam ar normālu
izpratni apveltītam demokratijas
un cilvēktiesību aizstāvim. Tomēr apstākļi, kādos cilvēki piekrita sadarboties, bija dažādi. Ja
jautājums bija, piemēram, par

bērnu nākotni – izglītību, darbu –, tad pateikt “nē” bija nevis
grūti, bet bieži vien arī neiespējami. Partijas un VDK vara bija
absolūta, likumu neierobežota.
Tāpēc, lai mana nostāja būtu labāk saprotama, pastāstīšu kādu
stāstu par partijas varu no manas
ģimenes vēstures. Piedzimu un
uzaugu kādā Kurzemes mazpilsētā. Mana ģimene nebija disidenti, tomēr okupāciju nīda no
sirds un tika uzskatīts, ka komūnistiskajā partijā stājas tikai
nodevēji. Par Latvijas okupāciju
man tika pastāstīts jau bērnībā
un tika piekodināts klusēt, ja
negribam tikt apcietināti. Mans
patēvs strādāja t.s. patērētāju
biedrības autobazē par galveno
inženieri, bet vadītājs bija kāds
krievu komūnists, kuŗš savulaik
bija “atbrīvojis” Latviju. Protams,
viņam pienācās vadoši amati un,
par spīti tam, ka viņš ļoti mīlēja
grādīgus dzērienus un dažu labu
uzņēmumu jau bija “nolaidis līdz
kliņķim”, viņu vienmēr pārcēla
jaunā vadošā amatā. Pienāca brīdis, kad arī autobaze bija jāglābj,
“atbrīvotāju” pārcēla uz citu vietu, bet manam patēvam piedāvāja autobazes vadītāja amatu. Bija
tikai viens noteikums – jāiestājas
partijā. Patēvs atteicās, sacīdams,
ka nav tā cienīgs vai ko līdzīgu.
Rezultātā viņš zaudēja darbu un

to nevarēja nekur atrast vēl labu
brīdi, līdz beidzot izdevās iekārtoties darbā par taksometra vadītāju. Ģimene viņa lēmumu nepārmeta ne mirkli, tika uzskatīts, ka
viņš rīkojies pareizi. Bet tās bija
sešdesmito gadu beigas, toreiz uz
Sibirijas lēģeriem par atteikšanos
iestāties partijā nesūtīja. Bet atteikums sadarboties ar VDK, ja čekai
kādu cilvēku ļoti vajadzēja, varēja
“maksāt” ne tikai darbu vien.
Tādēļ ar sarakstos esošo cilvēku vērtēšanu un nosodīšanu
vajadzētu rīkoties uzmanīgi. Vai
vēsturnieki spēs izvērtēt katra
sarakstā esošā darīto, nezinu,
par to ļoti šaubos. Deviņdesmito
gadu vidū vai beigās vajadzēja
paziņot par lustrāciju, lai katrs
piesakās pats, pastāsta drošības
dienestiem visu, ko zina. Pēc tam
varēja publicēt to cilvēku sarakstu, kuŗi ir dzīvi, bet nav pieteikušies. Tam būtu bijusi kāda
jēga, jo informācija būtu bijusi
gan drošības dienestiem, gan arī
daudzi, kuŗi spētu atzīt kaut
formālas sadarbošanās faktu,
tiktu pasargāti no nievām un
pārmetumiem. Šobrīd, kad daudzu kartītēs minēto cilvēku vairs
nav mūsu vidū, bērniem un radiniekiem var nākties taisnoties
par to, ko viņi vispār nezina. Tādēļ, manuprāt, “čekas maisi” bija
jāatstāj vēsturnieku ziņā.

Kopā būvēsim savu valsti
PBLA nostāja Latvijas valsts polītikas jautājumos un
darbības virzieni 2019. gadam
(Turpināts no 5. lpp.)

PBLA uzskata, ka apvienošanās tikai veicinātu t.s. jaunās
diasporas darbību. Šādu modeli
vairākkārt publiski ir atbalstījis Latvijas ārlietu ministrs
Edgards Rinkēvičs, kuŗa vadītā
ministrija ir PBLA sadarbības
partneris. PBLA iesaka Latvijas
valdībai un atbildīgajām ministrijām turpināt stiprināt latviešu vidusskolu darbspēju aizokeāna valstīs – Garezera Vasaras vidusskolā, Kursas Vasaras
vidusskolā (ASV), Annas Ziedares Vasaras vidusskolā Austrālijā. PBLA aicina valsti atbalstīt
“2x2” un “3x3” kustības kā Latvijā, tā ārpus tās, kā arī pateicas
par plānoto valsts atbalstu XV
Dziesmu un deju svētkiem Toronto.
PBLA uzskata, ka Eiropas
valstīs latviskā izglītība (vasaras vidusskolu līmenī un vasaras nometnes) pēc iespējas jācenšas virzīt uz Latviju. PBLA
atbalsta pamatizglītības nedēļas nogales skolu tīkla veidošanu Eiropas valstīs un to mācību kvalitātes celšanu, kā arī
Latvijas Valodas aģentūras veidotās tālmācību programmas.
PBLA uzskata, ka jāturpina
aizejošās valdības uzsāktā izglītības reforma Latvijā – visās
mācību iestādēs – gan satura,
gan pieejas ziņā.

4. Diasporas likums.
PBLA atzinīgi novērtē Ārlietu
ministrijas un citu nozaru ministriju iesaisti un lomu Diasporas
likuma izstrādē un valsts vēlmi
veidot skaidras un prognozējamas ilgtermiņa attiecības ar tautiešiem ārpus Latvijas, uzklausot
arī PBLA un citu organizāciju
viedokli. PBLA saprot, ka likums
visus izaicinājumus neatrisinās
un aicina domāt tālredzīgi un
stratēģiski, plānojot ārvalstīs dzīvojošo tautiešu lomu Latvijas
drošības un tautsaimniecības stiprināšanā. Jāizmanto tas, ka Latvija ir daļa no ES un godprātīga
respektēta pasaules valstu un
organizāciju locekle. PBLA atbalsta valsts centienus veicināt
remigrāciju – tautiešu atgriešanos dzimtenē. PBLA uzskata, ka
remigranti nedrīkstētu būt privileģētākā stāvoklī kā Latvijas
iedzīvotāji.

daudzām pasaules valstīm. PBLA
valde atbalsta nākamā PLEIF
rīkošanu Valmierā 2019. gada
novembrī un pateicas Ārlietu
ministrijai par plānoto atbalstu.

6. Baltiešu sadarbība.
PBLA uzskata, ka Latvijas Ārlietu ministrijai maksimāli jāveicina Baltijas valstu sadarbība
polītiskajā, kultūras un ekonomiskajā līmenī. Sadarbība Baltijas valstu organizāciju un vēstniecību starpā ārpus Latvijas, sevišķi
Ziemeļamerikā, ir laba. Vēlamies
uzsvērt The Joint Baltic American
National Committee, BAFL un
ALA Call to Action polītisko darbu ASV un censties šo pieredzi
pārnest uz citām valstīm. LNAK,
Kanadas Baltiešu federācija un
Central and Eastern European
Council in Canada kopējā darbā
uztur aktīvu saiti ar valdības un
valsts pārstāvjiem. PBLA iesaka
arī izcelt Baltijas un Skandināvijas
5. Valsts ekonomikas un
valstu (Baltic-Nordic) sadarbību
tautsaimniecības attīstība. kā drošības ziņā, tā citos laukos
PBLA šajā jomā darbojas jau un iespējami veicināt Zviedrijas
kopš Latvijas neatkarības atgūša- un Somijas pievienošanos NATO.
nas, iesaistoties gan dalīborganizāciju līmenī, gan arī PBLA, kā
7. Latviskās vērtības, ģimene
“jumta organizācijas” līmenī. Paun patriotiskā audzināšana.
saules Latviešu ekonomikas un
PBLA iestājas par tradicionālo
innovāciju forumi (PLEIF) un latvisko vērtību saglabāšanu un
pārējie satelītpasākumi visā pa- cienīšanu, par stiprām ģimenēm
saulē, kā Spotlight Latvia ASV un un aicina sabiedrību un ģimenes
forums Austrālijā, saveda kopā pievērst lielāku uzmanību jaubiznesa pasaules pārstāvjus no niešu patriotiskajai audzināšanai.

PBLA sadarbosies ar līdzīgi domājošām organizācijām, kā Daugavas Vanagu apvienību, fondu
“Namejs”, Latvijas “Ģenerāļu klubu”, lai šos principus atbalstītu.
PBLA sadarbībā ar minētajām
organizācijām izsludina 2019. gadu
par “Latvijas varoņu gadu”, aicinot Latvijas sabiedrību un tautiešus pasaulē godināt visu laiku
Latvijas kaŗavīru un brīvības cīnītāju veikumu. PBLA aicina arī
Latvijas valsti iestāties par šo
vērtību saglabāšanu.
8. Korupcija, tiesiskums un
preses brīvība.
PBLA iestājas par to, lai Latvija
turpinātu attīstīties par tiesisku
valsti, kuŗā tiek apkarota korupcija un atbalstīta preses brīvība.
PBLA uzskata, ka korupcija bremzē tautsaimniecības attīstību,
valsts izaugsmi samazina ārvalstu ieguldījumu potenciālu Latvijā. PBLA aicina Latvijas valdību
iestāties par šiem principiem arī
starptautiskajās organizācijās un
gādāt arī par Latvijas banku sistēmas sakārtošanu un attīrīšanu
no naudas atmazgātāju shēmām.
9. Veselības aprūpe.
PBLA atzīst, ka Latvijas iedzīvotāju bažas par veselības sistēmas kvalitāti ir pamatotas. Trūkumi veselības aprūpē var kļūt
par tautas izdzīvošanas un drošības jautājumu, kā arī bremzēt

remigrāciju. PBLA sadarbībā ar
tādām ārpus Latvijas organizācijām kā Latvijas Ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) centīsies
palīdzēt jautājuma risināšanā,
veicinot sadarbību starp pasaules
latviešu mediķiem, lai uzlabotu
veselības sistēmas kvalitāti Latvijā.
10. Informēta sabiedrība un
atvērta valsts.
PBLA iestājas par caurspīdīgumu valsts pārvaldē un aicina
valdību un ministrijas labāk
skaidrot savus labos darbus sabiedrībai. Patiesi informēta sabiedrība ir vesela sabiedrība. Atklātība informācijā izraisa veselīgu domu apmaiņu sabiedrībā
visās jomās. PBLA tic, ka veicinot informācijas izmaiņu un atklātību visos līmeņos, uzlabosies
sabiedrības sapratne un iecietība
citam pret citu.
2019. gadā PBLA turpinās darbu, vienojot tautiešus un organizācijas pasaulē un pārstāvot tos
Latvijā. Apvienības šī gada lielākie notikumi būs:
• Pasaules Latviešu, kultūras
konference Cēsīs no 29. septembra līdz 1. oktobrim
• PBLA gadskārtējā valdes sēde
no 2. līdz 4. oktobrim Rīgā
• Pasaules Latviešu ekonomikas un innovāciju forums Valmierā 21. novembrī.
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Ziemeļu sapnis?
Latvijas nākotne Somijas pēdās

DĀRTA
DINDUNE
(Turpinājums no Nr. 48)

Ne gluži ātrais, bet kredīts
Gan Latvijā, gan Somijā studenti
var ņemt arī kredītus. Un, ja Latvijā
var pieteikties gan studiju kredītam, kas paredzēts mācību maksas
segšanai, gan studējošā kredītam –
maksimums 170,74 eiro mēnesī
iztikas izdevumu segšanai, tad Somijā, ja nespēj izdzīvot ar studiju
dotāciju, ikdienas vajadzību nodrošināšanai var saņemt arī studenta
aizdevumu. Kas zīmīgi, ja ar studijām saistīto kredītu atmaksa Latvijā jāuzsāk jau gadu pēc absolvēšanas un jāiekļaujas piecos vai desmit gados, tad Somijā līdz kredīta
pirmajai atmaksas reizei var paiet
divi gadi un kopējā summa jāsamaksā 30 gadu laikā. Tamperes
lietišķo zinātņu universitātes students Tomass saņem gan studiju
pabalstu, gan studiju kredītu un
skaidro: “Mēnesī man sanāk apmēram tūkstoš eiro. Cilvēki ir dažādi, dzīves stili ir dažādi. Ja esi pilna laika students un katru nedēļas
nogali nebrauc uz ārzemēm – ir
pietiekami.” Viņš arī atklāj, ka atzīmēm nav jābūt nevainojamām,
protams, uz skolu ir jāiet un ir jāmācās, turklāt, lai studiju pabalstus
turpinātu maksāt, ik mēnesi ir
jāiegūst vismaz 5 kredītpunkti.

Ko varam mācīties?
Šeit vēlreiz jāatgādina Izglītības
un zinātnes ministrijas pārstāves
Intas Bērziņas virākkārt atkārtotais: “Nekas tāds nav dzirdēts!” un,
tā kā ministrijā, šķiet, nav dzirdēts
par daudzām lietām, jācer, ka sadziedēs, tāpēc, lūk, daži apdomāšanas vērti Somijā noskatīti izglītības jomas principi:
• skolēniem ir īsāki brīvlaiki;
• visi līdz 9. klasei saņem bezmaksas pusdienas, un arī pēc tam,
pat studējot, visiem gandrīz divu
eiro liela atlaide maltītei – tādējādi
mazāk izsalkušu bērnu;
• visiem pamatskolas skolēniem
apmaksā transporta izdevumus,
un šajā posmā visi mācību materiāli, pat krāsainie papīri un plastilīns, ir bezmaksas;
• mācības vidusskolā organizētas līdzīgi kā augstskolās, kad ir
dažādi kursi un moduļu sistēma,
turklāt par centralizētā eksāmena
kārtošanu 12. klases beigās ir jāmaksā;
• par mācībām augstskolā nav
jāmaksā, tieši otrādi – visi, kas sasnieguši 17 gadu vecumu un turpina mācīties, var saņemt mācību
stipendiju;
• varbūt, tāpat kā Somijā, studentiem savi kredīti jāļauj atmaksāt
ilgākā laika posmā?
Nobeigumā jāpiebilst, ka visiem
Somijas studentiem ir tiesības pieprasīt vēl mājokļa pabalstu. Un tad,
ja Somijā iegūts maģistra, bakalaura vai pamatkvalifikācijas grāds –
ik mēnesi pie pensijas tiks saņemta
piemaksa. Bet, ja jau esam sākuši
domāt par pensiju piemaksām, tad
laikam drīz būs sasniegts īstais
pensionēšanās vecums, proti... Par
to būs jālasa jau nākamajā sērijas
“Ziemeļu sapnis? Latvijas nākotne
Somijas pēdās” rakstā!
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Jo vecāks es,
jo jautrāks man prāts?
Jo lielākas sociālās iemaksas, jo
lielāka pensija ir gan Latvijā, gan
Somijā. Bet vai tiešām ir tik vienkārši, kā izklausās? Jau piektajā aprakstā serijā “Ziemeļu sapnis? Latvijas nākotne Somijas pēdās” iepazīstam Latviju un Somiju. Iepazīstam un meklējam risinājumu Latvijas labklājības tālākai attīstībai.
Iepriekšējos rakstos jau noskaidrots, ka tieši lielu nodokļu maksāšana Somijā ļauj izsniegt lielākus
pabalstus gan bērniem, gan bezdarbniekiem un maksāt arī studentiem. Arī darba algas nodokļa
lielums tur atkarīgs no dažādām
lietām: darbinieka stāža; bērnu
skaita; arī dzīvesvietas, jo Somijas
119 pašvaldības pašas nosaka un
iekasē dažus nodokļus. Taču, lai
gan Latvijā, gan Somijā no katras
darba algas veicam arī iemaksas
pensijai, kāpēc somu pensionāri
dzīvo labāk?
Mēģināsim saprast, kas notiek
ar pensiju sistēmu Latvijā. No katras darba samaksas nodokļos tiek
veiktas arī iemaksas pensiju apdrošināšanai. Ir trīs pensiju līmeņi.
Pirmajā ir iesaistīti visi sociālo
iemaksu veicēji, un 14% no sociālajām iemaksām pensijai nonāk
šajā līmenī. Katram darbiniekam ir
konts, kurā tikai apkopo informāciju, jo nauda, kas nonākusi pirmajā līmenī, tiek izmaksāta Valsts
vecuma pensijās tagadējiem pensionāriem. Piemēram, 2017. gadā
Valsts vecuma pensijas saņēma
456,7 tūkstoši cilvēku.
Otrajā pensiju līmenī nonāk
atlikušie 6 procenti no darbinieku
sociālo iemaksu summas, kuru no
darba samaksas iemaksā pensijai.
Šajā pensiju shēmā dalība obligāta
ir visiem, kas dzimuši pēc 1971.
gada. Un tā, lūk, 2018. gada martā 2. pensiju līmenī bija iesaistīti
1 278 485 cilvēki, kuru kopējais
uzkrājums sasniedza vairāk nekā
3,3 miljardus eiro.
Vēl ir trešais pensiju līmenis jeb
privātā brīvprātīgā pensiju shēma,
kurā darbinieks vai darba devējs
var iemaksāt, cik vien vēlas. Turklāt, ja to dara, iesniedzot ikgadējo
nodokļu deklarāciju, var saņemt
pārmaksāto iedzīvotāja ienākuma
nodokli (IIN) atpakaļ. Šo pensiju
var uzkrāt no 15 gadu vecuma un
saņemt, sasniedzot 55 gadus.
Kad sasniedz Latvijā noteikto
pensionēšanās vecumu, kas vēl šobrīd ir 63 gadi un trīs mēneši, ir
tiesības saņemt vecuma pensiju.
To, kuru izmaksā no strādājošo iemaksātā pirmajā pensiju līmenī.
Taču vecuma pensiju saņem vien
tie, kas vismaz 15 gadus ir veikuši
sociālās iemaksas – proti, strādājuši
un no darba algas maksājuši nodokļus Latvijā. Topošajiem pensionāriem jārēķinās ar pārmaiņām,
jo no 2025. gada pensionēšanās
vecums būs 65 gadi. Būs jābūt arī
lielākam darba stāžam, proti, 20,
nevis piecpadsmit gadiem.
Kopumā tad sanāk, ka “uz rokas”
saņemtās pensijas lielums atkarīgs
gan no uzkrātā visos pensiju līmeņos, gan valsts noteiktā plānotā
pensijas izmaksāšanas ilguma. No
pensijas ietur arī iedzīvotāja ienākuma nodokli, kuŗa likme, tāpat

Somu pensionāri klausās viena no grāmatas “Lapset” autora Anti
Malinena stāstījumu par bērnu dzīvi pēckaŗa gados, Tampere
2018 // Foto: Dārta Dindune

kā darbinieku algām Latvijā, no šī
gada ir atkarīga no kopējā ienākumu lieluma. Noteikta arī minimālā vecuma pensija mēnesī –
70,43 eiro, taču vairāk nekā 5,5 tūkstošiem pensionāru šī pensija ir
pat vēl mazāka. Un šokējoši, ka
vairāk nekā 3 tūkstoši pensionāru
mēnesī saņem mazāk nekā 20 eiro!
Jāpiebilst, ka šogad paaugstināts
pensijas neapliekamais minimums,
un 2018. gadā tas sasniedz 250 eiro
mēnesī. Tas gan neattiecas uz tiem
pensionāriem, kas gan saņem pensiju, gan turpina strādāt.
Protams, ir arī iespēja pensijā
doties ātrāk, bet tad apdrošināšanas stāžam jābūt vismaz 30 gadus
ilgam. Tad divus gadus pirms vecuma pensijas saņemšanas, ja pensionārs neturpina strādāt, saņem
pusi no viņam aprēķinātās vecuma
pensijas. Arī likums paredz atsevišķas iedzīvotāju katēgorijas, kuŗas
pensijā var doties, nesasniedzot
valstī noteikto pensionēšanās vecumu, piemēram, polītiski represētās personas un citi.
Šīs aprakstītās pensijas gan attiecas vien uz tiem, kas strādājuši
vairāk nekā 15 gadus. Taču, ja darba stāžs nesasniedz 15 gadus, cilvēks arī šobrīd nestrādā, bet ir sasniedzis pensionēšanās vecumu? Ir
tiesības saņemt Valsts sociālā no-

drošinājuma pabalstu vecuma gadījumā – ik mēnesi 64,03 eiro. Pērn
šādu pabalstu Latvijā saņēma aptuveni 11 tūkstoši cilvēku.

Ja lūdzam ar noliegtu galvu
Kā Somijā? Visiem, tāpat kā
Latvijā, arī ir obligāti jāveic iemaksas pensiju apdrošināšanā. Visiem
strādājošajiem no 17 līdz 68 gadiem ik gadu 1,5 procenti no darba
algas nonāk no ienākumiem atkarīgajā pensijā (earnings-related pension). Lai pensiju saņemtu, arī jāsasniedz pensionēšanās vecums, kas
Somijā ir 65 gadi. Var doties arī
priekšlaicīgā pensijā, izvēloties, cik
lielā apjomā priekšlaicīgo pensiju
saņemt.
Taču, ja no ienākumiem uzkrātā
pensija ir maza, vai cilvēks nav strādājis, ir tiesības saņemt valsts un
valsts garantēto pensiju. Minimālais apmērs ir 775, 25 eiro mēnesī
un no tās nodokļus neatvelk, taču
jo lielāka ir cilvēka nopelnītā pensija, jo lielāka ir arī nodokļos maksājamā summa. Ja tā atkal salīdzinām, tad minimālā Valsts vecuma
pensija Latvijā ir aptuveni 11 reizes
mazāka nekā Somijā.

Kamēr tu man blakus
Viena ļoti būtiska atšķirība Latvijas un Somijas pensiju sistēmā ir

ne vien atšķirīgais visas dzīves laikā
nodokļos iemaksātais apjoms, bet
arī rīcība situācijā, kad viens no
laulātajiem nomirst. Kas notiek ar
mirušā laulātā pensiju viņa nāves
gadījumā? Latvijā tie, kas bija reģistrētā laulībā un laulātā nāves
dienā paši saņēma vecuma, invaliditātes vai izdienas pensiju, 6 mēnešu laikā var pieprasīt vienreizēju
pabalstu divu mirušā laulātā mēneša pensiju apmērā. Tikpat lielu
summu var saņemt arī kā apbedīšanas pabalstu. Un tas arī viss. Bet
kas notiek ar visu pārējo cilvēka
dzīves laikā uzkrāto? Labklājības
ministrijas pārstāvis Egīls Zariņš
norāda uz likumu “Par Valsts pensijām”, kurā lasāms vien tas, ka daļu
mirušā laulātā pensijas ik mēnesi
noteikti nesaņem pārdzīvojušais
laulātais.
Somijā gan šo mirušā laulātā
pensiju ik mēnesi turpina saņemt
otrs pārdzīvojušais laulātais. Protams, viņš nesaņem mirušā pensiju
pilnā apmērā, viss atkal atkarīgs no
pārdzīvojušā laulātā ienākumiem,
kopīgo bērnu skaita un laulībā pavadītā laika. Pēc speciālas formulas
aprēķiniem ikmēneša summa var
sasniegt pat 50 procentus no mirušā pensijas. Turklāt šo pensiju, ievērojot noteiktus kritērijus, maksā
līdz pat otra cilvēka mūža beigām.
Kopējā summa šīm pensijām, ko
izmaksāja Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra Kela, 2017. gadā
sasniedza vairāk nekā 11,3 miljonus eiro.
“Šī ir lieta, ko es atbalstītu,” saka
Stokholmas Ekonomikas augstskolas Rīgā Ekonomikas departamenta vadītājs Mortens Hansens.
“Es pilnīgi varu iedomāties, kā divi
kopā dzīvojoši cilvēki katru rītu
pārbauda, vai otrs vēl dzīvs, jo citādi izdzīvot būs teju neiespējami.”
Bet ir problēma: “[..] pamēģini atrast
tam naudu nodokļos. Es nezinu kā
to izdarīt!” jau atkal ekonomists
min Latvijā dzīvojošo problēmas
ar nodokļu maksāšanu, tomēr uzsver: “Tā kā dažādu iemeslu dēļ
sievietes dzīvo ilgāk par vīriešiem,
šis būtu liels atspaids vecām sievietēm, lai viņu vecumdienas padarītu
jaukākas.[..] Domāju, ka daudzi
vecāka gadagājuma cilvēki justos
drošāk.”

Ko varam mācīties?
Noslēgumā vēl jāpiebilst, ka Latvijā, protams, dzīvo arī tādi pensionāri, kas saņem lielas pensijas, iespējams, pat lielākas nekā Somijā.
Tomēr lielais vairums pensionāru
saņem labi ja 300 eiro mēnesī. Arī
Labklājības ministrija, šķiet, problēmu apzinās, jo, jautājot par nākotnes izaicinājumiem, atbilde ir
īsa: “Nodrošināt pensijas adekvātumu.” Varbūt var to darīt, mācoties no somu sistēmas? Iespējams,
apdomāt darba stāža samazināšanu vecuma pensijai, vai garantētās
pensijas izmaksāšanu gadījumos,
ja uzkrātā pensija ir smieklīgi maza. Turklāt, vērts padomāt par mirušā laulātā pensijas izmaksāšanu
pārdzīvojušajam laulātajam ne
tikai vienu reizi, bet, izstrādājot
noteiktus kritērijus, līdz pat otra
cilvēka mūža beigām.
(Turpinājums sekos)
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VAI TĒRĒJAM PRĀTĪGI?

ARMANDS BIRKENS
Fakts: Pēc atsevišķu izpildītājmākslinieku vājās uzstāšanās 19.
novembrī pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas izskanējušajā
koncertā “Mīlestības vārdā.18+“
gada nogalē sabiedrību pāršalca
sašutums par Latvijas Simtgades
programmā iekļauto notikumu
izmaksām. Koncerts, kuŗā skanēja 18 dziesmas, kopā, ieskaitot
nodokļus, izmaksāja 242 000 eiro,
no kā 62 000 eiro bija mākslinieciskās izmaksas. Turklāt vairāk
nekā 17 000 (10 000 pēc nodokļiem) tika maksāti mūziķim Jānim
Šipkēvicam par vairākām funkcijām. Sociālajos tīklos izskanēja,
ka šis ir spilgts piemērs alkatībai
un valsts Simtgades naudas izsaimniekošanai.
Skaļi izskanējušais sašutums
par Simtgades naudas “caurspīdības” problēmām licis kultūras
ministrei Dacei Melbārdei atzīt
savu personisko atbildību šajā
lietā, kā arī apsolīt, ka 2019. gada
sākumā tiks publiskotas atskaites
par Simtgades notikumiem.
Dažu dārgāko Simtgades sarīkojumu izmaksas (eiro, bez
nodokļiem):
Gaismas festivāls “Staro Rīga”
400 000,Koncerts “Mīlestības vārdā.
18+” 226 585,Deju uzvedums “Abas malas”
222 283,Svinīgais sarīkojums pie Brīvības pieminekļa 190 771,...Nu atkal sēdēju svešā lidmašīnā... Tik daudz, ko atcerēties,
domāt man. Lidojums no Rīgas
uz Čikāgu bija labs. Neatceros,
ka būtu juties labāk par visu
padarīto.: veiksmīgi piedalījos
sešos koncertos Latvijas valsts
svētku Simtgades laikā. Tik daudziem cilvēkiem pienākas mans
paldies par šo iespēju, sākot ar
koncerta producentiem Juri Milleru, Mairu Miķelsoni, Jāni Šipkēvicu un Armandu Leimani.
Līdz ar viņiem daudzi palīgi,
darbinieki un draugi. Par sirsnīgo atbalstu mīļš paldies arī pienākas kultūras ministrei Dacei
Melbārdei un viņas biroja vadītājai Vitai Biķerniecei. Spēcīgs
paldies arī šīs avīzes redaktorei
Ligitai Kovtunai – bija labi tkal
tikties un pārrunāt dzīvi! Pateicos par interviju, kas avīzē Laiks
publicēta 2018. gada nogalē.
Daudzas skaistas, mīļas atmiņas ir iegūlušas manā atmiņu
grāmatā.
Latvijā, kā arī atgriežoties Čikāgā, pietrūka tā, ka nevarēju to
visu baudīt un pārrunāt ar manu ilggadējo “cīņa biedru” Albertu Legzdiņu. Ar viņu vienmēr
visu pārrunājām. Jau gadiem ilgi
pietrūkst arī sarunas ar piecīti
Uldi Ievānu, kuŗš aizgāja Mūžībā
2009. gadā. Šo abu gaišo, gudro
un radošo cilvēku ļoti pietrūkst.
Un tad sacēlās vētra, un ne pa
jokam! Sāku lasīt interneta portālā Facebook, ka vairākiem cilvēkiem nepatikusi viena līdz
šim nezināma dziedātāja Evija
Vēbere, kuŗa piedalījās koncertā
19. novembrī laukumā pie Lat-

vijas Nacionālās bibliotēkas jeb
Gaismas pils. Tā kā es šai koncertā piedalījos, pievērsu īpašu
uzmanību. Man viņas balss un
uzstāšanās netraucēja, kaut gan
ļoti tuvu uzmanību viņai nepievērsu, jo pašam bija jāgatavojas
savai dziesmai, un koncerta laikā
tie, kuŗi nebija uz skatuves, uzkavējās iekštelpās. Koncerts notika ārā, kur bija auksts. Ir jau tā,
ka mākslā katram kaut kas vai
nu patīk, vai nepatīk. Tādas ir
mākslas baudītāju tiesības. Klausītāju neapmierinātība gan nebeidzās ar to, ka viņi izteicās par
dziedāšanu, pacēlās jautājums
par to, cik viņai samaksāja. Koncerts bija Latvijas valsts Simtgades sarīkojumu ietvaros, tātad
šai informācijai bija jābūt pieejamai. Izrādas, ka autoratlīdzības summa Evijai Vēberei bija
666 eiro, kas daudziem likās vismaz dīvaina. Ar to gan nekas neaprima – cilvēki pamanīja, kādas
vēl summas apgrozījās koncerta
ietvaros. Galīgā summa šim pusotru stundu gaŗajam koncertam,
kuŗu uzveda vienu reizi, bija
vairāk nekā 200 000 eiro, kas esot
ļoti daudz. Vairākiem cilvēkiem,
īpaši citiem producentiem un
kultūras darbiniekiem, summas
likās pārāk lielas, un sākās debates par to, vai pārmaksāts un
kāpēc. Rīkotājiem nācās aizstāvēties un visu skaidrot, īpaši
LTV 1 jeb sabiedriskās televīzijas raidījumā “Aizliegtais paņēmiens”, kā arī presē. Lieta kļuva
nopietna. Man vienkārši kļuva
žēl, ka pēc tik skaista koncerta
radās šādi jautājumi. Koncertā
piedalījas izcili mūziķi un dziedātāji, ieskaitot ansambli Cosmos
un Prāta Vētras solistu Renāru
Kauperu. Mans vārds, protams,
parādās visūr, kur uzrāda naudas summas. Jāteic, ka, pārskatot
tāmi, dziedātāju honorāri tiešām
nebija tie, par ko tauta visvairāk
iebilda. Jautājumi radās par producēšanas un uzveduma realizācijas izmaksām, kā, piemēram,
par apgaismošanu, skatuves būvi
un apskaņošanu. Neesmu kompetents komentēt par naudas
summām, jo gluži vienkārši nezinu, ko viss maksā Latvijā, nesteidzos nevienu vainot. Par šī
jautājuma pētīšanu atbild citi,
kuŗu darbs tas ir un kuri ir kompetenti pieņemt lēmumus. Viens
gan man bija skaidrs – lasot un
uzklausot komentārus, sapratu,
ka šis jautājums tomēr daudziem
ir svarīgs, jo nauda, kuŗu iztērēja koncertam, bija nodokļu
maksātāju nauda, un nodokļu
maksātājiem ir tiesības zināt, kā
viņu sūri nopelnītā nauda tiek
izdota. Arī man šis jautājums bija
svarīgs, jo nekādā gadījumā negribētu izmantot klausītājus un
nodokļu maksātājus. Nebija pierādījumu, ka kāds būtu pārkāpis
likumus, bet es tomēr jutos slikti,
ļoti slikti... Man nebija miera, un
drīz vien sapratu, ka man būs
tomēr kaut kas jādara. Pelnīt,
protams, grib visi, ieskaitot mani,
bet gribas arī justies labi, ar tīru
sirdsapziņu. Šis koncerts tomēr
bija Latvijas Simtgadei veltīts! Tā

Armands Birkens: “Par to summu
(900,- eiro, ko saņēmu par priekšnesumu) es nepalikšu bagātāks, nē, man
svarīgāka ir tīra, mierīga sirdsapziņa.
Visu mūžu daudz esmu dziedājis par
brīvu. Daudzi mūziķi apstiprinās to, ka
piedalāmies sarīkojumos un koncertos,
kur mums ne vienmēr maksā, citkārt
samaksa ir tīri simboliska.”
nebija kāda vienkārša zaļumballe kādā estrādē. Turklāt – es
biju izraudzīts par noslēdzošo
solistu koncertā, man lūdza nodziedāt manu dziesmu “Mūsu
mīlestība” (ar Alberta vārdiem).
Tas man, Albertam un Piecīšiem
tiešām bija mīļš žests un gods!
Negribēju, nevarēju ilgāk gaidīt,
kamēr kāds kaut ko izmeklē sīkāk, un nolēmu savu honorāru
nepaturēt sev. Facebook paziņoju, ka savu naudu ziedošu labdarībai Latvijā, lai naudiņa aiziet

atpakaļ tautai, kas dzīvo Latvijā.
Esmu jau atradis dažas organizācijas, kuŗām naudu noziedot,
tostarp pansionātus, bāreņu namus un dzīvnieku patversmes.
Daļu naudas jau pārskaitīju
Ziemsvētku laikā. Un, tiklīdz
biju izsūtījis savu ziņojumu
Facebook, uzreiz jutos atvieglināts un atbrīvots. Kā jau minēju,
es nevienu no producentiem nenosodu, jo nezinu, kas īsti notika. Daudzi jautājumi tomēr būtu
jānoskaidro, un pieņemu, ka tas

notiks. Par to summu (900,- eiro,
ko saņēmu par priekšnesumu) es
nepalikšu bagātāks, nē, man svarīgāka ir tīra, mierīga sirdsapziņa. Visu mūžu daudz esmu
dziedājis par brīvu. Daudzi mūziķi apstiprinās to, ka piedalāmies sarīkojumos un koncertos,
kur mums ne vienmēr maksā,
citkārt samaksa ir tīri simboliska.
Latvijas presē arī pastāstīju, ka
šo pašu dziesmu dziedāju pagājušajā vasarā Gaŗezerā, GVV vērienīgajā, burvīgajā koncertā,
kuŗš bija veltīts Simtgadei. Mēs,
vairāki mūziķi, ar lielāko prieku
ziedojām. Ir arī tādi gadījumi,
kad par honorāru nevar būt ne
runas. Man šis koncerts Daugavas krastmalā, blakus Gaismas
pilij, bija tikpat svēta lieta kā
koncerts Gaŗezerā, un es skaidri
zināju, ka man honorāru nevajag! Lai šī dziesma “Mūsu mīlestība” atgādina par mīlestību,
kuŗa mūs vieno. Tā, lūk, sanāca,
tā beidzās mani piedzīvojumi
sakarā ar Valsts svētkiem Latvijā.
Raksta beigās uz pozitīvas nots
gribu atgādināt, ka mūsu tautai
ir daudz spējīgu, gudru, talantīgu un patriotisku cilvēku! Tādus
satieku arī Čikāgā un citur trimdā. Laikā katrā numurā lasām
par to, ko latvieši pasaulē sasnieguši, izdarījuši!
Latvija ir gadu simtiem veca.
Valstiskuma pirmie simt gadi
sasniegti un nosvinēti. Vai mūsu
kopīgais pienākums nebūtu darīt
visu iespējamo, lai nodrošinātu,
ka pēc vēl simt gadiem mūsu
pēctečiem būs ko un kur svinēt?
Esmu saņēmis četrus piedāvājumus koncertēt šogad Latvijā! Būs Dziesmu svētki Kanadā,
kur esmu aicināts piedalīties, pirmo reizi arī Rakstnieku cēlienā!
Ko darīt netrūks.
Lai veselības un veiksmes pilns
Jaunais gads mums visiem!

TO D E R Z I NĀT !

Vai karjērā var palīdzēt
daiļliterātūras lasīšana?
Interesants jautājums, vai ne?
Amerikāņu uzņēmēja, mārketinga eksperte un blogere Penelope
Tranka sakopojusi atziņas par empātiskiem cilvēkiem un nonākusi
pie secinājumiem: cilvēki, kas lasa
daiļliterātūru, ir empātiskāki – neatkarīgi no dzimuma vai citām
personības īpašībām. Bet kas ir
empātija? Ne pārāk bieži lietots
svešvārds. Ieskatīsimies tīmekļa
skaidrojumā:
Empātija ir intuitīvs izpratnes
veids bez apdomāšanās, kad emocionāla iejušanās otrā cilvēkā uzreiz izraisa attiecīgu rīcību. Empātija balstās uz cilvēku prasmi nostādīt sevi otra cilvēka vietā, izjust
viņa stāvokli, poziciju, paskatīties
uz notiekošo ar partneŗa acīm.
Vienkārši sakot, empātija ir spēja

iejusties otrā cilvēkā. Empātija ir
spēja ne tikai atklāt, ko citi jūt, bet
arī pašam izjust šīs emocijas. Tas
nozīmē, ka cilvēks jūt otra prieku vai
bēdas tā, kā to jūt otrs, ... kas nav
pārdzīvojis identiskas situācijas,
nespēs būt līdzjūtīgs vai empātisks.
Tranka savā rakstā portālā
Linkedin.com norāda, ka cilvēkam, kas grib veidot karjēru, palīdz daiļliterātūras lasīšana, vēl vairāk – dzejas lasīšana. Starp ievērojamiem dzejniekiem sekmīgu biznesa jomas karjēristu ir daudz vairāk nekā starp prozaiķiem. Īpaši
noderīga dzeja var būt tiem, kas
darba dzīvē vēlas vadīt un menedžēt. Dzejas rakstīšana un lasīšana
var trenēt šo spēju. Proza pieprasa
no lasītāja lapu pāršķiršanu, lai
viņš savienotos ar aprakstīto per-

sonāžu un justu to pašu. Savukārt
dzeja no lasītāja pieprasa atšifrēt
katru rindu, lai viņš saprastu pasauli, sevi vai citus. Empātiju neveicina fantastika, mistērija, polītiskā satira.
P. Trankas ieskatā dzejas rakstīšana un lasīšana ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā biznesā izkopt pareizu lēmumu pieņemšanas prasmes. Dzejas lasītāji attīsta
arī teicamas pašmonitoringa stratēģijas, kas uzlabo viņu domāšanas procesu. (Monitorings – uzraudzība, novērošana, kontrole,
izsekošana, turklāt tas viss pastāvīgi un nepārtraukti – Red.). Šīs
radošās iemaņas uzņēmumu vadītājiem palīdz uzturēt savā kompānijā uzņēmēja garu, atrast
radošus risinājumus. (Pēc Diena)
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Janis Rozentāls un Kerija Spāres muižā

MĀRIS
BRANCIS
Starp Latvijas 105 pilīm un
muižām, kas apvienojušās asociācijā, Spāres muiža neizceļas ar
spožu architektūru, grezniem interjeriem, sienu gleznojumiem,
neparastām mēbelēm vai slepeniem kambariem. Nekā tur tāda
nav, taču mūsu kultūras un glezniecības vēsturē tā ieņem zīmīgu
vietu.
Spāres un arī Puzenieku muižā
daļu savas dzīves pavadīja Cirolē,
Zemgalē, dzimusī Doroteja Luīza Karolīna fon Grothūsa (18591940), saukta Kerija. Kā visas
augstdzimušās dāmas viņa bija
izglītota, ko veicināja mājas apmācība guvernanšu vadībā. Viņa,
tāpat kā visas muižnieku meitas,
ne tikai labi dejoja un mūzicēja,
bet arī veikli zīmēja un akvarelēja. Apmeklējot Grothūsu un citu
ieprecētu dzimtu plašo radu saimi, Kerija bija lietas kursā par
visu, kas notika ne tikai Vāczemes
kultūrā, bet arī vietējā mākslas
dzīvē.
Laikam tas bija likteņa pirksts,
ka 1893. gadā Puzenieku muižā
par mājskolotāju ieradās strādāt
22 gadus vecais, topošais dzejnieks un rakstnieks Andrievs
Niedra (1871-1942). Viņš acumirklī ieskatījās saimnieka meitā
Kerijā. Turīgās muižnieku dzimtas atvasei bija gan patīkami sarunāties ar jauno izglītoto cilvēku, taču viņa pret jaunekli juta
vienīgi simpātijas. Var jau būt, ka

jauneklis panāktu savu, bet liktenīgi, ka
pēc pāris gadiem šeit
parādījās cits jaunais
cilvēks – gleznotājs
Janis Rozentāls (18661916), skaists un kvēls
jaunietis 29 gadu vecumā. “Vienmēr viņš
bija labā garastāvoklī,
allaž dzīvespriecīgs
epikūrietis ar vīpsnājošu humoru, mūžam
apgarots, trauksmains
mākslas entuziasts”,
jauno gleznotāju raksturoja Arturs Bērziņš. Kerija nespēja
pretoties viņa iespaidam un dziļi iemīlējās
māksliniekā. Acumirklī sagruva mājskolotāja lolotie sapņi. Ar
laiku Puzeniekos pieredzētais un pārdzīvotais ieaudās romānā
“Līduma dūmos”.
Nav zināms, kur un
kā notika Pēterburgas Ritma Lagzdiņa ar Kerijas portretu
Mākslas absolventa
un Kerijas iepazīšanās, taču varētu būt, ka Grothū- gleznu Stendes baznīcai. Ir saglasu jaunkundzi ieinteresēja stu- bājušās tikai septiņas vēstules, ko
denta izcelsme no Kurzemes, un, Kerija rakstīja no Spāres, kas piekad radās izdevība, arī uzrunā- derēja Kerijas pusbrālim Otto
ja viņu. Kerija palīdzēja sagādāt fon Grothūsam (1869-1954), un
jaunajam censonim pasūtīju- Jaņa Rozentāla atbildes.
mus – gleznot gan Kurzemes
Šai epizodei latviešu gleznotāja
muižnieku portretus, gan altār- dzīvē lielāko tiesu pārskrien pāri.
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Līmeniski. 4. Sena, strauja
spāņu tautas deja. 7. Asas muguras sāpes. 8. Liels dziedātāju ansamblis. 9. Dekorātīvi kokaugi.
10. Pilsēta Vācijas vidienē. 11.
Sulīgs auglis. 13. Latviešu tulkotāja (1895 – 1978). 18. Masīvas
akmens kraujas. 21. Satīts dzijas
veidojums. 23. Apdzīvota vieta
Raunas novadā. 24. Kā viena, tā
otra no divām iespējamām. 25.
Bulgārijas naudas vienība. 26. Latviešu grafiķis, gleznotājs (1911 –

1940). 28. Mūzikāli drāmatiski
sacerējumi. 29. A. Dimā romāns.
34. Grezns monarcha sēdeklis.
35. Milzu žņaudzējčūska. 37.
Dzīvojamā telpa uz kuģa. 38.
Pasta vērtszīme. 39. Apdzīvota
vieta Saldus novadā. 40. Spēļu
kārts. 41. Namatēvs.
Stateniski. 1. Mali galvaspilsēta. 2. Latviešu gleznotāja (1939).
3. Seklas alas. 4. Saputot. 5. Elements daiļslidošanā. 6. Lieli stabi,
kas balsta velves. 12. Valsts Rie-

tumafrikā. 14. Valstu apvienība. 15. Liels augēdājs kukainis. 16. Daļas, ko atsevišķi dalībnieki iegulda kopīgā pasākumā. 17. Alkoholiski dzērieni, ko gatavo
no vīna, konjaka un ruma,
pieliekot dažādus augļus.
19. Plekstu dzimtas zivis.
20. Veiklas, žiglas. 22. Skandinavu aviokompanija (abrev.). 23. Jēdziens ķīniešu
filozofijā. 27. No kartupeļu
un kukurūzas cietes gatavoti putraimi. 30. Latviešu
svarcēlājs (1894-1919). 31.
Uz kokiem parazitējošas
sēnes. 32. Mērkaķu dzimtas
dzīvnieks. 33. Apdzīvota
vieta Vecumnieku novadā.
35. Pilsēta Gruzijā, pie Melnās jūras. 36. Saldūdens zivs.
Krustvārdu mīklas
(Nr. 48) atrisinājums
Līmeniski. 1. Sanmarīno.
5. Bīde. 6. Unce. 8. Usuri.
10. Dalī. 11. Kuģītis. 12.
Less. 16. Munte. 18. Drisa.
20. Elara. 22. Nievas. 23. Mēmele.
25. Nauda. 26. Skara. 27. Ideja.
28. Eriā. 30. Dubulti. 33. Fēbs.
37. Elite. 38. Oslo. 39. Kalē. 40.
Adisabeba.
Stateniski. 1. Serā. 2. Nauru. 3.
Īrisi. 4. Oulu. 5. Boja. 7. Eols. 9.
Upītis. 10. Dominante. 13. Skageraks. 14. Pesetas. 15. Lemesis.
17. Nandu. 18. Draps. 19. Amēba. 21. Avene. 24. Batumi. 29.
Rozo. 31. Ulemi. 32. Trese. 34.
Bizē. 35. Očoa. 36. Daka.

Bet spārēniete māksliniece Ritma Lagzdiņa tajā ir iedziļinājusies, kā rezultātā tapis Kerijas
portrets muižas parkā. Viņas
domu tālāk attīstīja Spāres muižas mūsdienu pārvaldniece Tabita Kalniņa, kuŗa iecerēja sarīkot šo vēstuļu publisku lasījumu.
8. decembrī pēcpusdienā tad arī
šis nodoms īstenojās. J. Rozentāla un Kerijas vēstuļu lasījumu
pavadīja klasiskā mūzika, bet
Rīgas Pārdaugavas mākslas skola
un skolotāja Dace Paeglīte atvēlēja J. Rozentāla gleznu kopiju
izstādi, ko veikuši audzēkņi vecumā no 8 līdz 16 gadiem. Romantiskajā noskaņā notika arīdzan Ritmas Lagzdiņas gleznotā

Kerijas ģīmetnes svinīga atklāšana.
Vēl tikai gribas piebilst, ka joprojām nav izvērtēta Kerijas
ietekme uz J. Rozentāla radošo
darbību. Diez kā būtu izvērtusies
latviešu mākslinieka daiļrade, ja
tās sākumā vācbaltu muižniece
nebūtu palīdzējusi viņam, sagādājot materiāli ienesīgus pasūtījumus gluži svešam latvietim
no zemāko vietējo ļaužu vidus,
kurš dzimtenē vēl nebija sevi
pierādījis? Tāpēc vien nākamgad
būtu jāatceras Kerija von Grothūsa, kad svinēsim 160. un
Spāres muižas īpašniekam Otto
fon Grothūsam 150. dzimšanas
dienu.

Ī S Z I ŅAS
Babītes pagasta Antiņu kapsētā 12. janvārī plkst. 13 notiks
Ziemsvētku kauju 102. gadadienai veltīts atceres brīdis un kritušo strēlnieku godināšana. Piedalīsies Nacionālo bruņoto spēku
(NBS), 17. Pretgaisa aizsardzības bataljona, Babītes novada pašvaldības, Babītes vidusskolas pārstāvji un Zemessardzes orķestris.
Jelgavas novadā 12. janvārī plkst. 12 Kalnciema – Klīves ev. lut.
baznīcā būs Ziemsvētku kauju 102. gadadienas aizlūgums. Plkst.
13 –Ziemsvētku kauju mūzejā Valgundes pagasta “Mangaļos” ekspozīcijas “Latviešu strēlnieku sadzīve” apskate. Zemessargu un jaunsargu svinīgais solījums. Plkst. 16 – Lāpu gājiens līdz Ložmetējkalnam, kur norisināsies piemiņas brīdis pie ugunskura.
Rīgā 13. janvārī plkst. 18 Zaķusalā tiks iekurts 1991. gada barikāžu atceres ugunskurs. Jaunsargi nodos svinīgo solījumu. 16. janvārī plkst. 12 būs atceres brīdis Mārupes kapos pie pieminekļa
brīvības cīnītājiem. Plkst. 16 – Atceres brīdis pie Vecmīlgrāvja tilta.
20. janvārī plkst. 9.30 – ziedu nolikšana Meža kapos, bet no plkst. 11
līdz 17 būs atvērta 1991. gada barikāžu mūzeja ekspozīcija. No plkst. 11
būs Piemiņas ugunskurs Doma laukumā, ziedu nolikšana pie
Brīvības pieminekļa un kritušo piemiņas vietās Bastejkalnā. Plkst. 16
Rīgas Domā Barikāžu atceres dienai veltīts koncerts “Sirds ticēt grib”.
Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopa
(LVAK) līdz 15. janvārim aicina iesūtīt 2018. gada vārda, nevārda
un spārnotā teiciena pieteikumus. Gada vārdam vajadzētu būt
tādam, kas 2018. gadu ļauj ierakstīt vēsturē. Gada nevārds lielākoties
saistās ar to, ko dzirdēt un lietot negribas un ir kā lieks ievazājums no
svešvalodām. Spārnots teiciens ir tāds, kas pats par sevi aizgājis tautās – tikai nevar paredzēt, uz cik ilgu laiku. Pieteikumi līdz 15. janvārim jāsūta uz e-pastu: gadavards@inbox.lv vai pa gaisa pastu: RLB
Latviešu valodas attīstības kopai Merķeļa ielā 13, Rīgā, LV-1050.
Mazmežotnes muižas komplekss ir veiksmīgākais 2018. gada
tūrisma produkts. Tā lēma Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Tūrisma departaments, kā innovatīvu, kvalitātīvu un
ārvalstu viesiem tīkamāko tūrisma objektu. Otrā vieta piešķirta
Rīgas Motormūzejam, trešā – izglītojoši interaktīvajam centram
“Dzelzceļš un Tvaiks” Gulbenē, kas tika izvirzīts arī tautas balsojumā.
Latgales vēstniecība GORS 2019. gada 19. janvārī plkst. 18 aicina uz Lielās mūzikas balvas laureāta, pianista Reiņa Zariņa koncertprogrammu “Nakts dziesmas”. Par viņa mūzikālitāti ir sajūsminājušies klausītāji arī Ņujorkas Kārnegi un Steinveja zālē, Amsterdamas Concertgebouw un Vigmora zālē Londonā, kur viņš dzīvo ar
ģimeni.
Aizputes Svētā Jāņa ev. lut. baznīca (mācītājs Varis Bitenieks) pēc
Kurzemes apgabaltiesas lēmuma paliek Aizputes draudzes īpašumā
(pieder kopš 1582. gada). Draudze 2016. gadā pievienojās LELBĀL,
tāpēc ciemojusies archibīskape Lauma Zušēvica. Jau 2018. gada
pavasarī Kurzemes rajona tiesa pilnībā noraidīja LELB prasību pret
Aizputes draudzi un lēma, ka tā ir vēsturiskā dievnama īstā saimniece. Ar ASV latviešu draudžu, Aizputes novada domes un Vācijas
valdības atbalstu tiek atjaunots baznīcas jumts un norit rosīgs garīgais
darbs.
Ekonomikas ministrija pabeigusi ārkārtas pārbaudes 40 atjaunojamo energoresursu koģenerācijas elektrostacijās. Rezultātā
ministrija atcēlusi obligātā iepirkuma atļaujas 27 elektrostacijām, jo
konstatēts, ka elektroenerģijas ražošana koģenerācijā noteiktajā termiņā, atbilstoši normatīvu prasībām, nav uzsākta. Atļauju atcelšana
ļāvusi novērst iespējamo obligātā iepirkuma komponentes (OIK)
kopējo izmaksu pieaugumu turpmākajos 10 gados par aptuveni
391 miljonu eiro. Ekonomikas ministrija atkārtoti iesniegusi izskatīšanai valdībā priekšlikumus, kā tuvāko triju gadu laikā OIK sistēmu
atcelt, maksimāli novēršot nākotnes tiesvedību riskus valstij.
Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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Ziemsvētku eglīte Bostonā

AGITA ARISTA
Viss iesākās ar pīrāgu cepšanu...
Jā, gatavojoties 18. novembrim,
izlēmām, ka mums pašiem sava
nama virtuvē ir jāuzrīko “pīrāgu
talka”. Dzintras Zielinski un Renātes Kenney vadībā cepām pīrāgus Valstssvētkiem, pēc kuŗiem
no bērniem dzirdējām, ka daudziem tos neesot izdevies pat
pagaršot. Tad nu izlēmām, ka ir
jāuzcep tik daudz, lai tiek visiem –
un mums izdevās!!! Nedēļu pirms
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Ziemsvētku eglītes sacepām pīrādziņus gan ar speķi, gan sēnēm,
lai būtu visām gaumēm. Svētku
dienā, tos atsildot krāsnī, smarža
piepildīja virtuvi un apkārtējās
telpas. Tie radīja prieku un burvīgu noskaņu, kad Niks Kenney
koncerta laikā tos siltus no groza
piedāvāja zālē sēdošajiem ciemiņiem.
Kā jau katru gadu, gatavošanās
Ziemsvētku eglītei skolā sākās

labu laiku pirms svētkiem, jo
centrālā vietā svētku priekšnesumā parasti ir Ziemsvētku lugas
uzvedums, kuŗu sākam gatavot
vairākas nedēļas pirms lielā notikuma. Šoreiz īpaši bija jāfokusē
enerģija, lai viss izdotos brīvi un
nepiespiesti, jo liela daļa skolas
aktīvo vecāku un skolotāju bija
iesaistīti arī Latvijas un Baltijas
Simtgades pasākumos un to organizēšanā. (Te vēlos piebilst, ka

teiciens – “Jo vairāk dara, jo
vairāk izdara”, ir ļoti patiess!)
Mūsu skolas režisores šajā reizē
bija Aija Dreimane-Holohan un
Andra Voldiņš Dix. Brīnišķīgā
Andras Bowditch luga “Sniega
dienas tīkls” bija pilna ar humoru
un daudzām atpazīstamām situācijām „iz dzīves“, ko mūsu
bērni tik brīnišķīgi atainoja uz
skatuves. Režisore Aija stāsta:
”Šo lugu, no vairākām Andras
lugām, izvēlējāmies kopīgiem spē-

BLS korim, kuŗi mūs iepriecināja
ar atpazīstamām un ne tik atpazīstamām dziesmām, un šad tad
skatītāji publikā neviļus dungoja
melodijas līdzi bērniem.
Arī šogad mūs apciemoja
Ziemsvētku vecītis, kuŗam katras
klases bērni gan dziedāja dziesmas, gan – skaitīja pantiņus, lai
nopelnītu dāvanu no vecīša dāvanu maisa. Bet pieaugušie, jau
sesto gadu pēc kārtas, varēja
piedalīties Latviešu Fonda rīko-

kiem ar Agnesi Linarts, Renāti
Kenney, Krisīti Skari un Dainu
Tums. Šī bija otrā reize, kad šo
lugu izrādīja BLS. Pirmo reizi tas
notika, kad šī gada izlaiduma
bērni uzsāka latviešu skolas gaitas un bija paši mazākie. Iznāk,
ka viņi ienāca Latviešu skolā un
atvadās no tās ar to pašu lugu.”
Par interesanto lugas scēnografiju rūpējās Dināra Konuševska un Alberts Ziediņš, lugas
mūzikālo noformējumu veidoja
Krisīte Skare un, lai viss plūstu
bez aizķeršanās uz un no skatuves, aizkulisēs strādāja Dināra
Konuševska, Alberts Ziediņš,
Daina Tums un Niks Kenney.
Tāpat liela loma priekšnesumā
bija Krisītes Skares vadītajiem
bērnu vokālajiem ansambļiem un

tajā šampanieša izlozē. Laimīgais
uzvarētājs šogad bija viens no
skolas vecākiem – Roberts Līgurs.
Visu šo skaistumu skatītāji
varēja vērot un izjust sveču
gaismā pie skaisti klātiem baltiem galdiem.
Liels paldies visiem, kuŗi pielika savu roku un sirdi, lai skolas
eglīte būtu īpaša – mācītājam
Igoram Safinam, kuŗš gādāja par
svētbrīdi, Agnesei Linarts, Renātei Kenney, Krisītei Skarei,
Aijai Dreimanei-Holohan, Mārai
Bolis, Renātei Ruszcyk un visiem,
visiem, kuŗi piedalījās un atbalstīja – mūzicējot, dekorējot, gādājot par mielastu un satīrot, lai
skola atkal būtu gatava nodarbībām jaunajā, 2019. gadā!

Svētki Bufalo

Neparasti kupls ļaužu pulks 16. decembrī pulcējās Bufalo baznīcas svētkos, lai sagaidītu Ziemsvētkus,
tiktos tautiešu pulkā un sūtītu sveicienus latviešiem visā pasaulē

SARĪKOJUMI
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 notiek koŗa
mēģinājums.
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju biedrības telpas (531 North 7th St,
Philadelphia PA 19123).
20.janvārī 14:00 Filadelfijas
Brīvo Latvju biedrības mēnešsapulce. Kā jau vienmēr, visi biedrības biedri un biedru veicinātāji,
kā arī potenciāli biedri un intere-

senti ir aicināti piedalīties! Uzkožamos pēc savas gaumes vest
līdzi groziņveidā!
MINESOTA (MN)
Jungle Theatre (2951 Lyndale
Ave S, Minneapolis MN 55408).
Box office: 612-822-7063. Boxoffice@jungletheaatre.com
10.janv.-10.febr. Laila Robina
spēlē jaunā lugā: Lucy Kirkwood
’’The Children’’.
ŅUJORKA (NY)
Daugavas Vanagu nams (115
W 183 Str, Bronx, NY 10453).
Latvian Mission to the UN (333
East 50th Str, New York, NY
10022).
Mobile Passport Station in
NYC – February 22-24. Info:
Embassy’s website.
„Kultūras dienas“ nedēļas
nogalē: Filma! Māksla! Mūzika!
27. janvārī, 15.30 Filma Homo
KOLLEKCIONĀRS PĒRK Novus (2018) Ņujorkas pirmL.Liberta, V.Skultes, J.Tīdemaņa, izrāde – režisore Anna Viduleja;
S.Vidberga gleznas, M.Geistauta
mākslinieces Lindas Treijas
tēlniecību, porcelānu u.c.
ievadvārdi. (Pēc Anšlava Eglīša
latviešu mākslinieku darbus.
romāna Homo Novus motīviem
Tālr.: 727-8221993 (Anna)
E-pasts: latgalerija@gmail.com veidota filma, kas ar smaidu
skatās uz kaislībām 30. gadu

beigu Rīgas mākslinieku dzīvē.)
Ieeja: $12 , $7 SH biedriem un
$7 studentiem; arī internetā var
iepriekš pasūtināt biļetes: www.
scandinaviahouse.org
Vieta: Scandinavian House (58
Park Ave, New York, NY 10016)
28. janvārī, 11:30 LNOĢ izloze, pārskats par ALA Atzinības
rakstu saņēmējiem;
„Latviešu māksla“ (lekcija ar
slīdītēm) – Linda Treija; koncerts
kafejnīcas stilā – dziedātāja Arta
Jēkabsone (Ņujorka) un ģitarists
Rihards Kolmanis (Bostona);
vīns un uzkodas.
Ieeja: $20, bērniem brīva
Vieta: Jonkeru baznīca (254
Valentine Lane, Yonkers, NY
10705)
Rīko: Ņujorkas latviešu organizāciju padome (ŅLOP); informācija – A.Bataraga (201-7885315).
28.februārī, 4. un 7.martā
Aleksandrs Antoņenko (tenors
no Latvijas) uzstāsies MetOpera
Dž. Verdi operā „AIDA” Radamesa lomā.
(Turpinājums 18. lpp.)

Vaļņu iela 3, Rīga, LV–1050
e-pasts: matiss@ska.lv
+371 28390346
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SARĪKOJUMI
(Turpināts no 17. lpp.)
13., 16., 19., 23.martā – Samsona lomā K. Sensānsa operā
”Samsons un Dalila”.
Carnegie Hall 19.martā 20:00
Andris Nelsons un BSO ar
Renée Fleming. Programmā R.
Strauss.
PRIEDAINE (NJ)
(1017 Hwy 33 East, Freehold,
NJ).
SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais
Centrs (11710 3rd Ave NE,
Seattle WA 98125). www.seattlelatviancenter.com
15.janvārī 19:30 Baltiešu filmu
vakars latviešu centrā. Rādīs
lietuviešu filmu ’’Ekskursante’’.
27.janvārī 11:30 (pēc Dievk.)
Kursas Draudzīgais Aicinājums.
Vēlbrokastis un programma.
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdienu 19:30 Centrā; 10.janv., 17.
janv., 7.febr., 7.martā, 11.apr., 9.
maijā.
Pensionāru
sanāksmes
pirmdienās, 13:00, Info: 514992-9700. www.tervete.org
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Francisco), 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: 617232- 5994, e-pasts: bostonastrimdasdraudze@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.
• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave,
Chicago IL 60634), tālr.: 773725-3820; E-pasts: cianasdraudze@gmail.com; www.facebook.com/Čikāgas-Ciānasdraudze-255043897965234.
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Pēc Dievk. kafijas galds. Māc.
Gundega Puidza, tālr.birojā: 773736-1295; 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 Freimanis. 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, Lakewood, 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 svētdienās
10:00.
• Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.

Church (1901 E Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308).
Info: Ilze Folkmane Gibbs,
e-pasts: folkmane@hotmail.com
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-4479050. Dievk. notiek 14:00. Pēc
Dievk. visi lūgti pie kafijas galda!
• Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside
Dr., Los Angeles CA 90039).
Dievk. notiek 11:00. Māc. Mārtiņš Rubenis. 13.janvārī Dievk.
Diak.Guna Reina. 20.janvārī
Dievk. Diak. Guna Reina.
• Džamaikpleinas Trīsvienības 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.
• 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: 616975-2705. Dievk. notiek 2x mēnesī 10:00. Pēc Dievk. kafijas
galds.
• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo MI 49996). Māc. A.Graham. Dievk. notiek 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds. Dievk. video
var skatīt: https://tinyurl.com/
KalLatCh. 13.janvārī Dievk. ar
dievg. 20.janvārī Dievk. angļu
valodā. 27.janvārī Dievk. 3.februārī Dievk. ar dievg. Seko
draudzes pilnsapulce ar čili pusdienām. 10.februārī Dievk.
17.februārī Dievk. angļu valodā.
24.februārī Dievk. ar dievg. Seko
pankūku pusdienas. 3.martā
Dievk. 6.martā (trešdien, 18:00)
Pelnu dienas Dievk. ar dievg.
10.martā Dievk. 17.martā Dievk.
24.martā Dievvk. Angļu valodā.
31.martā Dievk. ar dievg.
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107). Baptistu
draudzes dievk. notiek svētdienās 14:30. Bībeles stundas
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 Vilinskis,
tālr.: 413-568-9062. Dievkalpojumi notiek 11:00. Viesu māc.
Igors Safins. 9.februārī Dievk. ar
dievg. 9.martā Dievk. ar dievg.
• 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.: 414258-8070. Dievk. notiek svētdienās 10:00.
(Turpināts 19. lpp.)

Mūžībā aizgājis mūsu tuvinieks

INDULIS BANGERSKIS
Dzimis 1926. gada 4. novembrī,
miris 2018. gada 27. oktobrī
Viņu atmiņā paturēs
RITVARA ASBERGA ĢIMENE

Pēkšņi mūžībā aizgāja mūsu mīļā

VIJA TAMUŽS RUBĀNS,
dzim. VUŠKALNS

Dzimusi 1938. gada 28. decembrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2018. gada 21. novembrī atvaļinājumā Puerto Vallarta, Mexico
Sēro
KRUSTDĒLS ALBERTS ZIEDIŅŠ UN ZIEDIŅU ĢIMENE

Dusi saldi!

Aizlūgums un urnas izvadīšana 25. maijā plkst. 12:00 dienā
Latvian Memorial Park, 414 Bloomer Rd. Tannersville, NY

Mūsu mīļais, tuvais draugs

HARALDS NOLLE
Dzimis 1933. gada 11. februārī Rīgā,
miris 2018. gada 10. decembrī Melburnā, Austrālijā
Ap mani mēness burvība,
Ap mani Greizo ratu blāzma
Un gaišums, vieglums, hiacintes smarža,
Ko toreiz nezināju es,
Kad dzīvoju uz pasaules.
(Ērika)

Dziļās sērās
ĒRIKA CARTER UN
BONITA UN JĀNIS LEJEJS

Mūžībā aizgājis

AIVARS BAUMANIS
Dzimis 1932. gada 19. decembrī Rīgā,
miris 2018. gada 29. oktobrī Fairview Park, OH

Ak, jaukās stundas,
Kam gaistat jūs...

Sēro
SIEVA VALDA, DĒLS RONALDS, DĒLS ANDRIS UN KAREN
MAZDĒLS TYLER, RADI UN DRAUGI
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev.lut.dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407). Dievk.
notiek 10:30. Pēc Dievk. sadraudzība. 13.janvārī Dievk. 17.janvārī 11:00 Bībeles stunda. 20.janvārī Dievk. ar Sv.vak., bērnu
uzruna, sv.skola. Zupu pusdienas
un „Ziedosim 100’’ prezentācija.
22.janvārī 19:00 Bībeles stunda.
27.janvārī Dievk. ar Sv.vak.
LOAM gada sapulce 12:00. 3.februārī Dievk.
• Montrealas latv. Trīsvienības ev. lut. dr.: Trinity Latvian
Church (P.O. Box 39, Station
NDG, Montreal QC H4A 3P7),
tālr.: 514-992-9700. www.draudze.org vai www.tervete.org
Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus
un vik.Zvirgzds. tālr.: 514-4812530, e-pasts: prez@draudze.org.
Dievkalpojumi Centrā.
• Ņubransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: Draudzes dievnams (12 Gates Ave, East Brunswick, NJ 08816). Māc. Ieva
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908638-1101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com. Dievk.
notiek 13:30. 20.janvārī Dievk.
3.februārī Dievk. ar Dievg.
17.februārī Dievk. 6.martā 10:30
Pelnu dienas Svētbrīdis un Bībeles stunda. 10.martā 11:00 Dievk.
Seko draudzes pilnsapulce.

24.martā Dievk. ar dievg.
• 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 Greenhill Rd, Elka Park, NY).
Syracuse St.Stephen Lutheran
Church (873 DeWitt Str, Syracuse
Ny 13203).
13.janvārī 10:00 Jonkeru bazn.
Dievk. ar dievg. Seko novada
informācijas sapulce.
10:30 Salas bazn. Dievk.
20.janvārī 10:00 Jonkeru bazn.
Dievk.
10:30 Salas bazn. Dievk. Seko
novada informācijas sapulce.
13:30 St. Andrew bazn. Dievk.
ar dievg. Seko novada informācijas sapulce un Dāmu komitejas
sarūpētais kafijas galds.
26.janvārī 14:00 Manhatenā,
Seafarers Dievk.
11:30 Ņūdžersijas skolas telpās
Draudzīgais Aicinājums ar Dievk.
Māc. Saivars. „Sveika, Latvija!’’

40.grupas prezentācija. Rezerves
datums – 2.februāris. Jaunā
skolas adrese: First United Methodist Church Westfield, 1 E
Broad St, Westfield NJ 07090
(130 Ferris Place, Westfield NJ
07090).
27.janvārī 10:00 Jonkeru bazn.
Dievk. Seko Kultūras dienas.
• Ročesteras ev. lut. Krusta
dr.: Atonement Lutheran Church
(1900 Westfall Rd, Rochester NY
14618). Dievk. notiek 14:00.
Diakone Linda Sniedze-Taggart.
13.janvārī Atspīdēšanas laika Dievk.
ar dievg. Sekos Strēlnieku atceres
sarīkojums DV izkārtojumā.
27.janvārī Dievk. Valdes sēde.
• 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.: 858598-5451, e-pasts: jlegzdins@
san.rr.com. Māc. Mārtiņš Rubenis. Dievk. notiek 12:00. Pēc
Dievk. kafijas galds.
• 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.: 314457-1830, 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.
seattlelatvianchurch.org 13.janvārī angļu val. Dievk. ar dievg.
Bībeles stunda. 20.janvārī Dievk.
Bībeles stunda. 27.janvārī Dievk.
Seko Kursas Draudzīgais Aicinājums nama zālē.
• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.:
Trinity Lutheran Church (35 Furman St, Schenectady NY 12308).
Diakone Linda Sniedze-Taggart.
Janvārī un februārī Dievk. nenotiks! 17.martā 14:00 Dievk. Ar
dievg. Sekos gada sēde.
• 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 Dievkalpojumi tiks noturēti
vienīgi Lielajā Piektdienā un
Ziemsvētkos. Par visiem neskaidriem jautājumiem var griezties
pie draudzes priekšnieces Aijas
Norbergs, tālr: (727)- 367- 6001.
• Tērvete – Trīsvienības draudze: 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: baznica@
bellnet.ca. Info: www.stjohnslat-

vian.ca Māc. Ģirts Grietiņš
(adrese: 40 Hollyberry Trail,
North York ON M2H 2S1), tālr:
647-986-5604, E-pasts: grietins@
gmail.com. Dr. pr. Kārlis A. Jansons, tālr.: 905-338-5613, e-pasts:
kjan27@gmail.com. Pr.vietn. Sibilla Korule. Dāmu kom.pr.
Maija Sukse, tālr.: 416-221-4309.
• Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: Draudzes nams (400
Hurley Ave, Rockville, MD
20850-3121), tālr.: 301-251-4151,
e-pasts: dcdraudze@gmil.com
Info: www.dcdraudze.org Mācītāja prāv. Anita Vārsberga Pāža,
mob.tālr.: 301-302-3270, e-pasts:
macanitavp@gmail.com, dr. pr.
Jānis Vītols, tālr.: 703-264-0089.
Svētdienās: 9:15 Latviešu skola.
10:00 Zaķīši. Dievk. notiek
11:00. Seko kristīga sadraudzība.
• Vilimantikas latv. ev. lut. dr.:
Ebenezer Lut. Church (96 Oak St,
Willimantic, CT). dr. pr. Vija
Bachmuts, tālr.: 860-644-3268.
19.janvārī 11:00 Vilimantikas
draudzes pēdējais Dievk. ar
dievg. Draudze izbeigs darboties
ar 1.februāri. Dievk. vadīs māc.
prāv. Anita Varsberga Pāža un
māc. Igors Safins. Pēc Dievk. visi
sirsnīgi aicināti uz saviesīgu
pēcpusdienu!
• Ziemeļkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: (425 Hoffman Ave, San
Francisco).
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU un
DIEVKALPOJUMU ziņas uz
e-pastu: rasma@laiks.us,
vēlākais – SESTDIENĀS!

No mums šķīrusies

BIRUTA LIZETE AĻĻE,

2018. gada 31. decembrī
Latvijā Mūžībā aizgājusi
mūsu mīļā un sirsnīgā

Ruta Zadziorski.
RADI UN DRAUGI

dzim. BIRUMS

Dzimusi 1928. gada 16. jūnijā Užavā, Latvijā,
mirusi 2018. gada 19. oktobrī West Chester, PA
Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu draugi
Uz tālo mūžības salu.
(K. Skalbe)

Mīļā tante

RŪTA INĀRA KALNIŅŠ
Dzimusi 1933. gada 4. janvārī Daugavpilī, Latvijā,
mirusi 2018. gada 20. decembrī

Sēro
BRĀĻA ĢIMENE: SIEVA LIGITA, BĒRNI PAULS, LAURA
MARKS, ANDA, DAINA AR ĢIMENĒM

Ziedojumi Hospice of Dayton www.hospiceofdayton.org
vai Garezeŗa Latviešu centram www.garezers.org

Mūžīgā mierā aizsaukts mūsu dārgais

ULDIS RUTULIS

Dzimis 1926. gada 19. jūnijā Liepājā, Latvijā,
miris 2018. gada 20. decembrī Otavā, Kanadā
Sirds, kad dzīvē nogurusi,
Dieva mierā aiziet klusi.

Dziļās sērās
BĒRNI UN VEDEKLA

Dzīvoš’ ilgi,
ne tik ilgi,
Saules mūžu
nedzīvošu;
Ūdentiņis,
akmentiņis,
Tie dzīvos
saules mūžu.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
HANAVAS BIJUŠĀS ĢIMNAZIJAS KLASES BIEDRI (PALIKUŠIE):
DZIDRA, GUNA, KIRA, MAIJA, ARVĪDS UN ULDIS

Šogad atvadījāmies no mūsu mīļā rotkaļa

VECĀ BLEĶA,

A
lfona Me d ņa ,
kuŗš ilgus gadus strādāja rotkaļu ievirzēs
3x3 nometnēs.
Lai viņam laba kalšana veļu valstī.
dzimis 1932. gada 21. martā,
miris 2018. gada 27. jūlijā
3x3 saime

Dieva mierā aizsaukts
mūsu ilggadējais draudzes loceklis un darbinieks

EDGARS VALDMANIS
Sirsnīgā piemiņā viņu paturēs
INDIANAPOLES LATVIEŠU EV.-LUT. DRAUDZES VALDE

LAIKS

20

2019. gada 12. janvāris – 18. janvāris

L A T V I J A S S P O R T I S T I L A T V I J Ā U N PA S A U L Ē
Melbārdis un
Sevastova –
2018. gada Latvijas
labākie sportisti
21. decembrī laureātu vakarā
tika pasniegtas balvas Latvijas
sporta izcilniekiem 2018. gadā.
Par labākajiem sportistiem kļuva
Oskars Melbārdis un Anastasija Sandis Prūsis
Sevastova, bet par populārāko
sportistu tika iebalsots Pauls medaļas divniekos. Tieši Melbārdis un Strenga tika pie balvas
Jonass.
kā labākā komanda individuālajos sporta veidos.

glāba Nets no zaudējuma. Nets
savā laukumā ar rezultātu
106:114 zaudēja Indiānas Pacers
komandai, pārtraucot septiņu
uzvaru seriju. Kurucs šajā spēlē
laukumā pavadīja 34 minūtes un
22 sekundes, kas ir lielākais
spēles laiks viņa karjērā.

gūšanas tika pieļauts, ka Porziņģis
ierindā varētu atgriezties ap Ziemsvētku laiku, taču tas nenotika un
šobrīd nav noteikts konkrēts periods, kad Porziņģis varētu atsākt
spēlēt. Kā ziņo Knicks, Porziņģa
stāvokli vērtējis komandas medicīniskais personāls un treneri.

Latvijas bobsleja pilota Oskara
Ķibermaņa pilotētais divnieks
Vācijas trasē Altenbergā izcīnīja
trešo vietu Pasaules kausa (PK)
izcīņas trešā posma sacensībās.
Otra Latvijas ekipāža ar pilotu
Ralfu Bērziņu un stūmēju Dāvi
Spriņģi ierindojās desmitajā vietā.
Par sacensību uzvarētāju kļuva
vācieša Frančesko Frīdricha ekipāža, kas pēc pirmā brauciena
bija tikai trešā.
Četrinieku sacensībās Oskara
Ķibermaņa ekipāža ar stūmējiem
Matīsu Mikni, Arvi Vilkasti un
Jāni Strengu Altenbergā izcīnīja
otro vietu PK posmā.
Otra Latvijas ekipāža ar pilotu
Ralfu Bērziņu un stūmējiem
Dāvi Spriņģi, Māri Priekuli un
Intaru Dambi izcīnīja 11. vietu.

Kamaniņas

Par labāko sportistu pašam par
lielu pārsteigumu kļuva bobsleja
pilots Oskars Melbārdis, kuŗš
kopā ar Jāni Strengu ieguva
bronzu Phjončhanas Olimpiskajās spēlēs. Vēl uz šo balvu
pretendēja arī Haralds Silovs,
Mairis Briedis, Martins Dukurs
un Pauls Jonass.

Kādreizējais kamaniņu braucējs, olimpisko spēļu dalībnieks,
sacensību tiesnesis un kamaniņu izgatavošanas speciālists
Valdis Ķuzis. (Par viņu rakstījām
Laika nr. 48 2018)

Latvijas kamaniņu braucēji
Rodions Kurucs spēlē pret Indiānas Pacers vienību
Elīza Cauce, Inārs Kivlenieks un
Andris Šics/Juris Šics
„Katru dienu izbaudu atraBalcers debitē divnieks
Kēnigszē trasē Vācijā ieņēma
šanos šajā komandā. Man patīk
komanda, komandas biedri un
Latviešu uzbrucējs Rūdolfs Bal- ceturto vietu PK piektā posma
personāls – visi. Man šeit patīk, cers piedzīvojis debiju Nacio- komandu stafetes sacensībās. PK
izcīņas kopvērtējumā pēc trim
un esmu gandarīts, ka varu nālajā hokeja līgā (NHL).
stafetes sacensībām līdere ar 285
palīdzēt komandai. Jūtos arvien
punktiem ir Vācija, otro vietu ar
komfortablāk un esmu pārlie215 punktiem ieņem Krievija,
cināts par sevi. Redzu, ka treneris
bet trešā ar 205 punktiem ir ASV.
man uzticas un dod man spēles
Aiz pirmā trijnieka ar 201 punklaiku,“ pēc spēles sacīja Kurucs.
tu ir Austrija, bet piekto vietu ar
Bertānam
170 punktiem ieņem Latvija.

daudzpusīgs
sniegums Spurs
uzvarā

Arturs Žagars
Anastasija Sevastova

Par labāko sportisti tika atzīta
tenisiste Anastasija Sevastova,
kuŗa pērn sasniedza US Open
pusfinālu un WTA rangā ieņem
11. vietu. Viņa apsteidza Aļonu
Ostapenko, Inesi Tarvidu, Rebeku Kochu un Tīnu Graudiņu.

Divas balvas ieguva motosportists Pauls Jonass, kuŗš
ieguva otro vietu MX2 pasaules
čempionātā un tika atzīts gan par
labāko sportistu techniskajos
sporta veidos, gan arī par populārāko sportistu Latvijā.
Par labāko komandu 2018.
gadā tika atzīta Latvijas vīriešu
hokeja izlase, kas pasaules čempionāta iekļuva ceturtdaļfinālā
un tajā pakutināja topošās čempiones Zviedrijas nervus (2:3).
Par labāko treneri gan netika
atzīts tās vadītājs Bobs Hārtlijs,
taču šo balvu ieguva pieredzējušais bobsleja speciālists Sandis
Prūsis – Latvijas bobslejisti
Oskars Melbārdis un Jānis
Strenga Phjončhanas Olimpiskajās spēlēs tika pie bronzas

Pie divām balvām tika divu
basketbola paaudžu pārstāvji.
Vispirms par uzlecošo zvaigzni
tika atzīts 18 gadus vecais, savainojumu ārstējošais Artūrs
Žagars, kuŗš pārspēja savu amata
brāli un debijas sezonu Nacionālajā basketbola asociācijā aizvadošo Rodionu Kurucu un
Eiropas junioru čempionu rallijā
Mārtiņu Sesku. Par paraugu
sportā tika atzīts 36 gadus vecais
Latvijas izlases kapteinis Jānis
Blūms. Uz šo balvu pretendēja
arī Oskars Melbārdis un Gunta
Baško.
Gada labākā sporta skolotāju
balvu ieguva Pēteris Skrastiņš no
Salas vidusskolas. Krastiņš ir
atsaucīgs, iniciātīvas bagāts pedagogs, kurš savus tiešos pienākumus veic apzinīgi un profesionāli.
Latvijas Paralimpiskās komitejas specbalvu saņēma Richards
Snikus, kuŗš ar zirgu King Of The
Dance izcīnīja sudraba godalgu
ASV notiekošajās pasaules spēlēs
para iejādē brīvā stila disciplīnā
PI-I para iejādes grupā.
***

Kurucs: redzu, ka
treneris man uzticas
Latviešu basketbolists Rodions
Kurucs apzinās, ka Nacionālās
basketbola asociācijas (NBA) komandas Bruklinas Nets galvenais
treneris Kenijs Etkinsons viņam
uzticas. Kurucs NBA spēlē guva
24 punktus un laboja karjēras
rezultātivitātes rekordu, bet ne-

Dāvis Bertāns guva četrus
punktus un izcēlās ar daudzpusīgu sniegumu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē,
kaldinādams Sanantonio Spurs
komandas uzvaru.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Spurs savā laukumā ar rezultātu
108:88 pārspēja Memfisas Grizzlies, svinot ceturto uzvaru pēc
kārtas un 12. pēdējās 15 spēlēs.

Porziņģis šosezon
var arī nespēlēt
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Ņujorkas
Knicks latviešu zvaigzne Kristaps
Porziņģis komandas treniņos
atgriezīsies ne ātrāk par februāŗa
vidu, taču kluba vadība pieļauj, ka
Kristaps šosezon tā arī nespēlēs.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Balcers kļuvis par 22. Latvijas
hokejistu, kurš spēlējis NHL.
Senators savā laukumā ar rezultātu 3:4 (1:0, 1:3, 1:1) zaudēja
Minesotas Wild komandai.

Elvis Merzļikins
uz NHL

Elīza Cauce
Latvijas hokeja izlases vārtIndividuālajā ieskaitē labākos
sargam Elvim Merzļikinam pēc rezultātus sasniedza Elīza Cauce
šīs sezonas beigsies līgums ar –5. un Inārs Kivlenieks – 7. vieta.
Šveices klubu Lugano. Viņš nolēPirmie
mis doties uz Ziemeļameriku un
olimpiskie punkti
centīsies rast iespēju spēlēt NaLatvijas vadošais konkūrists
cionālajā hokeja līgā.
Pēdējos gados Elvis pārliecinoši Kristaps Neretnieks ar zirgu
apliecinājis savu meistarību. Lat- Moon Ray izcīnīja otro „Grand
vijas Avīzes ekspertu rīkotājā ap- Prix“ uzvaru pēc kārtas, startējot
taujā Merzļikins tika atzīts par sacensībās Apvienotajos Arabu
Latvijas labāko hokejistu aizva- Emirātos, Abū Dabī.
dītajā gadā. Par izrādīto līdzjutēju
Neretnieks ar Moon Ray bija
uzmanību Elvis bija patīkami pār- pārliecinošākie CSI4*-W Abu
steigts un sacīja, ka tāda atzinība Dhabi Grand Prix maršrutā,
izcīnot savu pirmo četru zvaigstimulē cīnīties un doties tālāk.
žņu Grand Prix uzvaru. Šis bija
***
Mazrezultātīvā spēlē papild- arī Tokijas Olimpisko spēļu kvalaikā ar 2:1 trešo uzvaru trīs sav- lifikācijas maršruts. Šim maršstarpējās spēlēs šosezon pret Mas- rutam kvalificējās 28 sportiskie
kavas Dinamo izcīnīja Rīgas Di- pāri no 12 valstīm, Neretnieks
namo hokejisti, kas atspēlējās no sasniedza otru ātrāko laiku, tovienu vārtu deficita. Uzvaru pa- mēr mazliet pietrūka veiksmes
pildlaikā atnesa Andŗa Džeriņa un gāza pēdējo šķērsli maršrutā,
precīzais metiens skaitliskajā paliekot astotajā vietā, tomēr tas
vairākumā.
ļāva kvalificēties nākamajam galBobslejā – divi venajam startam.
Sporta ziņas sakopojis

goda pjedestali

P. KARLSONS

Kristaps Porziņģis lēnām virzās
pretim tam, lai atgrieztos laukumā // FOTO: AP/SCANPIX/LETA

Pašlaik 23 gadus vecais Porziņģis turpina atkopties no smaga
savainojuma, ko viņš guva pagājušā gada februārī, kad sarāva
ceļgala saites. Neilgi pēc traumas Oskars Ķibermanis ar saviem vīriem // FOTO: /bobslejs.lv

