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Atkalredzēšanās
ar „Brencīti”
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18. janvārī Latvijas Nacionālais 
vēstures mūzejs saņēma vērtīgu 
krājuma papildinājumu: viena no 
39 Latvijas valsts dibinātājiem – 
ag ronoma un polītiķa Viļa Gulbja 
(1890 – 1942) apbalvojumus, fo -
to grafijas un personīgos doku-
men  tus. Tos mūzejam dāvināja 
Ņujorkā dzīvojošā Viļa Gulbja 
meita Elga Marija Čače. 

Starp vairāk nekā 30 priekš-
metiem īpaši jāizceļ Vilim Gul-
bim pasniegtie apbalvojumi – 
Triju Zvaigžņu ordenis (II šķira), 
Aizsargu Nopelna krusts, Zem-
kopības ministrijas apbalvojuma 
medaļas, kā arī vairāki ārzemju 
apbalvojumi un vairāki priekš-
meti, kuŗus polītiķis saņēmis kā 
dāvanas, būdams iekšlietu mi -
nistrs un zemkopības ministrs. 
Kopā ar apbalvojumiem mūzejs 
saņēmis arī dokumentus: Viļa 
Gulbja dienesta gaitu aprakstus, 
viņa sievas Olgas atmiņu stās-
tījumu par vīra bērnību u.c.

Agronoms un polītiķis Vil helms 
Gustavs Gulbe jeb Vilis Gulbis 
dzimis 1890. gada 23. sep tembrī 
Jaunsātu muižā kalēja ģi  menē. 
Līdz 1909. gadam mācījies Tu -
kuma pilsētas skolā un Mironova 
komercskolā Rīgā, bet no 1909. 
gada līdz 1914. ga  dam studējis 
Rīgas Polītechnis kajā institūtā 
lauksaimniecību, iegūstot agro-
noma gradu. 1917. gadā Gulbis 
kļuva par Vidzemes guberņas 
Pārtikas komitejas valdes priekš-
sēdētāju, bet pēc Feb ruāŗa revo-
lūcijas piedalījās Lat viešu zem-
nieku savienības dibi nāšanā, no 
kuŗas vēlāk – 1918. gada 17. no -
vembrī – tika iecelts Latvijas 
Tautas padomē un pie dalījās Lat-
 vijas Republikas pa  sludināšanas 
svinīgajā aktā Rīgā 18. novembrī. 
Neatkarības kaŗa laikā pēc Lat-
vijas Pagaidu val dības atkāpšanās 
uz Liepāju Viļa Gulbja gaitas 
veda uz Igauniju, no turienes 
viņš piedalījās mili tārās un ci -
vilās pārvaldes orga nizēšanā at -
brīvotajā Ziemeļvid zemes daļā. 

Jauns posms viņa polītiķa kar-
jērā sākās 1921. gadā, kad viņu 
iecēla par Zemkopības ministrijas 
Lauksaimniecības departamenta 
vicedirektoru, vēlāk – par Lauk-
saimniecības pārvaldes priekš-
nieku. Sākot no šī brīža, Viļa 
Gulbja vārds vairāk nekā desmit 
gadu garumā bija nesa raujami 
saistīts ar agrāro reformu. Gulbis 
ticis ievēlēts 3. un 4. Sa  eimā 
(1928 – 1934), vairākkārt ieņēmis 
zemkopības ministra amatu (1928, 
1930 – 1931, 1934), bijis arī iz  glī-
tības ministrs (1933 – 1934) un 

iekšlietu ministrs (1934 – 1939). 
Viļa Gulbja un viņa ģimenes 

traģiskākais dzīves posms sā kās 
pēc Latvijas okupācijas, kad 1940. 
gada 9. oktobrī bijušo mi  nistru 
apcietināja un sāka kri mināllietu, 
kuŗā viņu kā “kulaku interešu 
aizstāvi jau kopš 1917. gada” 
apsūdzēja Ulmaņa “fašis tiskā ap -
vērsuma organizēšanā” un par 
“aktīvu kontrrevolu cio nāru dar-
bību, kas izrādīta cīņā pret Pa -
domju Savienību un strādnieku 
šķiru”. 1941. gada vasarā viņu 
pārsūtīja uz Astra ha ņas Iekšlietu 
tautas komisariāta cietumu nr. 
2., kur piesprieda augstāko soda 
mēru – nošauša nu. Lai gan Vilis 
Gulbis iesniedza kasācijas sū  dzī bu, 
lūdzot lēmu mu pārsūdzēt, tomēr 
spriedums palika negrozīts un 
1942. gada 19. janvārī viņš tika 
nošauts. Dzīvesbiedrei Olgai Muiž-
 niecei, ar kuŗu Gulbis bija ap  pre-
cējies 1931. gadā, un viņu meitai 

Elgai Marijai izdevās izvairīties 
no pa  domju deportācijām. Olga 
Gulbe pēc Otrā pasaules kaŗa bija 
ak  tīva darbiniece trimdas lat-
viešu organizācijās Rietumos un 
stu denšu korporācijā “Varavīk-
sne”, nodzīvoja līdz 94 gadu 
vecumam, aizejot Mūžībā 1996. 
gadā Ame rikā. Vilis Gulbis rea bi-
litēts tikai pēc Latvijas Republikas 
neatka rības atjaunošanas.

18. janvārī Elgas Marijas Ča  -
čes pilnvarotais pārstāvis zvēri-
nātais advokāts Matīss Kukainis 
oficiāli nodeva mūzejam vēstu-
risko liecību dāvinājumu. Piemi-
nēšanas vērts ir fakts, ka vērtīgo 
mantojumu, pateicoties M. Ku -
kai ņa, Zvē rinātu  advokātu biroja  
“Spīgulis & Kukainis” partneŗa 
un dibi nātāja profesionālajam 
darbam, izdevies atgūt no mant-
kārīgu ļaužu jeb spekulantu “na -
giem”, lai tas nonāktu Latvijas 
valsts vēstures krātuvē, kur tam 

ir īstā vieta.  M. Kukainis: “Čačes 
kundze bija uzzinājusi, ka man-
tas,  ko viņa aizdeva paziņām, 
kuŗi izlikās esam lieli vēstures en  -
tu ziasti, bez viņas atļaujas mēģi-
na pārdot Valsts vēstures mūze-
jam! Kundze pilnvaroja mani ar 
ju  ridiskiem paņēmieniem censties 
atgūt izkrāptās mantas. Valsts 
vēstures mūzeja pārstāvji arī ap -
stiprināja, ka minētās per so nas 
patiešām piedāvājušas mū  zejam 
piemiņlietas pirkt, un ticis no -
lemts tās iegādāties par 30 000 eiro! 
Varat iedomāties Čačes kun dzes 
sašutumu! Piemiņlietas piederēja 
viņas tēvam, vienam no Latvijas 
valsts dibinātājiem, īstenam pat-
riotam, kuŗš zaudēja savu dzīvību 
par Latviju. Šis ne  bija tikai nau-
das jautājums, bet goda un cieņas 
jautājums. Čačes kundze ir ļoti 
priecīga, ka man tas, ko viņa mū -
zejam dāvi nāja, atgū tas un nu ir 
drošās rokās.”                            Red.

Latvijas Nacionālā vēstures mūzeja direktors Arnis Radiņš (pa 
kreisi) un Matīss Kukainis // FOTO: Valters Lācis

Tā ir tikai neliela daļa no vērtīgā mantojuma // FOTO: Valters Lācis

Vilis Gulbis

Svēts mantojums paliek Latvijā
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

26. janvāris – 1. februāris
Latvijas vēstniecība ASV ziņo 

par iespēju atjaunot vai pieprasīt Latvijas Republikas pasi 
un/vai personas apliecību (ID karti) Ņujorkā

2019. gada 22., 23. un 24. februārī 

Pieņemšana notiks:
Latvijas Republikas pastāvīgajā 

pārstāvniecībā ANO 
Adrese: 333 East 50th Street, 

New York, NY 10022
Piektdien, 22. februārī, sestdien, 

23. februārī un svētdien, 24. feb -
ruārī

Papildus informācija Latvijas 
vēstniecības ASV mājaslapā: 
https://www.mfa.gov.lv/usa

Kādi dokumenti jāiesniedz 
vēst niecībai?

Lai pieteiktos pases apmaiņai, 
izmantojot pārvietojamo pasu 
staciju, iepriekš, līdz 2019. gada 
10. februārim uz Latvijas vēst-
niecību ASV jāatsūta šādu do -
kumentu kopijas:

• Latvijas pases kopija. Ja pasi 
pieprasa pirmo reizi, tad jā  no-
sūta dzimšanas apliecības kopija; 

• Dokumenta, kas apliecina 
pastāvīgu uzturēšanos ASV, 
kopija (ASV pase, ASV vīza vai 
uzturēšanās atļauja, darba at -
ļauja, I-94 vai I-20 formas, vai 
cita dokumenta kopija);

Aizpildīts IESNIEGUMS (pie-
ejams vēstniecības mājas lapā: 
http://www.mfa.gov.lv/usa/kon-
sulara-informacija/informacija-
par-parvietojamo-pasu-darb-
staciju )

Bērnam pasi var pieprasīt tas 
no bērna vecākiem, kuŗš ir 
Latvijas pilsonis, vai arī tas, kuŗš 
ir citas valsts pilsonis, uzrādot 
otra vecāka notariāli apliecinātu 
(un arī ar Apostille apliecinātu) 
piekrišanu pases dokumentu 

iesniegšanai un bērna pases sa -
ņemšanai. No 15 gadu vecuma 
persona pati var pieteikties pases 
saņemšanai. 

Iepriekšminētie dokumenti jā -
sūta pa e-pastu uz consulate.
usa@mfa.gov.lv vai pa faksu 
(202)328-2860, obligāti norādot 
savu kontaktinformāciju (tele-
fonu, e-pastu).

Minēto dokumentu oriģināli 
OBLIGĀTI jāuzrāda, ierodoties 
mobilajā pasu darbstacijā, kā arī 
jāsamaksā valsts un konsulārā 
nodeva. 

Samaksa veicama tikai ar 
bankas karti (debetkarti vai 
kredītkarti).

Cenrādis:
- Pase – 113.46 EUR
- Pase un Personas apliecība 

(ID karte) – 120.57 EUR
- Pase personām, kuŗas nav 

sasniegušas 20 gadu vecumu, ir 
pensijas vecumā (2018. gadā no 
63 gadiem un 3 mēnešiem), 
kuŗām piešķirta vecuma pensija 
un kuŗa uzrāda pensionāra ap -
liecību, kā arī personām, kuŗām 
ir I vai II invaliditātes grupa un 
kuŗa uzrāda attiecīgu doku-
mentu – 99.23 EUR

- Pase un Personas apliecība 
(ID karte) personām, kuŗas nav 
sasniegušas 20 gadu vecumu, ir 
pensijas vecumā (2018. gadā no 
63 gadiem un 3 mēnešiem), 
kuŗām piešķirta vecuma pensija 
un kuŗa uzrāda pensionāra ap -
liecību, kā arī personām, kuŗām 
ir I vai II invaliditātes grupa un 

Latvisko cimdu izstādes 
aizvadītajā – svētku gadā – arī 
notika vairākos latviešu cen-
tros, arī Bath pilsētiņā Ame-
rikas ziemeļos, Meinas pa  valstī. 
Bath ir maza strādnieku pil-
sētiņa starp vairāk pazīsta ma-
jām pil sētām Portlandi un 
Bangoru, te atrodas liela kuģu 
rūpniecība Bath Iron Works.

Latviešu cimdu izstāde bija 
iekārtota iecienītajā dziju 
veikalā Halcyon Yarns. Šo 
rindu autore  veikalam izstādes 
ideju ierosināja un deva in -
formāciju, kā šo skaisto lat-
viešu tautas mantojumu atvest 
uz Meinu un šeit pārdot. 
Veikala darbinieces vēlāk 
stāstīja, ka izstāde ir daudzus 
aizkustinājusi un ieinteresētās 
adītājas jauno cimdu grāmatu 
izpirkušas!

Izstādi apmeklēja arī tautieši, 
kuŗi bija par to dzirdējuši. 
Cimdu izstāde ir izraisījusi 
daudzos interesi mācīties, kā 
adīt skaistos rakstītos cimdus. 
Halcyon piedāvās speciālu 
kursu interesentiem!.

MĀRĪTE KRŪZE

Tautiskie cimdi Amerikas mazpilsētā

Līga Volmars Jahnke un Mārīte Krūze cimdu izstādē Halcyon Yarns

kuŗa uzrāda attiecīgu dokumen-
tu – 106.34 EUR

- Personas apliecība (ID karte) 
- 99.23 EUR

- Personas apliecība (ID karte) 
personām, kuŗas nav sasniegušas 
20 gadu vecumu, ir pensijas 
vecumā (2018. gadā no 63 ga -
diem un 3 mēnešiem), kuŗām 
piešķirta vecuma pensija un 
kuŗa uzrāda pensionāra aplie-
cību, kā arī personām, kuŗām ir 
I vai II invaliditātes grupa un 
kuŗa uzrāda attiecīgu doku-
mentu - 92.11 EUR.

Minētās summas ietver, arī 
pases/personas apliecības nosū-
tīšanu ar Federal Express kurjer-
pastu uz personas norādīto dzī -
vesvietu.

Pēc 10. februāŗa katram inte-
resentam tiks noteikts konkrēts 
pieņemšanas laiks, par to 
iepriekš vienojoties. 

2019. gadā pasu stacijas iz -
braukumi paredzēti arī Maiami 
(5.-6. aprīlis); Denverā (2.-3. 
maijs); Klīvlandē (24.-25. jū -
lijs); Gaŗezerā (27.-28. jūlijs) 
un Sanfrancisko (oktobŗa bei-
gas/novembŗa sākums). Precī-
zas adreses un pieteikšanās ter-
miņi tiks izziņoti divus mēnešus 
pirms brauciena.

Latvijas vēstniecības ASV 
Konsulārā nodaļa

Vēstniecības Konsulārās no -
daļas tālruņi: 202-328-2883; 
202-328-2882, 202-328-2881

E-pasts: consulate.usa@mfa.
gov.lv
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Ar gaišumu un dvēselisku piepildījumu 
tradicionālais kamerorķestŗa Armonico koncerts Adventa GaismāAURIGA JERMAKA, 

mūzikoloģe

12.decembrī Latvijas Mākslas 
akadēmijas bijušajam rektoram, 
scēnografam un gleznotājam Jā -
nim Kugam svinam 140. dzim-
šanas dienu,  tāpēc šogad Latvijas 
Mākslas akadēmija viņu godina 
īpaši. Sadarbībā ar Ikšķiles nova-
da pašvaldību izveidota animā ci-
jas filma, kas īsā un saistošā veidā 
sniedz ieskatu Latvijas scēno gra-
fijas pamatlicēja dzīvē un radoša-
jā darbībā. 2019. gadā plānoti 
restaurācijas darbi Jāņa Kugas 
celtajā mājā Ikšķilē. Projektā ir 
iecerēts izveidot īpašu piemiņas 
istabu, kas stāstītu par Latvijas 
Mākslas akadēmijas pasniedzēju 
un studentu biedrību, korporā-
ciju Dzintarzeme, kuŗas aktīvs 
biedrs viņš bija. Padomju oku pā-
cijas gados J. Kugas vārds Latvijā 
netika plaši pieminēts, jo pēckaŗa 
gados mākslinieks kopā ar ģi -
meni devās svešumā. Jāņa Kugas 
paša rokām celtajā un izlolotajā 
mājā mitinājās svešinieki, tā tika 
būtiski pārbūvēta. Mūsdienās par 
slavenā ikšķilieša radošo mūžu 
liecina Jāņa Kugas iela, pa kuŗu 
ejot iespējams nokļūt līdz viņa 
mājai. Mākslinieka ģimene 2003. 
gadā uzdāvināja Latvijas Mākslas 
akadēmijai gan bijušā rektora 
pie  miņas lietas, gan ģimenes na -
mu. J. Kugas radinieku vēlme bija 
redzēt māju kā vietu, kuŗā top 
jauni mākslas darbi, kur nezūd 

Cieņai un piemiņai
Pieminot pirmā latviešu profesionālā scēnografa Jāņa Kugas (1878-1969) jubilejas gadu, 

aicinām ziedot mākslinieka dzimto māju saglabāšanai

radošais gars un saglabājas viņu 
ģimenes piemiņa. 

Jāņa Kugas celtā māja ir vietē -
jas nozīmes kultūras pieminek -
lis, tāpēc arī Ikšķiles pašvaldība 
sniedz savu atbalstu. Kopīgiem 
spēkiem iecerēts izveidot māksli-
nieku rezidenci, kuŗā notiktu 
studiju radošais un zinātniskais 
darbs.

Jau vairākus gadus Mākslas 
akadēmijas studenti un mācīb-
spēki daļu no naudas, kas iegūta, 
pārdodot studiju darbus LMA 

studentu darbu izstādē – gada-
tirgū Jahrmarkt, velta Jāņa Kugas 
mājas atjaunošanai. Ēkai ir veik -
ta architektoniski mākslinieciskā 
inventarizācija. Ir izstrādāts tech-
niskais būvprojekts, kas paredz 
telpas pielāgot studiju procesam. 
Ēkas renovācijas un būvniecības 
dokumentācija ir saskaņota 
Val sts kultūras pieminekļu aiz  -
sar dzī bas inspekcijā un Ikšķiles 
pilsētas būvvaldē.

Projekts iecerēts vairākās kār-
tās, jo nepieciešams gan ēkas 

fasāžu remonts, gan iekštelpu un 
mākslinieka darbnīcas restau-
rācija, gan ēkas dārza labiekār-
tošana un ūdensvada un kana-
lizācijas izbūve. Pašlaik tiek strā-
dāts pie  projekta pirmās kārtas, 
kuŗā iecerēts ēkas iekštelpu re -
monts un vides pielāgošana cil-
vēkiem ar īpašām vajadzībām.

Lai ieceri veiksmīgi īstenotu un 
nākotnē plūktu šā svētīgā darba 
augļus, nepieciešami ievērojami 
finanču līdzekļi – 550 000 līdz 
600 000 eiro.

Lai piesaistītu nepieciešamos 
finanču līdzekļus, Latvijas Māk - 
s las akadēmija aktīvi piedalās 
augstskolu studiju vides moder-
nizācijas projektos, piesaistot 
struktūrfondu līdzekļus. Tomēr 
darbs ir ilgs un rūpīgs, tāpēc prie-
cāsimies par ikkatru atbalstu, kas 
ļaus saglabāt J. Kugas piemiņu. 

Ziedojumu konts: Valsts Ka se, 
kods TRELLV22 

Konta Nr.
LV12TREL9220514011000

Mūsu rekvizīti ziedojumu sa -
ņemšanai: 

Latvijas Mākslas akadēmija
Reģistrācijas Nr. 90000029965
Kalpaka bulvāris 13
Rīga, LV-1050
Valsts Kase, Kods TRELLV22

Informācija maksājumu uz -
devumā:

Jāņa Kugas Nama ziedojums, 
vārds.uzvārds@epasts.lv, +371 
2XXXXXXX (lūgums norādīt 
savus kontaktus, lai varam in -
formēt par ziedojuma izlie to-
šanu).

Jaunradītā īsfilma par Jāni 
Ku gu ir izvietota sociālajos tīklos 
publiskai apskatei: https://www.
youtube.com/watch?v= Gsum-
Kz79Ibc

Vairāk informācijas: janis.gaili-
tis@lma.lv –Jānis Gailītis, projek-
ta vadītājs.

Rīgas Latviešu biedrības Lie-
lajā zālē jau desmito gadu pēc 
kārtas izskanēja Jāzepa Mediņa 
Rīgas 1. mūzikas skolas kamer-
orķestŗa Armonico koncerts 
„Adventa Gaismā”. Koncerts 
noritēja arī kamerorķestŗa 25 
gadu jubilejas zīmē un vaina-
goja vairākus nozīmīgus pagā-
juša gada notikumus, to vidū I 
pakāpes diploma iegūšanu Jana 
Sibēliusa (Jean Sibelius) starp-
tautiskajā instrumentālistu un 
orķestŗu konkursā Turku, 
Somijā.

Koncerta mākslinieciskais va -
dītājs un diriģents Normunds 
Dreģis bija izvēlējies un ar 
kamerorķestri iestudējis īpašu 
un adventa laikam ļoti pie mē-
rotu programmu, kas patiesi 
uzrunāja un aizkustināja klau-
sītāju sirdis. Skaņdarbu izvēle 
un izteiksmes veids spilgti at -
spoguļoja kamerorķestŗa Armo-
nico individuālitāti – emocio-
nālas, dvēseliski dziļas, nian-
sētas latviskas mūzikas atska ņo-
šana. Koncertā skanēja gandrīz 
tikai latviešu komponistu darbi. 
Tas tika iesākts ar kamerorķestŗa 
neoficiālo himnu – Jēkaba Me -
diņa Leģendu, par kuŗas atska-
ņojumu tika saņemti arī ļoti 
atzinīgi vārdi no žūrijas lo  cek-
ļiem Somijas konkursā. 

Koncertā izskanēja divi kon-
trastiem un mūzikālām krāsām 
bagāti Ilzes Arnes opusi. Divās 
daļās no cikla „Senās Rīgas 
intermēdijas” kamerorķestrim 

pievienojās Teiksmas Jansones 
vadītais koklētāju ansamblis, 
kuŗā spēlēja Elza Fedorovska, 
Ketija Jurčenko, Daila Rutka, 
Dmitrijs Balutins un Dāvids 
Alvateris. Tēlaini un daudz vei-
dīgi izskanēja skaņdarbs „Zie ma 
Latgalē” no cikla „Gadalaiku 
impresijas”, kur kamerorķestrim 
pievienojās Ingas Grīnvaldes 
vadītais flautu kvartets Con 
Anima ar dalībniecēm Elzu 
Heinsbergu, Emīliju Jirgensoni, 
Erlandu Atvari un Antru Ķīseli. 
Lielas klausītāju ovācijas izpel-

nījās karstasinīgajos ritmos ie -
turētais, atraktīvais Filipa R. Bu -
tāla Samba alla Turca ar flautu 
kvarteta un sitaminstrumen-
tālistu Ričarda Kozlovska un 
Emmas Skirmantes dalību.

Koncerta centrālais notikums 
bija Romualda Jermaka jaun-
darba – koncerta ģitarai un 
kamerorķestrim pirmatska ņo-
jums ar solistu Kasparu Zemīti. 
Komponists ir sacerējis ap 20 
dažādus koncertus, taču šis 
2017. gada opuss ir ļoti īpašs, jo 
ir pirmais koncerts ģitarai 

latviešu mūzikas vēsturē. Pats 
komponists dalījās savos pozi-
tīvajos iespaidos sakot: „Esmu 
pateicīgs, ka diriģents Nor-
munds Dreģis atbalstīja manu 
ieceri un uzņēmās pirmatska-
ņot šo jaundarbu. Mani ieprie-
cināja tas, ka es redzēju ļoti no -
pietnu attieksmi no diriģenta 
un jauno mūziķu puses, un 
rezultāts bija mūzikāli ļoti labs 
un emocionāls.” Ļoti pārlie ci-
nošu sniegumu demonstrēja 
ģitaras virtuozs Kaspars Ze   mī-
tis, par kuŗu komponists saka: 

„Viņš ir izcils atskaņotāj māk-
slinieks – stabila zvaigzne pie 
ģitaras zvagžņu debesīm, un 
redzot, cik talantīgi viņš spēlē, 
man būs impulss nākotnei 
uzrakstīt vēl kaut ko.” Īpašu 
sulīgumu un krāsas jaundarbā 
ienesa sitaminstrumenti, kuŗus 
virtuozi un veikli pārvaldīja 
Virdžīnija Laube-Vītiņa, par 
kuŗu komponists izteica ļoti 
atzinīgus vārdus. 

Koncerta noslēguma daļa tika 
veidota ar vokāli instru men tā-
lām kompozicijām Annas Veis-
manes aranžējumā. Dalībnieku 
skaitu kuplināja Jāzepa Mediņa 
Rīgas 1. mūzikas skolas meiteņu 
koŗa Vivace dzidrās balsis (diri-
ģentes Andra Fenhane, Alise 
Koknēviča-Upīte), kā arī so -
listes – izcilais soprāns Kristīne 
Gailīte un brīnišķīgā saksofo-
niste Katrīna Kivleniece. Li  riskā 
pārdomu noskaņā klau sītājus 
ieveda Jāņa Lūsēna dziesma 
„Cik ierakstām smiltīs”. Kon-
trastiem un tēliem bagāts mū -
zikālais stāsts Zigmara Liepiņa 
„Rozes svītā” par Turaidas dai -
ļavu Maiju vērienīgi un emo cio-
nāli spēcīgi noslēdza koncertu. 

Kā pēcvārds, kas ieveda klau-
sītājus Ziemsvētku miera un 
svētības pasaulē, izskanēja 
„Klusa nakts, svēta nakts” Jutas 
Bērziņas aranžējumā, atraisot 
katra klausītāja seju un sirdi 
smaidā, tas atgādināja un 
aicināja mums katram būt par 
gaismu un cerību šajā pasaulē.
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“Dodot gūtais – neatņemams”
Rainis

Vītolu fonda sadarbība ar ziedotājiem 2018. /2019. mācību gadāVITA 
DIĶE

Juris Petričeks kopā ar stipendiātiem restorānā 
“Niklāvs”

Dzintras Bungs svētku vakariņās kopā ar stipendiātiem

(Turpinājums sekos)

Šis ir laiks, kad, Jauno gadu 
uzsākot, ar prieku atskatāmies uz 
padarīto. Esam neizsakāmi pa -
teicīgi par ziedotāju atsaucību no 
visas pasaules (Amerikas, Aus-
trālijas, Kanadas, Lielbritanijas, 
Vācijas, Zviedrijas, Venecuēlas, 
Izraēlas un Latvijas), kuŗi fonda 
16 pastāvēšanas gados jau palī-
dzējuši vairāk kā 3 000 jauniešiem 

Zaprauskas, Tālivalža Buša un 
Margrietas Bušas, Valijas Tijas 
Sausiņas (dzim. Lapševskis), 
Valža Muižnieka, Viļa M.Ba -
rēvica, Zinaīdas Strods, Jāņa un 
Annas Marijas Eglītes, Alfrēda 
un Ludmilas Raisteru, Kārļa 
Cīruļa, Tania S. Sweet, Vilmas 
un Jēkaba Ķiršu, Hugo un 
Mirdzas Karlsson, Viktorijas 

skolas un sākumskolas skolotājs” 
1. kursa studente Amanda Šīna.

Janvārī “Studentu korporācijas 
Lettonia Filistru Palīdzības bied-
rība noslēdza ziedojuma līgumu 
ar Vītolu fondu. Stipendija no -
saukta par “Studentu korpo-
rācijas Lettonia filistra Gunta 
Bruniņa stipendiju” un tā ik 
gadus tiks piešķirta aktīviem stu-
dentu korporācijas Lettonia 
bied  riem akadēmiskā grāda 
iegūšanai. Guntis Bruniņš tes-
tamentā korporācijai ir novēlējis 
ievērojamu summu, jo viņam 
allaž rūpēja šīs organizācijas gars, 
idejas un tradiciju saglabāšana 
nākotnē. Šajā studiju gadā sti-
pen diju saņem Latvijas Univer-
sitātes studiju programmas “Po -
lītikas zinātne” 2. kursa students 
Roberts Kits un Rīgas Techniskās 
universitātes studiju program-
mas “Uzņēmējdarbības loģistika” 

“Adaptronika”. Viņš pateicības 
vēstulē rakstīja: “Šodien es pa  rak-
stīju līgumu ar Vītolu fondu un 
uzzināju, ka man ir piešķirta 
Noras Liepas stipendija. Esmu 
Jums ārkārtīgi pateicīgs par to. 
Man padodas matemātika, patīk 
fizika, it īpaši viss, kas ir saistīts ar 
elektrību. Man ir liels gods būt 
pirmajam Jūsu stipendiātam. Cen-
tīšos attaisnot Jūsu ziedojumu!”

Jūlijā dibināta Aivara Oša 
piemiņas stipendija. Stipendijas 
dibinātāja ir Sandra Osis, kuŗa 
vēlas godināt vīra Aivara Oša 
piemiņu. 11. jūlijā Sandra Osis 
viesojās Vītolu fondā un ziedoja 
viena gada stipendijai. 

Novembrī tika dibināta Pēteŗa 
Voldemāra Lapiņa piemiņas 
stipendija. Pēteris Lapiņš aizgāja 
mūžībā 2016. gada 8. aprīlī. 
Dzīvojot Čikāgā, Pēteris aktīvi 
iesaistījās Sv. Pēteŗa baznīcas 

gums ir seši gadi. Kopš 2003. gada 
Zvejnieku ģimenes stipendiju 
fonds atbalstījis 290 stipendiātus. 
Kopā izmaksātas 794 stipendijas, 
izmaksājot vairāk kā 1,2 miljo-
nus. Stipendiāte Ilze Barone 
pateicības vēstulē rakstīja: “Esmu 
pateicīga par iespēju saņemt sti-
pendiju no tik izcilas ģimenes. Es 
apbrīnoju Andreja Zvejnieka 
ideju par atkritumu izmantošanu. 
Arī es esmu ieinteresēta pētniecībā 
un ceru, ka arī man izdosies radīt 
patentus tāpat kā Zvejnieka kun-
gam. Paldies Zvejnieku ģimenei, 
īpaši Pēterim Zvejniekam par 
piešķirto stipendiju manām 
studijām!”

Alfreda un Sarmītes S. Gravu 
ģimenes fonda stipendijas at -
balsta 15 jauniešus no Liepājas 
un sava dzimtā Bārtas pagasta. 
Gravu ģimenes stipendiāti ir to -
pošie IT speciālisti, ārsti, sko-
lotāji, uzņēmēji un filologi. Kopš 
2004. gada Gravu ģimene izsko-
lojusi 141 stipendiātu. Šogad ar 
Gravu ģimenes atbalstu studijas 
uzsāka dvīņumāsas Alise un 
Amanda. Viena no māsām savā 
pateicības vēstulē raksta: “Esmu 
uzaugusi Gaviezē – tas ir neliels 
pagasts, kas atrodas Grobiņas 
novadā. Dzīvoju kopā ar mammu, 
dvīņu māsu un divām vecākajām 
māsām. Naudiņas mūsu ģimenē 
vienmēr ir pietrūcis un jau bēr-
nībā sapratu, ka mums tās ir 
mazāk nekā citiem. Bet tas nekad 
nav atturējis sapņot par lielām 
lietām. Liekas, ka tieši tas ir tas, 
kas manī ir ieaudzinājis centību 
un apņēmību panākt to, ko vēlos. 
Šobrīd to visu atceros un zinu, ka 
man viss izdosies, jo ir tādi cilvēki 
kā jūs – kas dod iespēju un palī-
dzīgu roku tiem, kam tas tiešām ir 
nepieciešams.”

Puteņu ģimenes stipendiju 
fonds pagājušā gada nogalē tika 
papildināts ar ziedojumu neaiz -
skaramajā kapitālā. Martiņš un 
Kristīna Puteņi vēlas, lai viņu 
dibinātās 10 stipendijas sagla-
bātos mūžīgi. Jūlija sākumā zie-
dotāji Mārtiņš un Kristīna Pu -
teņi aicināja savus stipendiātus 
uz tikšanos kafejnīcā “Kairi”. 
Puteņu ģimene atzīst: “Izglītība ir 
ne tikai ceļš uz personisku lab-
klājību, bet arī uz mieru, saticību 
un labklājību visām pasaules 
tautām un valstīm. Zinām, ka 
Latvijā ir daudz studentu ar 
idejām, degsmi un spējam, bet 
kam palīdzētu financiāls atbalsts, 
lai viņiem atvērtos kādas durvis.” 
Tikšanās noslēgumā ziedotāji 
dāvināja stipendiātiem īpašas dā -
vanas – Kristapa Porziņģa krek-
lus ar latvisku apdruku. 

Kluso varoņu fonda dibinātāji 
Pēteris Bolšaitis un Eduards 
Anderss aktīvi darbojas, lai at -
balstītu Latvijas vēstures pētnie-
kus. Fonda idejai pievienojušies 
arī citi ziedotāji. Uldis Roze aktīvi 
ziedo Kluso varoņu fonda – Ulda 
Rozes stipendijai. Kluso varoņu 
fonda stipendijai ziedojuši Ileane 
Bolšaitis, Uldis Roze, Ārija un 
Imants Aiļi, Ivars Alksnis un 
Ingrīda Alksnis, Kristīne Tjarve, 
Inta Beijere, Sanita Treimane, 
Jāna Aivare.

iegūt augstāko izglītību. Tā ir arī 
fonda veiksmes atslēga – savu 
Tēvzemi mīlošu cilvēku līdz-
dalība. 2018. gads fondam ir bijis 
ļoti labs gads. Ir saņemts lielākais 
ziedojums fonda vēsturē – 
Gunāra Šterna vairāk kā 3 mil-
jonu eiro testamentārais novē-
lējums. Pateicoties tam un vairāk 
kā 200 fonda ziedotājiem, šajā 
mācību gadā maksājam 710 sti-
pendijas, no kuŗām 133 ir Ame -
rikas ziedotāju dibinātas. Kopā 
šajā studiju gadā stipendijās iz -
maksāsim 1 181 895 EUR. 

2018./2019. studiju gadā 
Vītolu fonds administrē no 
Amerikas: Zvejnieku ģimenes, 
Alfreda un Sarmītes S.Gravu 
ģimenes, Studentu korporācijas 
Lettonia filistra Gunta Bruniņa, 
Puteņu ģimenes, Kluso varoņu, 
Arnolda un Helēnas Sildegu, 
Juŗa Petričeka, Jaunsardzes 
fondu, Saginavas Latviešu 
kluba, Pasaules brīvo latviešu 
apvienības stipendijas.

Aivara Sluča, Annas un 
Dāvida Mežciemu, Ceroņa Bīl-
maņa, Elmāra Freiberga, Eva-
rista un Mārītes Bērziņu, Ērika 
Andŗa Zeidenberga, Ērikas 
Rītiņas ģimenes, Gunāra Mei e-
rovica, In Memoriam Dagnija 
Strautnieks, Kornēlija Din-
berga, Maldas un Raimonda 
Vernera Dzelzkalnu, Mirdzas 
un Alfrēda Grāmatiņu, Jāņa 
Arvīda Bungs un Metas Kal-
niņas-Bungs, Paula un Aria d-
nes Dzintaru, Ritas Dzilnas-

Mickānes, In Memoriam Gaida 
Rīsbergs, Pēteŗa Voldemāra 
Lapiņa, Aivara Oša, Viļa Olava, 
Pēteŗa Mežaka piemiņas sti-
pendijas.

Astrīdas un Laimona Jan-
sonu, Egona un Ritas Kaimiņu, 
Īras un Pēteŗa Bolšaitis, Kris-
tīnes Anstrats un Janet Geo-
vanis, Noras Liepas, Noras Mi -
čules, Raymond Lawrence 
Drake, Zaigas Alksnes Phillips, 
Āboliņa-Elsiņa, Andŗa un Holly 
Āboliņu, Gundara un Astrīdas 
Strautnieku, Dambergu ģime-
nes, Dzintara un Birutas Abulu 
ģimenes, Gunāra un Ināras 
Reiņu, Vaidas Miķītes Jordan 
un Neal F. Jordan, Valda 
Bērziņa, Jāņa Luca jubilejas.

Latvijas, savas Tēvzemes, aiz -
vadītajā 100. jubilejas gadā, godi-
not savu vecāku Jāņa un Annas 
Marijas Eglītes piemiņu, stipen-
diju augstākās izglītības iegūša-
nai mazturīgiem, bet talantīgiem 
jauniešiem dibināja Andrejs Eg -
līte un viņa māsa Dace Lisa 
(Eglīte) Taylor, tādējādi aplieci-
not savu patieso patriotismu, 
uzticību Latvijas jauniešiem un 
viņu spējai veidot savas zemes 
nākotni. Stipendija novēlēta pe -
dagoģiju vai farmāciju studē-
jošiem. 2018./2019. studiju gadā 
stipendiju saņem Rīgas Stradiņa 
universitātes studiju program-
mas “Farmācija” 1. kursa studente 
Marta Madara Pekša un Latvijas 
Universitātes programmas “Pirms-

2. kursa students Mārtiņš Vītols. 
Aprīlī dibināta Viļa Olava 

piemiņas stipendija. Tās dibi-
nātāji ir Viļa Olava mazmeita 
Anna Olavs-Grambergs ar dzī-
vesbiedru Andri Stakli. Viņi 
šobrīd pārvalda Viļa Olava man-
tojumu – namus Rīgā. Katram 
savs, notikumiem bagāts, dzī-
vesstāsts, taču jau vairākus gadus 
viņu ceļi savijušies kopā, īstenojot 
kopīgu mērķi – būt laimīgiem, 
darot laimīgus citus, un palīdzēt 
uzplaukt abu kopīgajai Tēvzemei. 
Tāpēc sava vectēva Viļa Olava 
piemiņai dibinātas četras sti-
pendijas īpaši mazturīgiem, bet 
talantīgiem un centīgiem stu-
dentiem, kuŗas uzticētas pār val-
dīt Vītolu fondam. Šie jaunieši 
pēc izglītības iegūšanas varēs 
īstenot Viļa Olava sapni – būt par 
savas Tēvzemes namdaŗiem un 
turpināt celt savas mājas, savu 
Latviju! Anna Olavs-Grambergs 
un Andris Staklis ik mēnesi 
tiekas ar saviem stipendiātiem 
un aktīvi seko viņu gaitām. 

Maijā fonds saņēma vēstuli no 
Amerikas, kuŗā Noras Liepas 
kundze rakstīja: “Vēlos atbalstīt 
Vītolu fonda mērķi – stipendiju 
veidā palīdzēt spējīgiem, centī-
giem, bet maznodrošinātiem jau-
niešiem studēt Latvijas augst-
skolās. Ir svarīgi rūpēties par 
Latvijas nākotni!”. Stipendija no -
vēlēta jēkabpilietim Kristiānam 
Kaņepam, kuŗš septembrī uz  sāka 
studijas Rīgas Techniskās uni-
versitātes studiju programmā 

draudzes dzīvē. Viņš ir bijis arī 
mūža biedrs Daugavas Vanagu 
apvienībā, Pensionāru biedrībā, 
kur pildīja kasieŗa amatu, bijis 
biedrs “Čikāgas slēpotāju klubā” 
un piedalījās “Literārajā kopā”. 
Pateicoties Pēteŗa Voldemāra 
Lapiņa testamenta izpildītāja 
Džona Robežnieka neatlai dī ga-
jam darbam, trīs gadu laikā ir 
izpildīta aizgājēja griba. Latvijas 
Simtgades priekšvakarā Vītolu 
fonds saņēma Pēteŗa Voldemāra 
Lapiņa testamentāro novēlējumu 
42 000$ Latvijas jaunatnes iz  glī-
tošanai, jo arī pašam savā laikā ar 
iegūtajām zināšanām izdevās 
piepildīt iecerēto. Pēteŗa Vol de-
māra Lapiņa piemiņas stipendija 
ļaus uzplaukt Latvijai un tās 
talantīgajiem, mērķtiecīgajiem 
Tēvzemes jauniešiem nākamajā 
simtgadē. 

Decembrī mūs pārsteidza El -
māra Freiberga testamentārā 
novēlējuma pārvaldītājs Jānis 
Lucs. Viņš sadarbojas ar Vītolu 
fondu jau vairākus gadus. De -
cembrī, savā dzimšanas dienā, 
viņš izlēma dāvināt iespēju kā -
dam jaunietim studēt, dibinot 
Jāņa Luca jubilejas stipendiju. 

2018./2019. studiju gadā lie-
lāko stipendiju skaitu veido tieši 
fondu dibinātās stipendijas: Zvej-
nieku ģimenes fonda, Alfreda 
un Sarmītes S. Gravu ģimenes 
fonda, Puteņu ģimenes fonda, 
“Kluso varoņu fonda”. 

Zvejnieku ģimene atbalsta 31 
topošo mediķi, kuŗu studiju il -
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TATJANA
ŽAGARE-VĪTIŅA        

(Turpinājums sekos)

Amerikas Latviešu apvienība piedāvā 
jauniešiem pavadīt vasaru Latvijā

Daiga Cera – strādāja Latvijas 
Valsts archīvā Rīgā.

Mans galvenais pienākums 
bija strādāt, bet bija arī jāie-
mācās, kā ir dzīvot strādājošam 
cilvēkam Rīgā. Bija jāizplāno, 
kad tikt uz Rimīti iepirkt pār-
tiku, jo, nedzīvojot kopā ar ve -
cākiem, biju pilnībā atbildīga 
pati par sevi. Līdz piedzīvojuma 
beigām arī sāku labāk saprast 
busu un tramvaju satiksmi, kuŗi 
koncerti bija kuŗās dienās, un cik 
ilgi man paiet, lai tiktu no vienas 
vietas uz citu. Bija jānodrošinās 
vienmēr ar derīgu e-talonu un 
jāizdomā, kā pareizi pasūtīt vai 
paprasīt kaut ko. Sākumā ļoti 
kautrējos, bet līdz prakses bei-
gām biju iemanījusies un pat 
sākusi lietot Latvijas runāšanas 
stilu un melodiju. 

Tas tiešām bija nozīmīgs pie-
dzīvojums! Man tik ilgi Latvija 
bija bijusi tāda kā romantizēta 
vieta. Lai gan zināju, ka Latvijā 
visi ikdienā nestaigā tautas-
tērpos un nedzied tautasdzies-
mas, tomēr nevar īsti saprast 
kādas zemes ikdienu, kamēr 
tur nepavada ilgāku laiku. Šī 
vasara bija ilgākais laiks, kādu 
jebkad biju pavadījusi Latvijā 
un tamdēļ sāku labāk saprast, 
kāda ir manas tautas zeme. 
Man šķiet, ka, pavadot daudz 
laika ar radiem un draugiem, es 
sapratu, kāda ir ikdiena Latvijā. 

Domāju, ka tagad saprotu, 
kāda varētu būt mana dzīve 
Latvijā un ka tas ir iespējams. 
Strādājot dūšīgi pa vasaru, iznāca 
arī papriecāties! No sirds baudīju 
vairākus Dziesmu svētku pasā-
kumus, sastapos ar draugiem 
Rīgā gandrīz uz katra stūra un 
izveidoju jaunas, skaistas drau-
dzī bas, piedaloties šī gada 2x2 
nometnē Zaļeniekos. Es sapratu, 
ka manas tautas zeme ir vis mī-
ļākā, visspēcīgākā, visskaistākā 
pāri visām zemītēm. Esmu ļoti 
pateicīga par iespēju pagājušajā 
vasarā strādāt un dzīvot Latvijā. 
Daudz ko iemācījos un uzzināju 
ne tikai par sevi kā darba da -
rītāju, bet arī kā par sa  bied rības 
daļu un arī par sevi kā latvieti. 
Pēc šīs vasaras saprotu, ka, lai 
cik mana domāšana ir ameri-
kāniska, mana dvēsele ir latviska.

Kristiana Grīnberga – strā-
dāja Latvijas Etnografiskajā 
brīv dabas mūzejā Rīgā.

Pēc mācībām latviešu skolās 
un vasaras nometnēs Amerikā, 
es šogad pirmo reizi izmēģināju 
un piedzīvoju, kā ir dzīvot un 
strādāt Latvijā, pat ja tas bija tikai 
dažus mēnešus. Strādājot Latvijas 
Etnografiskajā brīvdabas mūzejā, 
man bija iespēja piedalīties 
dažādās latviešu lietišķā un fol-
kloras mantojuma svinībās. Vien-
laikus es sev bieži atgādināju, 
ka cilvēku ikdienas dzīvi Latvijā 
folklora tik ļoti neietekmē, bet 
es tāpat izbaudīju gaisotni, ko 
var atrast tikai starp gadsimtus 
vecām klētīm, pirtīm un dzī-
vojamām mājām.

Es sāku darbu īsi pirms lielā 
gadatirgus jūnija sākumā. Jau 
kopš pirmās prakses dienas man 

bija daudz, ko darīt. Kopā ar otru 
praktikanti Alīnu Kasparsoni 
kļu vām par amatnieku koordi-
natorēm. Pēc tam, kad vairākas 
stundas biju gatavojusi zīmītes ar 
amatnieku vārdiem un atzīmējusi 
viņiem ierādītos galdus, biju 
priecīga iepazīties ar pašiem 
amatniekiem un viņu darbiem. 

Pēc lielā gadatirgus man bija 
iespēja vairākas stundas iepazīt 
saimniecību vecajās sētās un ie -
justies savas ģimenes un tautas 
vēsturē. Jūnija beigās mūzejā ska   -
nēja tautasdziesmas un rotaļas 
folkloras festivālā “Baltica”. Sa -
gaidot dalībniekus un apmek lē-
tājus, man bija prieks izjust savu 
piederību mūzeja darbiniekiem, 
būt starp cilvēkiem, kuŗi ir iz  vei-
dojuši vidi, kur var iepazīt un 
iejusties latviešu senču dzīves-
veidā, kaut tikai uz dažām stun-
dām. “Baltica” un Jāņu diena bija kā 
uzmundrinājums pirms Dzies mu 
svētkiem, kas tuvojās. Diriģents 
Gido Kokars reiz teicis, ka 
Dziesmu svētki latviešiem ir kā 
pote, ko saņemam ik pēc pie -
ciem gadiem. Pagājušajā vasarā 
man arī laimējās saņemt latvis-
kuma poti Latvijas Etnogra-
fiskajā brīvdabas mūzejā.

Kristīne Kancāne – strādāja 
Latvijas Etnografiskajā brīv-
dabas mūzejā Rīgā. 

Mūzejs ir skaists un mierīgs. 
Tur ir tik skaista daba. Ne -
strādāju tikai ar cilvēkiem, bet 
man palīgā nāca arī kaķi un 
pīles. Es mūzejā palīdzēju arī 
daudzos darbos. Bieži strādāju 
Kurzemes sētā. Es daudz iemā-
cījos par lauksaimniekiem, zvej-
niekiem un laivu meistariem šajā 
reģionā, jo gāju kopā ar skolu 
grupām un tūristiem. Es strādāju 
arī pie mūzeja mājaslapas piln-
veidošanas un palīdzēju tulkot 
dokumentus. Uzraudzīju un biju 
atbildīga par Kurzemes laivu meis-
tara māju. Mans uzdevums bija 
atbildēt arī uz jautājumiem par 
šo ēku un pārzināt artefaktus.

Mūzeju nakts bija man pirmais 
lielais notikums. Ģērbusies tau-
tastērpā, stāvēju pie galvenās ie -
ejas un izdalīju uzlīmes apmek-
lētājiem. Skatījāmies tautasdeju 
priekšnesumus un varējām pie-
dalīties arī tradicionālajās rotaļās. 
Biju patīkami pārsteigta, redzot 
lielo ļaužu daudzumu, kas šajā 
vakarā apmeklēja mūzeju.

Reiz mūzejā ienāca kāda sie-
viete ar meitu. Abas sarunājās 
krieviski, un es tam nepievērsu 
uzmanību. Drīz ieraudzīju, ka 
vecākā sieviete ir sajūsmā par 
mājas mēbelēm. Meita man pa -
skaidroja, ka viņas ir baltkrie-
vietes un māja mammai atgā-
dināja viņas bērnību. Bija lieliski 
redzēt priecīgu satraukumu šīs 
vecākās sievietes acīs. 

Gadatirgus ir viens no lielā ka-
jiem notikumiem mūzejā. Mēs, 
praktikantes, bijām atbildīgas 
par biļešu skenēšanu un atbil-
dējām uz jautājumiem par to, 
kur kas atrodas. Arī pašas otrā 
dienā varējām izstaigāt gadatirgu, 
vērojām amatniekus, ēdām lie-
liskus ēdienus un iepirkāmies.

Es biju svinējusi Jāņus ASV, bet 
nekad nebiju svinējusi Līgo 

svētkus Latvijā. Tā bija unikāla 
pieredze. Pirms Jāņiem iemācījos 
pīt vainagus un izpušķot mūzeja 
māju. Lai piedzīvotu īstus Jāņus, 
devāmies uz otru mūzeju Papē. 
Nopinām vainagus un iemācījām 
tos pīt arī dāņu tūristu grupai. 
Kamēr lija lietus, mēs dziedājām. 
Lija kā pa Jāņiem! Kad debesis 
noskaidrojās, spēlējām spēles. 
Saulriets pie jūras bija skais-
tākais, kādu jebkad esmu re -
dzē jusi. Plūdmalē mēs dzie dā-
jām un iekūrām ugunskuru. Ap 
ugunskuru grupa ģitaristu spē-
lēja mūziku, un mēs dziedājām 
līdz saullēktam. Šī bija mana 
mīļākā daļa. Siltā, omulīgā 
no skaņa radīja lielu kopības 
sajūtu. 

Piedalījos arī Pasaules latviešu 
ekonomikas un investīciju fo -
rumā (PLEIF) Valmierā. Iesais-
tījos darba grupā, kas nodarbojās 
ar jautājumiem par uzņēmumu 
atbildību un ilgtspēju. Es do -
māju, ka ilgtspēja ir mūsu visu 
pienākums. Man tiešām patika 
dzirdēt par to, kas tiek darīts 
valdības un uzņēmējdarbības 
līmenī. Bija labi arī tas, ka manā 
grupā visas bija sievietes. Man 
patika arī paneļdiskusijas kur 

tika pārrunāts Latvijas uzņē mu-
mu potenciāls ASV un Āzijas 
Klusā okeāna valstīs. Domāju, ka 
ir lieliski dzirdēt spriežam par 
Latvijas globālo potenciālu. 

Vēlos pateikt sirsnīgāko pal-
dies ALAi par man doto iespēju 
nokļūt Latvijā. Saprast manas 
ģimenes saknes, labāk iemā-
cīties latviešu valodu, satikt 
latviešus no visām pasaules 
malām. Pirmo reizi dzīvē sati-
ku daudzus no maniem radiem. 
Šis bija vienreizējs piedzīvojums 
manā dzīvē.

 Alīna Kasparsone – strādāja 
Latvijas Etnografiskajā brīv da-
bas mūzejā.

Praksi es sāku maija beigās, un 
mans pirmais uzdevums bija 
piedalīties lielā gadatirgus saga-
tavošanā. Dienu pirms tirgus 
kopā ar Kristiānu Grīnbergu 
slau cījām galdus,  piestiprinājām 
zīmītes pie galdiem un iemā cī-
jāmies, kā sauc visas tirgus nori-
ses vietas. Gadatirgū es strādāju 
astoņas stundas; ģērbusies tau-
tastērpā, kontrolēju biļetes pie 
vārtiem. Šīs divas dienas bija 
manas mīļākās darba dienas, 
kaut noteikti ļoti nogurdinošas. 

Mūzejā notika arī folkloras 
festivāls “Baltica 2018”, kur es 
palīdzēju amatniekiem pieskatīt 
sētas, kamēr viņi tirgoja savas 
rotaļlietas. Visu dienu es pavadīju 
Kurzemes sētā un satiku tik 
daudz jauku saimnieku, saim-
nieču un apmeklētāju. Pēdējais 
pasākums, kuŗā es strādāju, bija 
Amerikas Neatkarības dienas 
pikniks, kas notika mūzejā. Kopā 
ar praktikantiem no ASV Tirdz-
niecības palātas mēs uzstādījām 
teltis ēdieniem un dzērieniem un 
pēc pasākuma visu sakopām.

Es teikšu, ka šis darbs bija ļoti 
nogurdinošs, jo nebiju piera-
dusi braukt tik daudz ar sa -
biedrisko  transportu un pava-
dīt visu dienu svaigā gaisā un 
plašā dabā. Tomēr esmu tik 
laimīga, ka varēju pavadīt savu 
vasaru kopā ar unikāliem 
mūzeja darbiniekiem. Es no -
teikti varu teikt, ka, strādājot 
Brīvdabas mūzejā, uzlaboju 
savu latviešu valodu un zinā-
šanas par Latvijas kultūru un 
dzīvesveidu. 

(Turpināts no Nr. 2)
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LĀSMA 
GAITNIECE

Sirds lec pa muti laukā
Latvietis. 100 nacionālās īpatnības. Sastādījis, skaidrojis un komentējis 

Ilmārs Šlāpins. Illustrējis Reinis Pētersons. Tulkojis angļu valodā Juris Kaža. 
SIA „Satura darbnīca PAPT” 2018. g., 200+lpp.EDUARDS

SILKALNS
Angliski runājošās zemēs cil-

vēki reizēm izsakās, turot mēli 
vaigā (tongue in the cheek). Mēli 
viņi tur vaigā kā pašsavaldīšanās 
paņēmienu, jo viņu sakāmais 
uztverams pusnopietni, puspa-
jokam, un viņi sargās neizspurgt 
pēkšņos smieklos, pamanot, ka 
sarunas biedrs viņu sacīto ņem 
ar pliku roku. Pusnopietni, pus-
pajokam ņemams ir arī Latvijas 
simtajā gadā izdotais mūsu 100 
nacionālo īpatnību katalogs Lat-
vietis. Ap pērnā gadsimta vidu 
latvieša dvēselē jeb būtībā centās 
svinīgā nopietnībā ieurbties gan 
Pauls Jurevičs esejās „Latviskā 
dvēsele” un „Latviešu kultūras 
īpatnības” (krājumā Idejas un 
īstenība,1947), gan Zenta Mau-
riņa rakstā „Baltās drānas – 
latviešu pasaules uzskats” (krā-
jumā Latviešu esejas, 1953). Ka -
mēr Jurevičs  un Mauriņa rakās 
dziļumos un tipisko latvieti idea-
lizēja, tikmēr mūsdienu filozofs 
Ilmārs Šlāpins vairāk virspusīgas 
mūsu īpatnības skata ar smaidu, 
ar smīnu vai dažbrīd pat ar 
smiekliem, turklāt viņa pamata 
toņkārta, ja tā var teikt, ir ironiskā. 

Dažas no īsi apcerētajām lat-
viešu īpatnībām ir jau bieži teik-
tas un citētas. Tā kā šīs rindas 
rakstu decembŗa vidū, kad pēc 
oktobŗa sākuma notikušajām 
13. Saeimas vēlēšanām Latvijā 
vēl arvien nav sastādīta jaunā 
valdība, īpaši aktuāls liekas no -
vērojums: „Kur divi latvieši, tur 
trīs partijas”. Šlāpins trāpīgi atgā-
dina, ka latīņu vārds partire, no 
kā mūsu vārds partija cēlies, no -
zīmē sadalīt, nevis vienot. Mūsu 
polītiskās dzīves neveiklības at -
spoguļo arī teiciens, ka pirms 
katrām vēlēšanām latvietis no -
velk sarkanās līnijas. Termins 
„sarkanās līnijas” gan pamatīgi 

ticis lietots arī vēl tagad, pēc-
vēlēšanu laikā. 

Veselu simtu mūsu īpašību sa -
rakstu nevar būt viegli sastādīt, 
tāpēc daža mums piedēvēta īpat-

Grāmata ir viscaur rosinoša, 
un uz tālākām pārdomām vedina 
neziņa, kuŗā brīdī  Šļāpins izsaka 
pierādāmu patiesību un kuŗā 
brīdī tikai pieņēmumu. Ar vārdu 

pateiks: „Nav slikti.” Vārds „tikai” 
obligāti svītrojams, jo uz jautā-
jumu ”Kā jums klājas?” kā vie-
nīgo atbildi savos vairāk nekā 50 
Austrālijā nodzīvotos mūža ga -
dos biju ieradis dzirdēt Not bad  
no visu angloaustrāliešu mutēm. 
Sacīšana, ka klājas labi vai pat 
izcili austrāliešiem droši vien 
izklausās pēc lielīšanās. Reiz kāds 
anglis, kuŗš bija sācis apgūt mūsu 
valodu, latviski jautāja, kā man 
klājoties, bet es, zābaks tāds, 
atbildēju ar „Var iztikt”, taču līdz 
vārdam „iztikt” viņš vēl nebija 
nonācis, tāpēc mēs atgriezāmies 
pie angļu valodas. Vēlāk sevi 
šaustīju, ka neesmu atbildējis ar 
„Paldies, labi” vai kaut vai ar to 
pašu „Nav slikti”, jo šķitu būt 
sabojājis cilvēka prieku mūsu 
valodas apguvi turpināt. 

Grāmata ir informātīva un iz -
glītojoša, no tās autora komen-
tāriem un skaidrojumiem varam 
daudz mācīties. Varam iepazīt 
sveicināšanās vārda „čau” izcel-
smi un nozīmi, dabūjām zināt, 
ka Latvijā privātmājās dzīvojošo 
ir mazāk nekā jebkur citur 
Eiropā, bet pārsteidza ziņa, ka 
„kristīgajā simbolu sistēmā Liel-
dienu olas saplēšana ir Kristus 
kapa atvēršana ar visām no tā 
izrietošajām sekām”. Līdz šim 
biju domājis, ka sišanās ar olām 
ir caurcaurim latviska, tautiska 
tradicija. Ar „kristīgo simbolu 
sistēmu” tā liekas grūti apvie-
nojama, jo latvjiem, sitoties ar 
olām, uzvarētājs iznāk tas, kuŗa 
ola paliek vesela, turpretim kris-
tietim ir tieši otrādi: vesela pa -
likusī ola taču norāda uz Kristus 
neatbrīvošanu no kapa un nāves 
varas. 

Grāmata veidota ar tendenci 
uz luksusu jeb greznību, tā drīzāk 
iederēsies uz kafijas galdiņa nekā 

plauktā. Tieksme uz daiļumu gan 
traucē Ilmāra Šlāpina teksta raitu 
lasīšanu. Latviešu īpatnības ie -
spiestas lieliem burtiem, skaista 
dizaina nolūkā daudzviet atstāti 
tukšumi, bet skaidrojošais teksts 
vismaz briļļu valkātājiem būs 
grūtāk salasāms, jo burtiņi sīki. 
Kāda nu bija tā mīkla, kuŗas 
atbilde ir grāmata: balti lauki, 
melni lopi, vajag gudra ganītāja? 
Aplūkojamā grāmatā lauki daudz-
viet ir melni vai sarkani, turpre-
tim lopi – balti. Acu uzmešana 
iznāk skaista, bet lasīšana – ne 
tik. Teksts ir bilingvāls, tas ir 
latviešu un angļu valodā. Juŗa 
Kažas tulkojums kompetents. Brī-
  numainā kārtā, kaut visus 60. 
gadus strādāju par angļu valodas 
skolotāju vidusskolās, pirmo reizi 
sastapos ar angļu vārdu dank. Tā 
nozīme – drēgns. Bet ikviena 
cilvēka zināšanās jau esot gluži 
neticamas gaisa bedres. Grāma-
tas angliskajā nosaukumā vārds 
īpatnības tulkots kā peculiarities, 
kam ir arī dīvainību vai savādību 
pieskaņa. Bet nav jau nepareizi. 
Grāmata sevišķi piemērota dāvi-
nāšanai jauktu laulību pāŗiem, 
kur viens partneris latvietis. 

Latvieša 54. īpašība – „Tikai 
latvietim satraukumā sirds pa 
muti lec laukā” – nodrukāts bez 
jebkāda skaidrojuma, bet ar 
zīmējumu blakus. Zīmējumā 
skatāms mētelī ieģērbies plik-
pauris lūkojamies uz leju, kur 
zemē guļ izkritusi sirds. Šī grā-
matas atvere atjaunos jebkuŗa 
mazliet mūsu literātūras vēsturē 
paglītota latvieša pašapziņu, kas 
viņu pacels pāri ārzemju cit-
valodniekam. Zīmējumā redza-
mais ir 1928. gadā izdota dzejoļu 
krājuma Sirds uz trotuāra au -
tors. Jums taču zināms, kā viņu 
sauc, vai ne? 

Apmācies, sniegots svētdienas 
rīts nerosina jauniem atklā ju-
miem, taču ne viss ir tā, kā 
pirmajā brīdī varētu šķist. Ap -
tuveni pusgadu dzīvojot Rakst-
nieku namā Dubultos, vēl ne 
reizes nebija sanācis aizbraukt 
pāris dzelzceļa staciju tālāk, lai 
iepazītu Pumpurus, Mellužus, 
Asarus, Vaivarus, līdz… Līdz 
kādas janvāŗa svētdienas rītā tapa 
pilnīgi skaidrs, ka beidzot ir 
īs tais brīdis, lai dotos nelielā 
izbraukumā uz minētajām vie-
tām. Pēc brauciena varu vien 
teikt, ka savs neatkārtojams 
šarms piemīt katrai no tām, taču 
šoreiz īpaši pievērsīsimies vietai, 
kuŗas nosaukums rosina aso ciā-
cijas ar kādām veselīgām meža 
odziņām, tātad Mellužiem. Bez 
melleņu un putukrējuma kūkas, 
kas baudāma vietējā kafejnīcā 
Madam Brioš, šī vieta vilina ar 
senākiem un ne tik seniem 
stāstiem par ļaudīm, kuŗu vārds 
cieši saistīts ar mūzikas pasauli: 

Ziemas sonāte jeb 
Literāri mūzikāla priekšpusdiena Mellužos

Emilu Dārziņu, Alfrēdu Kalniņu, 
Arvīdu Žilinski un citiem. Kaut 
arī tas ir retrospektīvs skats 
pagātnē, dižgaru atstātie nospie-
dumi Mellužos “sataustāmi” vēl 
aizvien. 

Pumpuri un
„Lauztās priedes” 

Pirmā pieturvieta bija Pum-
puri. Šis vietvārds savukārt cieši 
saistīts ar dzejniekpāŗa – Raiņa 
un Aspazijas – biografiju un 
literāro daiļradi, tāpēc būtu 
vēlams kaut reizi aizbraukt pie 
Raiņa priedēm – iemīļotu Jāņa 
Pliekšāna atpūtas un darbavietu, 
kuŗai viņš pat veltījis dzejoli 
„Lauztās priedes”. Mūsdienās 
Pumpuros, Amatas ielas galā 
(kāpās pie jūras), pie pēdējās no 
trim leģendārajām Raiņa prie-
dēm atrodas skulpturāls objekts. 
Tas veidots no nerūsējošā tērauda 
plāksnēm, kuŗās iegravēti dzej-
nieka dienasgrāmatu fragmenti. 
Lai nezinātājs, kuŗš tīši vai netīši 

māju, ka dzejniekam, kuŗam šī 
vieta savulaik bijusi tik mīļa, ja 
vien viņš vēl aizvien būtu mūsu 
vidū, modernais tās risinājums 
sagādātu vēlmi te atgriezties.

Tālāk ceļš veda uz nākamo pie-
turvietu – Mellužiem, kuŗu no -
saukums, vismaz ar mūziku 
saistītiem cilvēkiem, droši vien 
rada asociācijas ne tikai ar mel -
lenēm vien. Savu latvisko no -
saukumu šī vieta ieguva no vie -
tējām zemnieku mājām, bet ie -
priekš tā dēvēta vāciskajā vārdā 
– Karlsbāde, jo te atradusies tāda 
paša nosaukuma peldu iestāde.

Mūzikālie Melluži
Ja Dubultus, kur atrodas 

Rakstnieku nams, vismaz daļa 
cilvēku asociatīvi saista ar lite-
rātiem, tad Mellužus – ar mū -
ziķiem. Daļa taisnības šai ap -
galvojumā, protams, ir.

nība krājumā ievilkta it kā aiz 
matiem. Tāda ir: „Tikai latvietis 
var apmaldīties trijās priedēs.”  
Ikvienā tautā būs atjautīgāki un 
mazāk veikli cilvēki, bet nosaukt 
atjautības trūkumu par nacionālu 
īpatnību aiziet par tālu. Šlāpins 
pats atzīst, ka teiciens „apmal-
dīties trijās priedēs” aizgūts no 
krievu valodas, kur tas dažkārt 
lietots literātūrā. Skaidrotājs tā 
ietilpināšanu mūsu nacionālajā 
simtā aizbildina tā: „Jāsecina, ka 
spēja apmaldīties trijās priedēs 
nav ekskluzīvi latviska īpatnība, 
taču tās pieminēšana kaut ko 
liecina par mūsu savdabīgo paš-
vērtējumu.” Vai tas nozīmētu, ka 
latvietis tiecas par sevi pateikt 
drīzāk kaut ko sliktu nekā labu? 
Jeb vai vairāk ticams, ka latvietis, 
runādams par apmaldīšanos tri-
jās priedēs, ar vārdu „latvietis” 
saprot citus latviešus, taču ne 
sevi? 

„sveicināt” mūsu senči esot sa -
pratuši ārstēšanu – padarīt svei-
ku un veselu. Izklausās paticami, 
bet kur pierādījums? 

Daudz ir latvieša īpašību iztei-
kumu, kuŗus lasītājs gribēs salī-
dzināt ar paša novērojumiem. 
Lasām: „Latvietis labāk stāvēs 
kājās, nekā autobusā apsēdīsies 
kādam blakus.” Domāju, ka ne -
apsēšanās kādam blakus skaid-
rojama ar to, ka brauciena sā -
kumā daudzi pasažieŗi ieņem 
vietas pie kājceliņa, atstājot salo-
nos tukšas vietas pie logiem. 
Vēlāk iekāpušie pasažieŗi tad 
labprātāk pastāvēs kājās nekā 
apgrūtinās agrāk iekāpušos ar 
lūgumu ļaut viņiem paspraukties 
gaŗām līdz loga vietai. Vai pār-
prasta pieklājība? Vai te kaut 
kāds sakars ar daudzināto vien-
sētnieku mentālitāti?

Lasām: „Tikai latvietis tā vietā 
lai pateiktu kaut ko labu, drīzāk 

nokļuvis šai vietā, 
gūtu kaut minimālu 
priekšstatu, objek-
tam blakus novie-
tots stends ar skopu 
informāciju gan par 
„Lauztajām prie-
dēm”, gan abu diž-
garu biografiju. 

Atklājums gaidīja 
arī raksta autori – 
tikai pastaigas laikā 
uzzināju, ka pirmā 
īstā no Raiņa un 
Aspazijas Jūrmalas 
dzīvesvietām atra-
dusies vien pavisam 
netālu, arī Pum pu-
ros. Tas bijis neliels 
namiņš kāpas no -
gāzē.

Viens jāatzīst: no -
nākot pie Raiņa 
priedēm un ierau-
got sazāģēto koku 
tērauda ietvarā, ju -
tos vīlusies. Nedo-

Pumpuros apskatāms skulpturāls vides ob -
jekts “Raiņa priedes”, kas Jānim Pliekšānam 
bijusi iemīļota atpūtas un darba vieta, kuŗai 
viņš veltījis dzejoli “Lauztās priedes”
// FOTO: Lāsma Gaitniece
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Ikvienam Latvijas pavalstniekam ir tiesības 
nobalsot par deputātiem Eiropas Parlamentā!

Šogad pirmo reizi EP vēlēšanās ārvalstīs darbosies vēlēšanu iecirkņi

Ziemas sonāte jeb 
Literāri mūzikāla priekšpusdiena Mellužos

Taču to, kā bija īstenībā, 
precīzāk zina pastāstīt raksta 
autores ceļabiedrs – komponists 
un pianists Māris Lasmanis, 
kuŗam par Mellužiem sagla-
bājies daudz neparastu atmiņu.

Vispirms skatam atklājas pe -
lēkbalts piecu stāvu nams, kas 
šķiet tik neiederīgs, it kā būtu 
svešķermenis. “Tas taču bijušais 
komponistu nams!” uz manu 
neizpratnes pilno jautājumu at -
bild ceļabiedrs. Viņš pats tajā 
uzturējies 20. gadsimta 80.  gadu 
nogalē, kad otrreiz grasījies 
absolvēt Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmiju un bija jā -
komponē diplomdarbs. At  miņā 
vēl aizvien spilgti palikusi aina, 
ka nama pirmā stāva kafejnīcā ar 
vairākām jaunām dāmām ami-
zējies neatvairāmais literāts un 
mākslinieks Anatols Imermanis. 
Kaut arī dzimis Maskavā, viņa 
dzimtas saknes saistītas ar Lie-
pāju! “Esmu dzirdējis stāstus, ka 
pirmā stāva elitārajos numuros 
ar atsevišķu izeju tieši uz jūru 
bija apmetušās tādas pirmā lie -
luma zvaigznes kā komponists, 
slavenā baleta „Spartaks” autors 
Arams Hačaturjans un viņa 

kollēga, ilggadējs PSRS Kom-
ponistu savienības priekšsēdis 
Tichons Hreņņikovs.” 

No Mellužu prospekta no  grie-
žoties Kāpu ielā, acis žilbina 
vasarnīcas – galvenokārt nesen 
būvētas un ļoti modernas. 
Jaušams, šeit sākas cita pasaule, 

kur laiks rit citādi, taču nodoties 
pārdomām ilgi nesanāk, jo kom-
ponists spēji apstājas pie 71. 
nama, kas slejas kāpas virsotnē, 
nelielā priežu pudurītī. “Šī nu 
reiz ir īsta komponistu māja. 
Līdz 50.gadu sākumam te dzīvoja 
un komponēja Alfrēds Kalniņš, 

pēc tam – Arvīds Žilinskis, kuŗš 
vasarnīcā saimniekoja līdz 70. 
gadiem,” stāsta M. Lasmanis. 
„Arī man pašam ir atmiņas par 
šo māju. Tās saistītas ar kom-
ponista vedeklas, solfedžo sko-
lotājas Daces Žilinskas uzaici-
nājumu mums, Jāzepa Mediņa 

Kāpu ielā 71, Mellužos, priežu pudurītī pašā kāpas virsotnē slejas 
kāda īpaša vasaras māja. Vienubrīd tās saimnieks bijis Alfrēds 
Kalniņš, pēc viņa nāves namā komponēja Arvīds Žilinskis
// FOTO: Lāsma Gaitniece

Piemiņas vieta Asaros dzi  mu-
šajam tēlniekam Augustam Bi -
jam (1872-1957), kuŗa daiļrade 
plašāk pazīstama nevis Latvijā, 
bet gan Beļģijā // FOTO: Lāsma 
Gaitniece

mūzikas skolas audzēkņiem, 
paviesoties viņu Mellužu vasar-
nīcā. Spilgtākais iespaids palicis 
no komponista mazdēla, tolaik 
vēl pavisam mazā, bet šodien 
plaši pazīstamā rokenrola pia-
nista Ginta Žilinska. Viņš jau 
toreiz pārsteidzoši labi spēlēja 
klavieres.”

Atceļā uz Rīgu caur auto-
mašīnas logu ceļmalā, iepretim 
Asaru kapsētai, pamanām ne -
lielu, pavisam vienkāršu pie-
miņas vietu, kas, protams, mudi-
na apstāties. Izrādās, tas ir pie-
mineklis Asaros dzimušajam 
māksliniekam Augustam Bijam, 
kuŗš pieder pirmajai latviešu 
profesionālo tēlnieku paaudzei 
un kuŗa daiļrade plaši pazīstama 
Beļģijā, ko nevar teikt par viņa 
dzimteni. Diemžēl arī mums 
tēlnieka vārds līdz šim bija pilnīgi 
svešs.

Brauciena laikā mūs pārsteidza 
tas, cik ļoti iemīļota kā atpūtas 
vieta ir Jūrmala, īpaši tās pie -
kraste, kā pievilcību ļaudis bauda 
pat tādā laikā, kad ārā ir auksti 
un zemi klāj sniegs. Latvijā cil-
vēku it kā kļūstot arvien mazāk, 
tomēr Jūrmalas plūdmalē pat 
janvāŗa vidū netrūka ne skrējēju, 
ne nūjotāju, ne gājēju.

(Turpināts no 6. lpp.)

Eiropas Parlamenta (EP) vē -
lēšanas notiks šogad 25. maijā, 
un tajās varēs piedalīties visi 
Latvijas pilsoņi neatkarīgi no to 
atrašanās vietas vēlēšanu dienā 
vai pastāvīgās dzīvesvietas. Lat-
vija šajās vēlēšanās ir viens no 
vēlēšanu apgabaliem, un tās 
pilsoņi ievēlēs 8 EP deputātus. 

Kā informē Centrālā vēlēšanu 
komisija (CVK), ir izdarīti gro-
zījumi Republikas pilsētu un 
novadu vēlēšanu komisiju un 
vēlēšanu iecirkņu komisiju 
likumā. Tas nozīmē, ka pirmo 
reizi ārpus Latvijas dzīvojošie 
pilsoņi varēs balsot ne tikai pa 
pastu, bet arī vēlēšanu iecirkņos. 

Svarīgi ir arī tas, ka iecirkņi 
tiks izveidoti pēc Latvijas Ār -
lietu ministrijas ieskata, bet 
citās piemērotās vietās – pēc vis-
  maz 36 vēlētāju priekšlikuma.

Priekšlikumi par iecirkņu 
izveidošanu ārvalstīs iesnie-
dzami no 25. janvāra līdz 11. 
martam Centrālajai vēlēšanu 
komisijai (CVK). Iecirkņi tiks 
izveidoti ne vēlāk kā 70 dienas 
pirms vēlēšanām. 

CVK līdz 25. janvārim ie  ce-
rējusi izveidot ārzemju vēlēšanu 
iecirkņu instrukciju, kuŗā būs 
informācija par to, kādas pra-
sības un informācija būs ne -
pieciešama iesniegumā par ie -
cirkņa izveidošanu un kā šo 
priekšlikumu CVK varēs ie -
sniegt. Jāpiebilst, ka šobrīd 
CVK ir nosūtījusi informāciju 
par EP vēlēšanām un ar tām 
saistītajiem jaunumiem lielajām 

latviešu organizācijām – PBLA 
un ALA un, protams, turpinās 
informēt par svarīgiem, ar EP 
vēlēšanām saistītiem jautā-
jumiem.

Kāpēc man 
jābalso?

Nereti latvieši saka, ka nav jau 
vērts pūlēties, ievēlot Latvijas 
deputātus Eiropas Parlamentā, 
jo no 751 EP deputāta tikai 8 ir 
ievēlēti no Latvijas. Jāatzīst, ka 
vēlētāju interese par EP arī 
Eiropas Savienības (ES) dalīb-
valstīs nav ļoti liela, un Latvija 
šajā nostājā īpaši neatšķiras. 
2004. gadā nobalsoja 41,34% 
vēlētāju, 2009. gadā – 50,80%, 
bet 2014. gadā EP vēlēšanās pie-
dalījās tikai 30,24% balsstiesīgo.

Tomēr apgalvojums, ka Lat-
vija neko nevar izdarīt un pa -
nākt, neatbilst patiesībai. To -
pošais premjers Krišjānis Ka -
riņš, kurš tika ievēlēts EP gan 
2009., gan 2014. gadā, jau gan-
drīz desmit gadus ir bijis de -
putāts. Starptautiskās neval-
stiskās organizācijas VoteWatch 
Europe pētījumā par ietekmī-
gākajiem EP deputātiem Kriš-
jānis Kariņš ir 19. vietā un ir 
vienīgais Baltijas valstu de  pu-
tāts, kurš ir iekļauts 70 ie  tek-
mīgāko deputātu sarakstā. 
Tātad arī mazas valsts deputāts, 
ja vien ir griba un prasmes, var 
izdarīt daudz un viņu uzklausa.

Manuprāt, ir arī jāsaprot, ka 
Latvijas valsts vēlēšanās iegulda 

lielus līdzekļus – piemēram, 
13. Saeimas vēlēšanām no 
bu džeta naudas tika iztērēti 
3  132  000 eiro. Ārvalstīs tika 
atvērts 121 vēlēšanu iecirknis, 
bet nobalsoja 54,6% vēlētāju, 
bet ārpus Latvijas vēlēšanās 
piedalījās tikai 27,30% bals stie-
sīgo. Jāpiebilst, pirms 13. Saei-
mas vēlēšanām latviešu neval-
stiskās organizācijas darbojās 
ļoti aktīvi, tikšanās ar deputātu 
kandidātiem un diskusijas no -
tika ne tikai Eiropā, bet arī 
Amerikā. Tādēļ EP vēlēšanās, ja 
gribam, lai Latviju pārstāv gudri 
un godīgi deputāti, latviešu 
organizācijām ir liela nozīme. 
Un nav svarīgi, vai ārvalstīs 
nodzīvots viss mūžs vai gadi 
pēc valsts neatkarības atjauno-
šanas, jo ļaunu savai Latvijai 
nevēl neviens, pat tie, kuŗi uz 
valsti ir apvainojušies.

Liela nozīme ir arī tam, vai EP 
vēlēšanās piedalīsies ārpus Ei -
ropas dzīvojošie Latvijas pil-
soņi, jo Eiropā situācija nav tik 
vienkārša, kā varētu likties.

Pavisam īsi varētu teikt, ka 
šogad EP vēlēšanu lielais risks ir 
populisms, aiz kuŗa var slēpties 
arī Eiropas un Latvijas nelabvēļi.

„Populistu internacionāle”, kā 
to savā komentārā nosaucis 
žurnāla Ir komentētājs Pauls 
Raudseps, gatavojas pieteikt 
sevi EP vēlēšanās. Ungārijas 
premjers Viktors Orbans, Ita-
lijas premjera vietnieks Mateo 
Salvīni, arī Polijas partijas „Li -
kums un taisnīgums” polītiķis 

Jaroslavs Kačiņskis aicina ap -
vienoties cīņā pret Briseli, tās 
birokratiju un liberālismu. Pa -
gājušā gada septembrī veiktā 
aptauja Vācijā liecina, ka pieaug 
atbalsts labējo partijai Alter-
natīva Vācijai (AfD), kas arī 
pie  der populistu un eiroskep-
tiķu kopai. Citiem vārdiem 
sakot, tas nozīmē, ka tiks uz -
sākta lielā cīņa pret mig rantiem 
un liberāļiem, kuŗi atgādina par 
cilvēktiesībām. Šie labējie ra -
dikāļi, aicinot izveidot aliansi, 
neslēpjas. Turklāt „Populistu 
internacionāli” vēlas izveidot ne 
tikai Eiropas polītiķi. Vācu Die 
Zeit raksta: „Stīvens Banons, 
bijušais Trampa galvenais stra-
tēģis, grib apvienot Eiropas 
labējās partijas un, izmantojot 
viltīgu mediju stratēģiju, sākt 
„sacelšanos” pret Eiropas Sa -
vienību.” Ar vārdu sakot, dažāda 
ranga populistu netrūkst.

Protams, Eiropas Savienībai ir 
jāmainās, jāsamazina birokra-
tija un „veco” dalībvalstu in -
terešu dominante, tāpat arī 
emigranti ir nopietna problēma 
vairākās ES valstīs, ko gan var 
ierobežot nopietna migrācijas 
kontrole no trešajām valstīm. 
Taču šie jautājumi ir tikai viena 
medaļas puse. Otra ir jau 
minētā Orbana, arī Francijas 
galēji labējo līderes Marinas 
Lepēnas simpātijas pret Putinu. 
Cik Putina atbalstītāju ir Ei -
ropas labējo radikāļu rindās, 
nav zināms, bet šīs simpātijas 
var izrādīties par īstu Trojas 

zirgu. Proti, labējo partiju vai to 
alianses sarakstā var parādīties 
ne viens vien Putina un Krie-
vijas polītikas atbalstītājs, kurš 
rūpēsies nevis par Eiropas 
polītikas sakārtošanu un prob-
lēmu samazināšanu, bet gan par 
Krievijas ietekmes palielinā-
šanu un ES graušanu. 

Latvijā Putina un viņa ideju 
trubadūri visvairāk droši vien 
būs atrodami Latvijas Krievu 
savienības (LKS) sarakstā, gan 
jau pa kādam būs arī „Saskaņas” 
sarakstā. Pats skumjākais ir tas, 
ka arī dažs labs Latvijas ra -
dikālāko labējo uzskatu paudējs 
faktiski skandē Putina idejas, 
atšķirība ir vien tā, ka Latvijā šīs 
idejas tiek pasniegtas „latvisku-
ma mērcē”, piesaucot latviešu 
īpašo dzīvesziņu. Savukārt Krie  -
vijā tās dēvē par krievu īpaša-
jām vērtībām un īpašo de -
mokra tiju, kas atšķiras no 
Rietumu izpratnes par šiem 
jēdzieniem, jo vēsture un pie -
redze taču Rietumiem un 
Krievijai esot divi pavisam 
atšķirīgi stāsti. 

Par sarakstiem un to līderiem 
šobrīd, protams, Latvijā lielas 
skaidrības vēl nav, jo kandidātu 
saraksti tiks iesniegti no 6. līdz 
21. martam. Bet vēlētājiem šo -
gad EP deputātu kandidātus 
nāksies rūpīgi vērtēt, lai nav 
rūgti jāviļas. Turklāt Latvijā 
joprojām daudzi balso par 
„Saskaņu” un LKS, tādēļ būs 
vajadzīgas latviešu balsis no 
visas pasaules.
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GUNTARS
GEDULIS

LATVIEŠU SALIDOJUMIEM
TOBĀGO SALĀ JAU 20

Kad ziemas skaudrie vēji dre-
bina logu rūtis salnainās naktīs 
un dažviet apkārtni jau sedz 
sniegs, Tobāgo siltā saule un 
zilzaļie ūdeņi neatvairāmi sauc... 
Bet  līdz nākamajam, divdesmi-
tajam latviešu salidojumam, vēl 
ir jāgaida! Tas sāksies tikai 26. 
decembrī Trinidadas galvas pil-
sētā Portovspeinā, tad sekos des-
mit dienas tropu paradīzē, līdz 

kur šodien atrodas vietējās val-
dības, PBLA un latviešu sabied-
rības celtais kurzemnieku pie-
mineklis, kas atklāts 1978. gadā 
Plimatas pilsētiņā, bijušajā Jēkab-
pilī. Viņi apskatīs arī citas vietas, 
kur kurzemnieki mituši, Karona 
ragu (kur atrodas Robinsona 
Krūzo ala), citus ragus, līčus, kur 
hercoga Jēkaba sūtītie koloniju 
vadītāji Benets, Monks un Šmolls 

ekumēnisks dievkalpojums Pli-
matā pie pieminekļa, tāpat arī 
pilnīgi izklaidējoša rakstura eks-
kursijas, kā, piem., brauciens ar 
stikla dibena laivu un pelde ar 
krāsainām zivīm pie Tobāgo 
Pidženpointa plūdmales Bukū 
līcī (kāda sakarība ar Pāvilostas 
Buku ragu un hercoga Jēkaba 
laika ostu?),  un laivas brauciens 
gar (jaun)Kurzemes piekrasti; 

Un jaukākais – salidojuma sā -
kumā dalībniekus sagaidīs trešo 
Ziemsvētku eglīte.

Salidojumā gatavojas pieda lī-
ties Jāzepa Mediņa mūzikas sko las 
zēnu koris Romana Va  naga va  -
dībā, lai sniegtu latviešu dziesmu 
un koŗu mūzikas reprezentācijas 
koncertus vietējiem iedzīvo tā-
jiem, valdības pārstāvjiem, lat-
vie šu draugiem un televīzijai, kā 

2001. gadā. Tādēļ ka koŗa klāt būt-
ne ir nozīmīga, lai turpinātu lat-
viešu sadarbību ar vietējiem un 
lai spodrinātu mūsu vēs tu riskās 
attiecības ar salu un valsti, aici nām 
ne tikai nākamā un iepriekšējo sa -
lidojumu dalībnie kus, bet visas 
latviešu sabiedrības locekļus kļūt 
par vismaz viena zēna vietējo iz -
devumu sponsoru vai daļēju spon -
soru. Ceļojums korim ir dārgs, 

Pidženpointa plūdmales skats

Zvans no Trinidadas un Tobāgo kaŗa flotes kuģa Courland

Maija un Jānis Atvari no Sietlas rāda uz piemiņas plāksni pie 
kurzemnieku pieminekļa, kas tur jau kopš 1976.g., pirms tā būves

Tobāgo salas vidū atrodas kalni, kas atdala Karību no Atlantijas pie krastes. Tajos sabūvētas mājas. 
Šajos kalnos virs L.Kurzemes līča arī dzīvojuši latvieši, ko liecina Jāņa Kalēja / Jean de Courlande / 
John Smith manuskripts, ko izmantoja Aleksandrs Grīns, rakstot romānu „Tobāgo”Saulriets pie L.Kurzemes līča, kādu to redzējuši latvieši arī 17. gs.

Salidojuma dalībnieces peldas Bukūlīča Nailona baseinā

2020. gada 5. janvārim Tobāgo 
salā. Ekskursanti, pazīstami salās 
kā “kūrlanderi”, izsekos seno kur-
zemnieku gaitām 17. gs., kad salā 
pirmo reizi ieradās pirmais kuģis 
ar kolonistiem (1639. g.), nonā-
kot pie pašreizējā Lielā Kurzemes 
līča un Lielās Kurzemes upes, 

cēluši cietokšņus un kurzem-
nieku apmetnes; arī peldēsies ne 
tikai L. Kurzemes līcī, bet arī 
Kuršu jeb Coerse (Kurse) / Pirātu 
līcī, ko kā pirmo sastapa kurzem-
nieku kuģis, sasniedzot Tobāgo 
krastus no Atlantijas okeana. 
Notiks Jaungada sagaidīšana un 

Trinidadā – Portovspeinas ap -
skate, ceļš uz Sanfernando, asfalta 
ezeru un dabas rezervātu, brau-
ciens ar laivu pa Karonī piejūras 
rezervātu, kur pievakarē nolaižas 
sārtie ībisa putni. Salidojumu da -
lībnieki  apmeklēs arī mūzejus, 
dažos atrodas latviešu eksponāti. 

arī lai uzņemtu sakarus ar vie -
tējiem koŗiem. Sv. Jāzepa meiteņu 
koris jau ir piedalījies Rīgas koŗu 
olimpiadās 2014. gadā, arī citi 
Tobāgo koŗi ir mācījušies latviešu 
dziesmas, piedalījušies iepriek šē-
jos salidojumos, sagaidījuši valsts 
prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu 

un, ja attiecīgās summas nebūs 
pieejamas, zēni salidojumā ne  va-
rēs piedalīties. Koncerti ir pare-
dzēti centrālās baznīcās un zālēs.

Sīkākas ziņas par nākamo sali-
dojumu un vispār ir saņemamas 
no salidojuma vadītāja, rakstot uz 
adresi guntars.gedulis@gmail.com.
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Neesam izturējuši 
pārbaudījumu ar 
pašnoteikšanos...

Vai patiesi? Kas to saka un kādā 
saka rībā? Izrādās – mūsu iemīļotais 

raks t nieks Zigmunds Skujiņš. 
Bet vis pirms par grāmatu 
“Aplikācija par rakstnieku un 
laikmetu”, ko varot dēvēt par 
Zigmunda Sku jiņa darbu kop-
savilkumu, ko veidojusi rakst-

nieka meita Inga Skujiņa. 
Žurnāla IR lasām ap  skatu par šo 

grāmatu.
Lielākā daļa grāmatas vēsta par 

dzīvi padomju gados, kuŗos viņš sākumā 
strādāja par žurnālistu laik rak  -s tā Padomju Jaunatne un žurnālā 
Dadzis, bet vēlāk nodevās rak -s tnieka darbiem, iegūdams lasītāju 
mīlestību, citu literātu atzinī -bu un galu galā arī LPSR Tautas 
rakstnieka godu. Grāmatā ir daudz aprakstu, kā tapa un kā kri-
tika uztvēra pazīstamākos no Skujiņa darbiem: Kolumba mazdēli, 
Fornarina, Sudrabotie mā  koņi, Vīrietis labākajos gados, Jauna 
cilvēka memuāri, Gulta ar zelta kāju un Miesas krāsas domino, 
kas iekļauts Latvijas kultūras kanona paplašinātajā sarakstā.

Daudz literātūrvēsturniekiem vērtīgu atmiņu un pārdomu par 
Vili Lāci, Mirdzu Ķempi, Āriju Elksni. Plašākam interesentu 
lokam varētu būt saistošas atmiņas par laiku, kuŗā Skujiņš pie-
staigājis uz Komiteju kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs, jo 
tur skapī ar stikla durvīm bija atrodamas trimdā dzīvojošo li -
terātu grāmatas, kas citādi nebija pieejamas. 

Grāmatu dēļ gan nācies iziet cauri dažiem kabinetiem, un, lai 
tajos pavadītais laiks būtu pēc iespējas īsāks, viņš ņēmis līdzi 
meitu Ingu. Tieši pēc komitejas iniciātīvas sākās Skujiņa sarakste 
ar daudziem trimdas literātiem, un to, ka šī “draugošanās” tiek 
uzraudzīta, pēc Skujiņa vārdiem, vēstuļu rakstītāji labi apzi nā ju-
šies. Taču padomju laikos tā bijusi vienīgā iespēja sazināties, un 
galu galā no sarakstes izauga 30 gadus ilgā draudzība ar Lie lbri-
tanijā dzīvojošo rakstnieku Gunaru Janovski.

IR   Skujiņam uzdeva vairākus jautājumus un  no viena sagaidīja 
šokējošu atbildi.

Grāmatas ievadā rakstāt, ka “20. gadsimta infekcija ir bailes”. 
Vai var droši teikt, ka šī grāmata rakstīta bez bailēm?

Būšu izteicies neprecīzi. Bailes ir viens no pamatinstinktiem. Tās 
nav apejamas ne 20., ne 21. gadsimtā. Drosme ir izcilība. Grāmatā 
es runāju par  manipulēšanu ar bailēm, kas ir nekrietnība.

Kas sagādāja grūtības, mēģinot noformulēt izjūtas un 
domas?

Man ir bailes par latviešiem. Manas smadzenes nespēj aptvert, 
kā viena un tā pati tauta tik pacilāti un patriotiski spēj nosvinēt 
savas valsts Simtgadi un tik stulbi savēlēt parlamentā afēristus. 
Citiem vārdiem, neizturēt pārbaudījumu ar pašnoteikšanos.

“Barikāžu kopības uguns 
vienmēr stiprinās mūsu valsti”
20. janvāris kā 1991. gada bari-

kāžu aizstāvju atceres diena atgā-
dina par to, ka savas valsts brīvību 
esam izcīnījuši vienoti pret svešu 
varu un lejot asinis, un šī kopība 
vienmēr stiprinās mūsu valsti, pa -
ziņojumā barikāžu aizstāvju atce-
res dienā sacīja Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis. “Mēs zinām 
brī  vības cenu,” paziņojumā norā-
da prezidents, paužot pārliecību, 
ka barikāžu kopības uguns vien-
mēr stiprinās mūsu valsti un tautu 
un apliecinās mūsu tautas drosmi 
un varonību, kailām rokām stājo-
ties pretim tankiem un ar ieročiem 
bruņotiem specvienības Omon 
kaujiniekiem. “Pašaizliedzība, vie-
no tība, dzimtenes mīlestība un ga  -
tavība vienmēr iestāties par savu 
valsti ir vērtības, kuŗas mēs ar savu 
rīcību kā piemēru varam ieau-
dzināt savos bērnos un jauniešos,” 
sacīja Vējonis. Prezidents  arī no -
rāda, ka mūsdienu Latvijā aug 
jauna paaudze, kuŗai ir zināšanas 
un prasmes, kā aizsargāt Latviju. 
Latvijai nākotne būs tikai tad, ja 
šeit dzīvos un strādās cilvēki, kas 
pat visgrūtākajos brīžos nebaidī  - 
s ies iestāties par Latviju:  “Lai mums 
pietiek drosmes, pašaizliedzības 
un vienotības vienmēr iestāties 
par savu valsti un tautu! Lai vien-
mēr mūsu sirdīs dzīva barikāžu 
aizstāvju – Latvijas varoņu – pie-
miņa!”

20. janvārī visā  Latvijā noritēja 
pasākumi, kas veltīti 1991. gada ba -
 rikāžu aizstāvju atceres dienai. 
Iekš lietu nozares amatpersonas 
piedalījās ziedu nolikšanā pie Brī-
vības pieminekļa, pie kritušo pie-
miņas vietām Bastejkalnā un pie 
bijušās Iekšlietu ministrijas ēkas, 
kur izvietota piemiņas plāksne 
1991. gada barikāžu laikā bojā g ā-
jušajiem ministrijas darbiniekiem. 
Savukārt Doma laukumā cilvēki 
pulcējās, lai iedegtu piemiņas ugu-
ni. Rīgas Domā notika barikāžu 
aizstāvju atcerei veltītais koncerts 
“Sirds ticēt grib”. Par koncertu 
stāsta komponists un sarīkoju -  
ma koncerta autors Jānis Lūsēns: 
“Kat ram cilvēkam barikāžu laiks 
ir personīga lieta. Ieskaitot arī paša 
būšanu tajā laikā un tos pārdzī-
vojumus, kas katru sagaidīja. Ska-
toties dziļākā kontekstā, droši vien 
katram ir savi vēsturiski notikumi 
Latvijas brīvības sakarā. Tāpēc, 
manuprāt, šis koncerts ir jāveido 
ļoti personisks. Un tādu es esmu 
veidojis. Šī gada koncerta akcents 
ir dziesmas, kas daudziem asociē-
jas ar Atmodas laiku. Koncertā ska-
nēs triju komponistu dziesmas – 
manas, Mārtiņa Brauna un Iman-
ta Kalniņa. Koncertā tiks lasīta arī 
dzeja. Var teikt – tā būs mūzikāli 
literāra kompozicija, kuŗas pama -
tā nebūs tik skaļi patriotiski ak -
centi, bet gan tā būs vērsta uz katra 
cilvēka personīgi intīmo pārdzī-
vojumu sakarā ar barikāžu pie-
miņu.”

Barikāžu atceres sarīkojumā  
Zaķusalā piedalījās arī jaunizvei-
dota jauniešu organizācija “Nacio-
nālā Jaunatnes Kustība” (vadītājs 
Toms Trofimovičs), kuŗai ir jau 
trīs vienības – Rīgā, Jēkabpilī un 
Kuldīgā. Kustības dalībnieki orga-
nizē aktīvitātes, lai veicinātu jau  -
n iešu interesi par Latviju, kā arī 
rē  gulāri piedalās dažādos ar mūsu 
valsts vēsturi saistītos sarīkojumos.  

Doma laukumā amatpersonas 
piedalījās Barikāžu piemiņas 
uguns iedegšanā. Pulcējušies bija 
arī virkne jaunsargu. Uzrunātie 
jaunsargi stāsta, ka par barikādēm 
runā skolā un ģimenē:

“Skolā tiek runāts, un arī mani 
vecvecāki piedalījās barikādēs. Tā 
kā es eju Jaunsardzē, arī Jaunsardzē 
par to tiek stāstīts. Tiek stāstīti arī 
vēsturiski notikumi, kā tas viss 
notika. No vēstures notikumiem 
man vislabāk patīk tā sajūta un 
apziņa, ka mēs esam latvieši un 
mēs esam patrioti, un mēs bijām 
gatavi atdot savu dzīvību par mūsu 
valsti.”

“Es priecājos, kas es šodien 
varēju piedalīties šādā sarīkojumā. 
Skolā ļoti daudz stāstīts par bari-
kādēm, jo mums kā jau jauniešiem 
ir jāzina, kas tas ir un kā tas notiek. 
Ģimenē arī pastāsta.”

“Mana māte ļoti cieši piedalījās 
šajā lietā. Viņa bija viena no tiem, 
kas nodrošināja ēdienu, nēsāja ap -
kārt visur. Pati mājās taisīja visādas 
lietas, ko varēja, lai varētu nodro ši-
nāt visiem, kas tur cīnījās, ēdie nu.”

Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-
niece un Saeimas deputāti Bari-
kāžu aizstāvjiem veltītajā ziedu 
nolikšanas ceremonijā pie Brīvī-
bas pieminekļa // Foto: LETA

Barikāžu mūzeja vadītājs Renārs 
Zaļais un Saeimas priekšsēde 
Ināra Mūrniece piedalās  Bari-
kā žu piemiņas ugunskura iedeg-
šanā Doma laukumā

Nacionālo bruņoto spēku ko -
man dieris Leonīds Kalniņš (no 
kreisās) piedalās Barikāžu aiz-
stāvjiem veltītajā ziedu nolikša-
nā kritušo piemiņas vietās Bas-
tej kalnā. 

Nacionālo bruņoto spēku Stāba 
orķestris 

***
Kā cilvēki uztver ar diasporas 
atbalstu saistītās aktīvitātes

24. janvārī Saeimā notika ārpo-
lītikas debates. Tajās tika pārrunā -
ti arī jautājumi par diasporu un 
atbalstu tai. Ārlietu ministrijas ār -
polītikas ziņojumā par 2018. gadu 
šiem jautājumiem bija iedalīta 
īpa ša vieta. Bija notikusi aptauja 
par to, kā cilvēki uztver ar diaspo-
ras atbalstu saistītās aktīvitātes. 
Secinājumi:

* No 125 respondentiem Twitter 
aptaujā 58% uzskatīja, ka galve-
nokārt ir jāatbalsta tautieši Latvijā; 
18% – ka nepieciešams īpašs at -
balsts diasporai. *Galvenais seci nā  -
jums, pie kuŗa nonācu šīs ap  tau jas 
rezultātā, – cilvēki vēlas tā  du valsti, 
kuŗā labi būtu visiem. *Dau dzās 
pasaules valstīs cilvēki pat nesapņo 
par tādu dzīves līmeni, kāds ir pie 
mums. Tiesa, tajās latviešu dias-
poras parasti nav. *Neskatoties uz 
to, ko dara vai nedara citās valstīs, 
mums pašiem būtu nopietni jā -
diskutē par to, kādi ir mūsu mērķi, 
tālejošā stratēģija attiecībā uz dia s-
poru. *Būtisks temats, par kuŗu ir 
vajadzīga plaša un nopietna dis-
kusija sabiedrībā, – ko mēs vēla-
mies darīt ar Latvijas mazapdzī-
votajām vietām? *Svarīgi, lai tie 
līdzekļi, kuŗi tiek piešķirti noteik-
tam mērķim, tiktu efektīvi un 
lietderīgi izlietoti.

***
Aicina piedalīties fotoizstādē 

“Mana Latvija”
Maskavas Latviešu kultūras bied-

rība gatavojas īstenot projektu – 
organizēt Maskavā Starptautisku 
latviešu fotomākslinieku darbu 
izstādi “Mana Latvija”. Tajā aicināti 
piedalīties tautieši no visas pa  sau-
les valstīm, demonstrējot skais tas, 
profesionālas un kvalitātīvas krā-
sainas fotografijas, kuŗas atspogu-
ļo Latvijas krāšņo dabu, archi tek-
tūru un cilvēkus.

Foto: Latvia 100/Flickr

Fotokadri tiks palielināti 50x70 
cm izmērā un rāmīšos demons - 
t rēti vienā no Maskavas izstāžu 
zālēm. Pēc tam tā varētu kļūt par 
ceļojošu izstādi un demonstrēta 
kā Krievijas reģionos, tā arī pa -
saules citās valstīs. Foto kadrus var 
sūtīt un sīkāku informāciju saņ emt 
e-pastā: j.dambitis@inbox.lv  vai 
pa tālruni +7903-515-95-43 Whats-
App vai Viber. 

***
Maskavas tautieši pastaigājas

 pa latviešu vietām
Dodoties ekskursijā – lekcijā 

“Latvieši Maskavā”, Krievijā dzīvo-
jošie tautieši nesen piedalījās jau-
kā, izzinošā pastaigā. Ekskursiju 
vadīja vēsturniece, doktore Jevge-
ņija Nazarova, kuŗa speciālizējas 
tieši Ziemeļvalstu un Baltijas iz -
pētē, turklāt arī iestājusies Latvie-
šu kultūras biedrībā.

Maskavas latviešu kultūras bied-
rības valdes locekle Ilze Renga 

stā s ta, ka pastaiga bijusi jau trešā 
šāda veida ekskursija: ar Latviju 
un latviešiem saistītu vietu ir tik 
daudz, ka visas vienā reizē apskatīt 
nav iespējams. Ekskursijas marš-
ruts veidots tā, lai visas apskates 
vietas varētu izstaigāt kājām. Tā -
pēc svarīgi, lai tās būtu tuvu viena 
pie otras. Līdz ar to ekskursijas lai-
kā iznācis “lēkāt laikā” starp dažā-
dām 19. un 20. gadsimta desmit-
gadēm. Tomēr vairāk apskates 
vietu bija saistīts tieši ar pagājušā 
gadsimta pirmo pusi, kad Pirmā 
pasaules kaŗa laikā Maskavā bija 
bēgļi no Latvijas un kad norisa 
Oktobŗa revolūcija, kur arī klāt 
bija latvieši. Interesanti, ka, piemē-
ram, Maskavas kaučuka rūpnīca 
izveidojās uz ražotnes, kas bija 
evakuēta no Latvijas, bazes. Ap -
skatīts, kur dzīvoja Krišjānis Val-
demārs un tāpēc tur iegriezās dau-

dzi viņa laikabiedri no Latvijas. 
Tāpat aplūkots nams, kur vēl se -
nākos laikos skolu dibināja no Lat-
vijas aizvestais Ernests Gliks. I. Ren -
ga saka: “Maskava ir pilna ar lat vie-
šu vietām, apskati vienu ob  jektu, 
apej ap stūri un tur atkal jau kaut 
kas ir.” Uzzinājuši arī, ka ne tikai 
Maskavā, visā Krievijā bijuši cieņā 
latviešu skolotāji, kas bija atzīti vācu 
valodas apguves spe ciālisti.

***
Darbu uzsāk 

Baltijas Kultūras fonds
No 2019. gada darbu ir uzsācis 

Baltijas Kultūras fonds, kas pare-
dzēts kopīgiem kultūras projek-
tiem starp Latviju, Lietuvu un 
Igauniju. 2018. gada 8. jūlijā triju 
Baltijas valstu kultūras ministri 
parakstīja līgumu par Baltijas Kul-
tūras fonda dibināšanu. “Būtiski, 
ka iecere īstenota gadā, kad katra 
no mūsu valstīm atzīmēja sava 
valstiskuma simtgadi, tajā esam ar 
spožiem starptautiskiem projek-
tiem apliecinājuši mūsu kultūras 
sadarbības spēku un nenovēr tē-
jamo nozīmi diplomātijā. 
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jas dalībnieku pauduši lielu in -
teresi sadarboties ar Latvijas zināt-
niekiem, savukārt 25% norāda, ka 
interese sadarboties būs atkarīga 
no konkrētiem apstākļiem.

Pētījumā identificēti vairāk nekā 
600 Latvijas zinātnieku 40 valstīs. 
No tiem 350 zinātnieki piedalījās 
aptaujā par diasporas savstarpējo 
sadarbību un sadarbību ar zināt-
niekiem Latvijā. Uz aptaujas jautā-
jumiem pilnībā atbildēja 234 zi -
nātnieki 30 valstīs. Kā savus sadar-
bības partnerus viņi minējuši ap -
tuveni 800 Latvijas izcelsmes zi -
nātniekus Latvijā un pasaulē. Pētī-
jumā izmantota innovātīva sociā -
lo tīklu izpētes metodoloģija, kā 
arī tīkla karšu vizuālizācija.

***
Andris Liepa kļuvis 

par Uzbekistānas Lielā teātŗa 
baleta trupas vadītāju

Baletdejotājs un baletmeistars 
Andris Liepa nesen kļuvis par Uz -
bekistānas Ališera Navoji Valsts 
akadēmiskā Lielā teātŗa baleta  
trupas vadītāju, sociālajā tīklā 
Facebook paziņojis teātris. Uzbe-
kis tānas plašsaziņas līdzekļi vēstī, 
ka Liepa Taškentā ieradies jau ok -
tobrī.  Decembrī Uzbekistānas Lie-
lajā teātrī pirmizrādi piedzīvoja 
divi Liepas iestudēti viencēliena 
ba  leti – Nikolaja Rimska-Korsa-
ko va “Šeherezāde” un Igora Stra-
vinska “Ugunsputns”. Abi iestudē-
jumi Taškentā skatāmi vienā iz -
rādē.

Andris Liepa ir leģendārā lat-
viešu baletdejotāja Māŗa Liepas 
dēls. Tāpat kā tēvs, savu karjēru 
viņš veidojis Krievijā. 1999. gadā 
Andrim Liepam par īpašiem no -
pelniem tika piešķirta Latvijas pil-
s onība. 2007. gadā viņš tika iecelts 
par Triju Zvaigžņu ordeņa virs - 
n ie ku.

***
LNVM saņēmis vērtīgu 

dāvinājumu 
18.  janvārī Latvijas Nacionālais 

vēstures mūzejs saņēma vērtīgu 
krājuma papildinājumu: viena no 
39 Latvijas valsts dibinātājiem – 
agronoma un polītiķa Viļa Gulbja 
(1890 -1942) apbalvojumus, foto-
grafijas un personas dokumentus. 
Tos mūzejam uzdāvināja Ņujorkā 
(ASV) dzīvojošā Viļa Gulbja meita 
Elga Marija Čače ar sava pilnvarotā 
advokāta Matīsa Dāvja Kukaiņa 
starpniecību. 

Vienošanos par dāvinājumu 
LNVM direktors Arnis Radiņš un 

***
Reemigrācijas projekta 

īstenošanas  gaitā atgriezušies 
346 cilvēki

Daudzas aktīvitātes diasporas 
polītikas atbalstam kavējas, jo nav 
pieņemts šī gada valsts budžets. 
Pērn dažādām aktīvitātēm tika at -
vēlēts 1,8 miljonus eiro liels fi  nan-
cējums, bet šogad tam bija pare-
dzēti 3,4 miljoni eiro. Kavējas arī 
līdzekļu piešķiršana reemigrāci -
jas pilotprojektam, kuŗa darbības 
rezul tātā pērn Latvijā uz dzīvi no 
ārvalstīm atgriezušies 346 cilvēki. 
Tā kā nav apstiprināts 2019. ga -  
da budžets, vairākām ministrijām 
Dia sporas likumā ietvertajiem pa -
sākumiem un aktīvitātēm no 1. jan-
vāŗa nav pieejams ieplānotais fin an-
cējums. Izglītības un zinātnes mi -
nistrijas situācija ir kritiska, lai 
spē tu īstenot gan pašreizējās aktī-
vitātes, gan tās, kas iestrādātas 
Dia  sporas likumā. Līdz februāŗa 
beigām valdībā tiks iesniegti gro-
zī jumi 12 nozaru normatīvos, lai 
īstenotu Diasporas likumā no -
teiktos atbalsta pasākumus reemi-
grantiem.

***
Sākusies pieteikšanās vasaras 
skolai diasporas jauniešiem
Latvijas Universitāte sadarbībā 

ar Latviešu valodas aģentūru un 
Izglītības un zinātnes ministrija 
sāk pieteikuma pieņemšanu uz 
Latviešu valodas un kultūras va - 
s aras skolu 2019 diasporas jaunie-
šiem. Šobrīd pieteikumi tiek pie -
ņemti tikai no tiem, kam nav lat-
viešu valodas priekšzināšanu (A1 
līmenis). Grupā paredzēts līdz 13 
cilvēkiem. Dalībnieku vecums no 
18 līdz 30 gadiem. Piesakoties ir 
jāaizpilda pieteikuma veidlapa un 
jāuzraksta motīvācijas vēstule.

Šajās LU mājaslapās jūs atra-
dīsiet visu informāciju par Lat vie-
šu valodas un kultūras vasaras 
skolu 2019 diasporas jauniešiem 
(datumus, programmu, pieteiku-
ma veidlapu).

***
Ārvalstīs – 370 000 valsts 

piederīgo
Saeimas Pilsonības, migrācijas 

un sabiedrības saliedētības komi-
sijas sēdē Ārlietu ministrijas (ĀM) 
parlamentārā sekretāre Zanda 
Kal niņa-Lukaševica, informējot 
par diasporas polītikas virzieniem, 
deputātiem skaidroja, ka ārvalstīs, 
galvenokārt Eiropā un Ziemeļ-
amerikā, dzīvo 370 000 Latvijas 
valsts piederīgo. “Tāpēc diasporas 
polītika ir ļoti nozīmīga un ap - 
tver daudzus kontinentus,” teica 
parlamentārā sekretāre. Z. Kal-
niņa-Lukaševica uzsvēra, ka no 
2019. gada 1. janvāŗa spēkā ir 
Diasporas likums un tajā ir no -
teikti četri galvenie diasporas po -
lītikas virzieni: latviskās identitātes 
stiprināšana, atbalsts pilsoniskai 
un polītiskai aktīvitātei, sadarbība 
un iesaiste ekonomikā, zinātnē un 
valsts pārvaldē un atbalsts reemi g-
rācijai tiem, kas vēlas atgriezties.

***
Pētījums “Latvijas zinātnieki 

pasaulē: sadarbības 
tīkli un iespējas”

Latvijas zinātnes diaspora ir 
ieinteresēta sadarbībā ar zināt nie-
kiem Latvijā – tā secināts pētījumā 
“Latvijas zinātnieki pasaulē: sadar-
bības tīkli un iespējas”. 67% aptau-

Izstāde “Nepieradinātās dvēse-
les. Simbolisms Baltijas valstu 
mākslā” // Foto: Ansis Starks

Esam sekmīgi aizvadījuši Bal-
tijas valstīm veltīto Londonas grā-
matu tirgu, guvuši plašu starptau-
tiskās publikas ievērību Baltijas 
valstu simbolisma mākslas izstā -
dē Orsē mūzejā,” sacīja kultūras 
ministre Dace Melbārde.

Baltijas Kultūras fonda mērķis ir 
veicināt Baltijas valstu kultūras 
sadarbību un stiprināt Igaunijas, 
Latvijas un Lietuvas kultūras starp-
tautisko atpazīstamību, īstenojot 
kopīgus kultūras projektus un sa -
rīkojumus, lai panāktu lielāku 
starptautisko ietekmi. Turpmāk  
ik gadu tiks izsludināts kultūras 
projektu konkurss, šogad pietei-
kumu iesniegšanas termiņš ir 
2019. gada 20. maijs.

***
Partijas vienojušās 

par valdības deklarāciju
Ministru prezidenta amata kan-

didāts Krišjānis Kariņš (Jaunā 
Vie notība) pēc kārtējās sanāksmes  
žurnālistiem sacīja, ka polītiķi ir 
faktiski vienojušies par valdības 
deklarāciju. 21. janvāra  rītā parti-
jas vēlreiz tiksies, lai “gramatiski 
izietu cauri tekstam”, norādīja Ka -
riņš. Viņš sagaida, ka līdz 21. jan-
vāŗa vakaram visas topošās koalī-
cijas frakcijas varēs pieņemt arī 
oficiālus lēmumus par dalību val-
dībā. Kariņš pirmdien arī tikās ar 
Valsts prezidentu Raimondu Vē -
joni.

Kariņš sagaida, ka KPV LV 
izvirzīs jaunu ekonomikas minis -
t ra amata kandidātu. KPV LV 
Saeimas frakcijas vadītājs Atis Za -
katistovs norādīja, ka pašlaik frak-
cija par šo jautājumu nav lēmusi, 
bet varētu to darīt 21. janvārī. Viņš 
atturējās nosaukt iespējamos kan-
didātu vārdus. 18. janvāŗa pēcpus-
dienā partijas KPV LV polītiķis 
Didzis Šmits atsauca savu kandi-
datūru uz ekonomikas ministra 
amatu.

16 nedēļu ilgais valdības veido-
šanas process beidzies, un 23. jan-
vārī notika balsojums Saeimā par 
Krišjāņa Kariņa  valdības apstipri-
nāšanu. Nākamā valdība jau tagad 
kļuvusi par rekordisti kā visvēlāk 
izveidotā pēc neatkarības atjauno-
šanas. Piecas partijas 21. janvārī 
devušas jāvārdu kopīgam darbam 
valdībā un sagatavojušas valdības 
deklarāciju, kuŗu parakstīja īsi 
pirms balsojuma.

advokāts Matīss Dāvis Kukainis 
parakstīja izstādē “Latvijas gad-
simts”, valsts dibinātāju portretu 
ielokā.

***
Cēsis, iespējams, pretendēs

 uz Eiropas kultūras 
galvaspilsētas titula iegūšanu 
Cēsis sevi uzskata par spēcīgu 

pretendentu uz Eiropas kultūras 
galvaspilsētas titulu, tādēļ pilsēta 
apsver iespēju pretendēt uz šo ti -
tulu 2027. gadā, stāstīja “Vidzemes 
koncertzāle” valdes locekle Ilona 
Asare. 

Viņa stāstīja, ka 2027. gadā 
Eiropas kultūras galvaspilsēta būs 
kāda no pilsētām Latvijā un Por-
tugalē. Lai arī vēl oficiāli nav iz -
ziņota pilsētu pieteikšanās šim ti -
tulam, no Portugales jau sešas 
pilsētas ir paziņojušas par preten-
dēšanu uz Eiropas kultūras galvas-
pilsētas titulu 2027. gadā. Ja Cēsis 
pretendēs uz šo titulu, tad šī būs 
jau otrā reize, kad pilsēta centīsies 
kļūt par Eiropas kultūras galvas-
pilsētu. Pirmajā reizē Cēsis kopā 
ar Liepāju un Rīgu 2009.  gadā 
pre tendēja uz Eiropas kultūras 
galvaspilsētas 2014. gada titulu un, 
kā zināms, šo titulu ieguva Rīga.

***
Mūziķis Vairis Nartišs nes 

Latvijas vārdu pasaulē
Mūziķis, pūšaminstrumentu un 

to aksesuāru izgudrotājs un uz -
ņēmējs Vairis Nartišs turpina Lat-
vijas sasniegumus mūzikā, kļūs -

tot par leģendārā pūšaminstru-
mentu ražotāja Vincent Bach ofi-
ciālo mākslinieku. Nartišs ir pir-
mais metalla pūšaminstrumen-
tālists Baltijā ar šādu godu, un, 
neapšaubāmi, tas ir būtisks sasnie-
gums visai Latvijas mūzikas pa -
sau lei. Vincent Bach ir konsorcija 
Conn-Selmer daļa ar, gluži kā Lat-
vijai, nu jau 100 gadu vēsturi, kas 
nosaka pasaules metalla pūšam - 
in strumentu ražošanas noteiku-
mus. Nartišs atzīst, ka mūzika ir 
viņa sirdslieta un viņš labāk nekā 
jebkuŗš cits zina, cik daudz katram 
mūzikantam nozīmē viņa instru-
ments. “Kļūt par Vincent Bach ofi-
ciālo mākslinieku ir liels pagodi-
nājums, ar kuŗu es ļoti lepojos ne 
tikai tāpēc, ka tas man kā mūzikas 
entuziastam ir jauns izaicinājums, 
bet arī tāpēc, ka Latvija ir pierā-
dījusi, ka var likt tās mūzikai ska-
nēt visā plašajā pasaulē,” norāda 
mūziķis.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

LATVIJA. 2019. gada 15. janvārī Rīgā Latvijas Ārlietu ministrija 
sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Japānā un Latvijas Investīciju un at -
tīstības aģentūru (LIAA) rīkoja semināru “ES – Japānas Ekonomisko 
partneŗattiecību nolīgums (EPA) un biznesa iespējas Japānā”. Semināra 
mērķis bija informēt uzņēmējus par pērnā gada vasarā noslēgto EPA, 
kas stāsies spēkā 2019. gada 1. februārī, un iespējām, kādas tas sniegs 
Latvijas uzņēmējiem. Semināru atklāja Ārlietu ministrijas valsts sek re-
tārs Andris Pelšs un Latvijas vēstniece Japānā Dace Treija-Masī, savukārt 
ar prezentāciju par Japānu kā pievilcīgu eksporta tirgu uzstājās LIAA 
pārstāvniecības Japānā vadītāja.

ZVIEDRIJA. 12.  janvārī Edsvīkas izstāžu zālē Stokholmā tika 
atklāta Zviedrijā dzīvojošo latviešu mākslinieku izstāde “Ar saknēm 
Latvijā’’ (Med rötter i Lettland). Tās atklāšanā vēstnieks Marģers Krams 
uzsvēra izstādes nozīmi, pulcējot tik daudzus un dažādus Zviedrijā 
dzīvojošos dažādu žanru māksliniekus. Vēstnieks atzīmēja, ka šim pro-
jektam ir svarīga vieta gan latviešu kopienas kultūras dzīvē, gan visas 
Latvijas kultūrvēstures kontekstā. Izstādē redzamās gleznas, fotografi-
jas, tekstila un tēlniecības darbi aicina uz sarunu, domu apmaiņu, re -
dzējuma paplašināšanu. Kā norāda izstādes nosaukums – tas ir arī 
mēģinājums atrast mākslinieku daiļrades latviskās saknes.

IGAUNIJA. 16. janvārī Latvijas vēstnieks Igaunijā Raimonds 
Jansons Tartu Rotaļlietu mūzejā atklāja izstādi “Latviešu rotaļlietas”. Ar 
šo izstādi Tartu Rotaļlietu mūzejs atzīmē Latvijas Simtgadi, piedāvājot  
apmeklētājiem iepazīt rotaļlietas, kas priecējušas Latvijas bērnus jau 
kopš 20. gadsimta sākuma. Izstāde veidota sadarbībā ar Latvijas Nacio-
nālo vēstures mūzeju, kas nodrošinājis izstādei vairāk nekā sešdesmit 
latviešu tautas kultūru un dažādu laikposmu raksturojošu rotaļlietu 
eksponātus.

BALTKRIEVIJA. 11. janvārī Polockas mākslas galerijā tika 
atklāta Latvijas Mākslas akadēmijas tekstila nodaļas vadītājas Ievas 
Krūmiņas personālizstāde “Zaudējot gravitāciju”. Jau trešo gadu pirmā 
Latvijas mākslinieku izstāde Vitebskas apgabalā tiek atklāta Polockas 
mākslas galerijā. Ievas Krūmiņas izstāde turpina šo tradiciju. Izstādes 
atklāšanā piedalījās Latvijas Republikas konsulāta Vitebskā vadītājs 
Uģis Skuja, kuŗš savā uzrunā atzīmēja, ka tradicija sākt izrādīt Latvijas 
mākslinieka darbus Vitebskas apgabalā, tieši Polockas mākslas galerijā, 
ir jau sevi pierādījusi kā dzīvotspējīgu, un īpaši iepriecina, ka tā izveido-
jusies Polockā, kuŗa ir viena no aktīvākajām Latvijas sadarbības pilsētām 
Vitebskas apgabalā.

NORVĒĢIJA. 17. janvārī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vēst-
nie cības Oslo sadarbībā ar Norvēģijas aizsardzības pētniecības institūtu 
(Norwegian Institute for Defence Studies /IFS) rīko semināru “Digitālās 
aizsardzības īstenošana. Kiberdrošības loma drošības stratēģijās.” Bal-
tijas un Ziemeļvalstu eksperti diskutēs par pašreizējo situāciju, dalīsies 
pieredzē un prognozēs attiecībā uz netradicionālo draudu attīstību.
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Krievijas prezidenta Vladimira 
Putina ilggadējais preses sekre-
tārs Dmitrijs Peskovs devis plašu 
interviju, kas publicēta populārās 
nedēļas avīzes Argumenti i Fakti 
(metiens – 1 miljons eks.) divos 
numuros. Starp citu, Peskovs stā s-
tīja par sava šefa darba dienu: iz -
rādās, ka Kremlī vislielākā rosība 
notiek ap pulksten 11 vakarā. Uz 
jautājumu, vai Putins reizēm la -
mājoties, lietojot t. s. “mātes vār-
dus”, Peskovs atteicās atbildēt, 
taču piemetināja, ka prezidents, 
“kā katrs normāls mužiks, var 
paust savu negātīvo attieksmi par 
kādu cilvēku vai procesu, turklāt 
tā, ka asins stingst”.

Asins stingst... Izteiksmīga me -
tafora. Pie tās mēs atgriezīsimies. 
Pie reizes: tas ir tas pats Dmitrijs 
Peskovs, kas savulaik sarunā ar 
Trampa advokātu Malku Koenu 
apsprieda jautājamu, kā nodro-
šināt Krievijas valdības atbalstu 

Trump World Tower augstceltnes 
būvei Maskavā.

Tas ir jau pasens fakts, ko vērts 
atgādināt, runājot par teju jau 
nesaraujamo saiti, kas Donaldu 
Trampu cieši saista ar Vladimiru 
Putinu. Kaut kas tik liktenīgs, ka 
“asins stingst”...

15. janvārī laikrakstā New York 
Times Piters Beikers atgādināja, 
ka Tramps un Putins bija tikušies 
piecas reizes, un ik reizi, īpaši 
Helsinkos, Baltā nama saimnieks 
bija parūpējies par to, lai saruna 
ar Kremļa saimnieku notiktu 
zem četrām acīm, divatā, bez lie-
ciniekiem, un lai amerikāņu tul-
cei viņas piezīmju blociņš tiktu 
atņemts. “Tik debesis vien zina”, 
par ko tika spriests.

14. janvārī Rietumu pasauli sa -
trauca ‒ “asins stingst” –  tai pa  šā 
New York Times publicētais raksts 
par to, ka Donalds Tramps arvien 
biežāk “apsver iespēju” Savie no-

tajām Valstīm izstāties no NATO 
aliances. Trampa vēlme atbrīvo-
ties no NATO “nastas”, kas no -
slogojot ASV finances, jau pērn-
vasar radusi stipras bažas Vašing-
tonas administrācijas aprindās, 
un īpaši toreizējais ASV aizsar-
dzības ministrs Matiss un Bol -
tons – prezidenta padomnieks 
na  cionālās drošības jautājumos – 
pūlējās, lai ASV stratēģija paliktu 
nemainīga, ne ar vārdu nepie-
minot izstāšanās varbūtību, kas 
“drastiski samazinātu Vašing to-
nas ietekmi Eiropā un varētu 
stiprināt Krieviju uz gadu desmi-
tiem”.

Te jau, var teikt, tas suns ap -
rakts, te paveras lodziņš uz tiem 
pieciem Trampa un Putina “ran-
diņiem”.

Fox News TV ir vienīgais ame-
rikāņu raidītājs,  kas tuvs Donal-
da Trampa sirdij, un 17. janvārī 
tur notika diskusija, kuŗā tika 

apšaubīts, vai NATO līguma 
(statūtu) 5. pants jāattiecina uz 
Baltijas valstīm.

Un te nu man gribas paust savu 
viedokli: ja pirmskaŗa Latvijas 
spožākais brīdis bija valsts neat-
karības proklamēšana 1918. gada 
18. novembrī, tad atjaunotās Lat-
vijas spožākais brīdis ir un paliek 
2006. gada 28. novembris, kad 
tika atklāts NATO “Rīgas samits” 
un uz Latvijas galvaspilsētas vēs-
turiskā silueta fona sastājās šīs 
aliances dalībvalstu vadītāji – 
pirmām kārtām ASV prezidents 
Džordžs Bušs  un Vaira Vīķe-
Frei berga pašā centrā. Būt NATO 
dalībvalstij ir Latvijas drošības 
ķīla, un ASV ir šīs aliances pama-
ta balsts, bez kuŗa, var teikt, “asins 
stingst”.

Telavivas avīze Ha’aretz nemīl 
Izraēlas premjērministru Netan-
jahu un, var teikt, ir par ko viņu 
nemīlēt. Taču 16. janvārī Daniels 

Šapiro šai avīzē raksta: “Kad Iz -
raēlas armijās jaunais ģenerāl stā-
ba priekšnieks ģenerālleitnants 
Avivs Kohavi stāsies amatā, vi -
ņam jādara viss, lai pierunātu 
Ben jaminu Netanjahu, lai tas iz -
mantotu savu ietekmi uz Do  nal-
du Trampu, lai atrunātu viņu no 
iedomas izstāties no NATO, jo 
šāda varbūtība stipri iedragātu 
Izraēlas drošību, ņemot vērā, cik 
plaši sazarots ir amerikāņu mili-
tāro bazu tīkls Tuvo Austrumu 
reģionā, “cik svarīga līdzsvaram” 
Vidusjūrā ir ASV Sestā flote pret-
statā Krievijas milzu bazei Sīrijā. 
Visas ASV aktīvitātes šai reģionā 
notiek vienotas NATO stratēģijas 
ietvaros. Izraēla nav šīs aliances 
dalībvalsts, bet atzīta kā NATO 
partnere. Tātad šai aspektā Izraē-
las un Latvijas bažām ir līdzīgs 
pamats. Lai “asins nestingst”.

Kad “asins stingst”: Tramps/Putins un NATO
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

1991. gada 13. janvārī sēdēju 
dzīvoklī Vašingtonas priekš pil-
sētā Amerikā un skatījos televī-
ziju. Skatījos, kā Padomju savie-
nības spēki uzbrūk lietuviešiem, 
kuŗi cenšas nosargāt Viļņas te  le-
vīzijas torni, zvanīju mammai 
Čikāgā un izmisis raudāju: “Viņi 
brauc cilvēkiem pāri ar tankiem!” 
Mamma centās mani mierināt, 
bet velti. Tas bija briesmīgi.

Nākamajā dienā pusslodzes 
darbs Amerikas latviešu apvie nī-
bā, kur strādāju parallēli maģis -
t ra grada mācībām Merilendas 
universitātē, kļuva par pilnas slo-
dzes darbu. Zinājām, ka, reaģējot 
uz notikumiem kaimiņvalstī, lat-
vieši ap valstij svarīgām celtnēm 
sākuši veidot barikādes. No lau-
kiem brauca smagā technika, fur-
goni ar baļķiem un akmeņiem, 
tie veda visu, kas bija vajadzīgs 
barikāžu celšanai. Procesu vadīja 
cilvēki toreizējās Augstākās pa -
domes namā, dažs prasmīgāk, 
cits ne tik veikli. Bija ziemas spel-
gonis, Doma laukumā cilvēki 
kū  ra ugunskurus, lai sasildītos. 
Citi tiem, kuŗi bija uz barikā -
dēm, nesa karstu tēju un ēdamo. 
Doma baznīca bija atvērta, tur 
cilvēki varēja sasildīties un atpūs-
ties, tur arī bija ierīkota lazarete, 
ja nu gadījumā būs ievainotie. 
Tobrīd nebija. Pirmie nāves ga -
dījumi Rīgā bija nedēļu vēlāk,   
20. janvārī, kad notika apšaude 
pie Padomju Latvijas Iekšlietu 
ministrijas. Gāja bojā divi miliči, 
kuŗi ministriju sargāja, gāja bojā 
kinorežisors Gvido Zvaigzne un 
operators Andris Slapiņš, kuŗi 
filmēja notiekošo, gāja bojā kāds 
jaunietis, kuŗam vienkārši gadī-
jās būt neīstā vietā, neīstā brīdī. 
Šo komentāru rakstu baiso no -
tikumu 28. gadadienā. Visā Lat-
vijā izkārti valsts karogi, lai to 

PAR BARIKĀDĒM
pieminētu. Šodien, atšķirībā, pie  -
mēram, no 18. novembŗa, karogu 
izkāršana nebija obligāta, tomēr, 
kad gāju uz veikalu, pamanīju, ka 
karogi bija pie it visām mājām 
Rīgas centrā, kur dzīvoju.

Amerikā, Latviešu apvienības 
birojā, mēs, darbinieki, noorga ni-
zējām diennakts dežūras. Birojā 
bija teleksa aparāts, kāds mūs die-
nās ir uzskatāms gluži par archa-
ismu. Mums arī, protams, bija 
telefons. Es tobrīd jau gadu biju 
dzīvojis Latvijā, un Tautas fron-
tei, kur es piepalīdzēju ar dažā-
diem darbiņiem, bija “savējie” 
Latvijas telefona centrālē, kuŗi 
zvanu uz ārzemēm varēja savie-
not dažu minūšu laikā – nevis 
trīs dienu laikā, kā tas bija paras-
ti. Tādas mums arī bija Amerikā, 
un bieži vien Amerikas telefona 
operatore mums un Latvijai no -
vēlēja veiksmi. Vienā svētdienas 
rītā, kad es neizgulējies un paga-
lam nošņurcis ierados baznīcā, 
mācītāja speciāli aizlūdza par 
Bal tijas valstīm un to nākotni. 
Tas bija iedvesmojoši.

Patiesībā uzbrukums pret Bal-
tijas valstīm nosacīti sākās jau 
pāris nedēļas pirms asins izlie-
šanas Viļņā un apšaudes Rīgā. 
Jau 1991. gada 1. janvārī tā dē -
vētie OMON spēki pēc Latvijas 
Kompartijas rīkojuma ieņēma 
Preses namu, kur tobrīd strādāja 
visu okupētās Latvijas laikrakstu 
un žurnālu redakcijas, padzina 
visus, izņemot tos, kuŗi strādāja 
pašas Kompartijas vai komjau-
natnes laikrakstos. Daži atrada 
citas drukāšanas iespējas, citi  
bija spiesti izdošanu pārtraukt.  
4. janvārī Rīgā ieradās grupa no 
PSRS iekšlietu ministrijas, un  
trīs dienas pēc tam PSRS aiz-
sardzības ministrs Dmitrijs Ja -
zovs izdeva pavēli uz Baltiju no -

sūtīt desanta kaŗaspēka vienības. 
8. janvārī augstas amatpersonas 
no PSRS Aizsardzības ministri-
jas slepus ieradās Rīgā, lai, it kā, 
nodrošinātu ikgadējo iesaukumu 
PSRS bruņotajos spēkos. Lat vijā 
darbojās Sieviešu komiteja, kuŗa 
darīja visu iespējamo, lai Latvijas 
puišiem palīdzētu slapstīties no 
iesaukšanas armijā. Padomju sa -
vienības karš Afganistānā jau 
bija beidzies, taču latvieši zināja, 
ka armijā pret viņiem – bal tie-
šiem – citi izturēsies ar lielu un 
vardarbīgu attieksmi. 

Visas trīs Baltijas valstis tobrīd 
jau bija pieteikušas neatkarību, 
bet Maskava visstingrāk vērsās 
pret Lietuvu, kuŗa pirmā tā iz  da-
rīja. 10. janvārī Michails Gor ba-
čovs Lietuvas parlamentam no -
sū tīja ultimātu, pieprasot visu 
jaunpieņemto konstitucionālo 
ak tu atcelšanu. Rīgā tā dēvētā 
Interfronte, kuŗa vienoja neat  -
ka rības pretiniekus, sarīkoja ne -
sank  cionētu mītiņu, pieprasot 
Ivara Godmaņa valdības atkāp-
šanos, kā arī neveiksmīgi cen šo-
ties ielauzties Ministru padomes 
ēkā. Pleskavas gaisa desantā tika 
izsludināts paaugstināts gatavī-
bas stāvoklis. 12. janvārī Tautas 
fronte izsludināja Vislatvijas tau-
tas manifestāciju nākamajā die-
nā, lai atbalstītu valdību. Taču  
13. janvārī tauta pamodās! Sākās 
barikāžu celšana, un 13. janvāra 
pēcpusdienā pusmiljons cilvēku 
pulcējās Daugavas krastmalā, lai 
paustu atbalstu lietuviešiem un 
apstiprinātu gatavību turpināt 
ceļu neatkarības virzienā.

Nākamajā dienā OMON spē -
ki uzbruka barikāžu aizstāvjiem 
uz Vecmīlgrāvja un Brasas til-
tiem, apšaudot un dedzinot ma -
šīnas un piekaujot cilvēkus, kuŗi 
pagadījās pa rokai. Uz Vecmīl-

grāvja tilta, ne tajā pašā, bet divas 
dienas vēlāk nogalināts šoferis 
vārdā Roberts Mūrnieks. Visu šo 
laiku Maskava acīmredzot cerēja, 
ka pasaule notiekošo Baltijā ne -
pamanīs, jo īsi pirms tam bija 
sācies Amerikas pirmais kaŗš 
Irā kā. Pamanīja gan! Augstākās 
padomes preses centrā barikāžu 
laikā bija piereģistrēti vairāki 
simti ārvalstu žurnālistu, kuŗi ik 
dienu sniedza informācija masu 
medijiem visā pasaulē. Amerikas 
telekompānijas žurnālistus lielā-
koties sūtīja no Maskavas, kur 
tiem bija savas centrāles. Salī dzi-
noši mazajā un joprojām okupē-
tajā Rīgā pastāvīgu ārvalstu žur-
nālistu nebija, bet barikāžu laikā 
te viņu bija papilnam. 

Galvenais, ko vēlos uzsvērt –
cik ļoti vienota Latvijas tauta 
tobrīd bija! Manifestācija pie 
Daugavas nebūt nebija vienīgā, 
Atmodas laikā rēgulāri pulcējās 
tūkstošiem un simtiem tūkstoši 
cilvēku. Augstākās padomes vē -
lēšanās 1990. gadā, kad tika ie -
vēlēts tas deputātu sastāvs, kas 

pasludināja Latvijas neatkarību, 
piedalījās 82,1% balsstiesīgo Lat-
vijas iedzīvotāju. Vēl lielāka daļa 
piedalījās pirmajās Saeimas vēlē-
šanās pēc neatkarības atjauno-
šanas – 89,9 procenti devās pie 
urnām, no 23 partiju un apvie-
nību sarakstiem mandātus no -
drošināja astoņiem. Sestajās Sa -
ei mas vēlēšanās 1995. gadā pie-
dalījās 71,9, septītajās – apmēram 
tikpat daudz, bet pērn, 13. Saei-
mas vēlēšanās, vairs tikai 54,6 
procenti balsstiesīgo pilsoņu. 

Barikāžu un Atmodas laikā 
dzīve lielam vairumam cilvēku 
mūsu valstī bija sarežģīta, lai 
neteiktu smagāk: bija pārtikas 
deficīti un vispārīgs trūkums, 
taču tauta teica: “Kaut pastalās, 
taču neatkarīgā valstī!” Patlaban 
mūsu Latvija ir krietni turīgāka, 
pat dzirdēts sakām, ka nekad 
Latvijā cilvēki nav dzīvojuši tik 
labi kā šodien. Vai tas patriotis-
ma gars un tā vienotība, kāda 
bija Atmodas laikā un uz bari-
kādēm, ir pazudusi uz neatgrie-
šanos?
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Pēteris Vasks

Apvienotā Karaliste
26.  janvāris Pēteŗa Vaska mū -

ziku atskaņo Genesis Orchestra. 
Cadogan Hall, London

13.  februāris Pēteris Vasks, 
“Cantabile”, atskaņo BBC Sym - 
 p hony Orchestra. Barbican Hall, 
London

13.  februāris Pēteris Vasks, 
“Musica serena”, atskaņo Univer-
sity of York Chamber Orchestra. 
University of York, York

27. februāris Pēteŗa Vaska mū -
ziku atskaņo orķestris “United 
Strings of Europe”. Conway Hall, 
London

7.  marts Pēteris Vasks “Plain - 
s capes”, atskaņo “Argenta Trio”.       
St John’s Smith Square, London

Ķīna
16.  marts Pēteris Vasks, “The 

Fruit of Silence”, atskaņo Xi’an 
Symphony Orchestra. Xi’an Con-
cert Hall, Xi’an

Libāna
23. februāris Pēteŗa Vaska mū -

ziku atskaņo orķestris “United 
Strings of Europe”. American Uni-
versity, Beirut

Vācija
27. janvāris Pēteris Vasks, “The 

Fruit of Silence”, atskaņo Städ ti-
sches Orchester Delmenhorst.. St. 
Cyprian und Cornelius, Gander-
kesee

9. februāris Pēteris Vasks, “Do -
na nobis pacem”, izpilda NDR 
Chor un ērģelnieks Thomas Cor-
ne lius. Elbphilharmonie, Hamburg

23. februāris Pēteris Vasks, “Da 
pacem, Domine”, atskaņo Kam m-
er orchester Stuttgart der Neuapo-
stolischen Kirche, Neuapostolische 
Kirche, Reutlingen

24. februāris Pēteris Vasks, “Da 
pacem, Domine”, atskaņo Kamm-
erorchester Stuttgart der Neuapo s-

MĀRIS BINDERS
MŪSĒJIE PASAULĒ

tolischen Kirche. St. Laurentius, 
Bietigheim-Bissingen

17. marts Pēteris Vasks, “The Fruit 
of Silence”, izpilda koris “Berliner 
Cappella”. Philharmonie, Berlin

24. marts Pēteris Vasks, “Pra yer”, 
atskaņo orķestris “Freies Lan de s-
orchester Bayern”. St. Joseph, 
München

30. marts Pēteris Vasks, 3. sim-
fonija, atskaņo orķestris “Hessi-
sches Staatsorchester Wiesbaden”. 
Staatstheater, Wiesbaden

Iveta Apkalna

Ungārija
19.  marts Iveta Apkalna un 

Symphonieorchester des Baye ri-
schen Rundfunks, diriģents Mariss 
Jansons. Müpa, Budapest

Vācija
24. februāris Iveta Apkalna un 

VAK “Latvija”, diriģents Māris Sir-
mais. Elbphilharmonie, Hamburg

Baiba Skride

Apvienotā Karaliste
30.  janvāris Baiba Skride un 

Bournemouth Symphony Orches-
tra. Lighthouse, Poole, Dorset

31.  janvāris Baiba Skride un 
Bournemouth Symphony Orches-
tra. University Great Hall, Exeter

20.  februāris Baiba Skride. 
Wigmore Hall, London

ASV
24., 26., 27. janvāris Baiba Skr i-

de un Houston Symphony Orches-
tra. Jones Hall, Houston, TX

10. marts Skride Quartet (Baiba 
Skride, Lauma Skride). New York 
Town Hall, NY

14. marts Skride Quartet (Baiba 
Skride, Lauma Skride). Kreeger 
Museum Washington, DC

15. marts Skride Quartet (Baiba 
Skride, Lauma Skride). Doheny 
Mansion, Los Angeles, CA

16. marts. Skride Quartet (Bai-
ba Skride, Lauma Skride). Palm 
Springs, CA

17. marts Skride Quartet (Baiba 
Skride, Lauma Skride). Christ the 
King Catholic Church Oklahoma, 
Oklahoma City, OK

Austrija
12.  februāris Baiba Skride. 

Haus der Musik Innsbruck
14.  februāris Baiba Skride. 

Fest spielhaus St. Pölten
Norvēģija
21. marts Baiba Skride un Oslo-

Filharmonien. Oslo Konserthus
Ungārija
13. februāris Baiba Skride. Liszt 

Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 
Budapest

Vācija
15. februāris Baiba Skride. Oran-

gerie Herrenhausen, Hannover
16.  februāris Baiba Skride. 

Konzert Theater Coesfeld
17. februāris Baiba Skride. Ro -

bert-Schumann-Saal im Museum 
Kunstpalast, Düsseldorf

19. februāris Baiba Skride. Mu -
ziekgebouw Frits Philips Eind ho-
ven

27., 28. februāris, 1. marts Bai-
ba Skride un Münchner Phil har-
moniker. Philharmonie Gasteig, 
München

Vineta Sareika

Apvienotā Karaliste
17.  marts Vineta Sareika un 

Artemis Quartet. South Bank 
Centre, London

Beļģija
18. marts Vineta Sareika un Ar -

te mis Quartet. Flagey, Studio 4, 
Brussels

Dānija
21., 22. februāris Vineta Sa  rei-

ka un Artemis Quartet. Louisiana 
Museum of modern art, Hum lebæk

26. februāris Vineta Sareika un 
Artemis Quartet. Musikkens hus, 
Aalborg

Itālija
11.  marts Vineta Sareika un 

Artemis Quartet. Teatro della Per-
gola, Saloncino, Florence

12.  marts, Vineta Sareika un 
Artemis Quartet. Naples

Nīderlande
19.  marts, Vineta Sareika un 

Artemis Quartet. Tivoli Vreden-
burg, Utrecht

20.  marts, Vineta Sareika un 
Artemis Quartet. Muziekgebouw, 
Eindhoven

Šveice
15.  marts Vineta Sareika un 

Artemis Quartet. LAC Teatro-
studio, Lugano

Vācija
28.  janvāris Vineta Sareika un 

Artemis Quartet. Prinzregen ten-
theater, München

28. februāris  Vineta Sareika un 
Artemis Quartet. Alte Oper, 
Frank  furt

23. februāris  Vineta Sareika un 
Artemis Quartet. Elbphilharmo-
nie, Hamburg

Zviedrija
23.  februāris, Vineta Sareika 

un Artemis Quartet, Konserthuset, 
Stockholm

27.  februāris, Vineta Sareika 
un Artemis Quartet, Palladium 
Malmö

Magdalēna Geka

Francija
27.  janvāris Magdalēna Geka 

un “Trio Sōra”. Auditorium Mus e-
um, Grenoble

26. februāris  Magdalēna Geka 
un “Trio Sōra”. Auditorium of 

the Musée des Abattoirs, Tou-
louse

19. marts Magdalēna Geka un 
“Trio Sōra”. Toulon Opera

21. marts Magdalēna Geka un 
“Trio Sōra”. Petit Palais, Paris

23. marts Magdalēna Geka un 
“Trio Sōra”. Auditorium de La 
Sorbonne, Paris

Ksenija Sidorova

Apvienotie Arābu Emirāti
21., 22. marts Ksenija Sidorova. 

Dubai Opera House, Dubai
Apvienotā Karaliste
 6.  februāris Ksenija Sidorova 

un London Chamber Orchestra. 
Cadogan Hall, London

14. marts Ksenija Sidorova un 
Liverpool Philharmonic Orchestra, 
Liverpool Philharmonic Hall, 
Liverpool

Spānija
3.  februāris Ksenija Sidorova. 

Auditorio De Zaragoza, Zaragoza
Vācija
27.  janvāris Ksenija Sidorova. 

Audimax Der Universität, Re -
gensburg

28.  janvāris Ksenija Sidorova. 
Kongresszentrum Heinrich-Lades-
Halle, Erlangen

Skyforger

Apvienotā Karaliste
23.  marts Hammerfest, North 

Wales
Somija
8. februāris Ääniwalli, Helsinki

(Turpināts no Nr.2)

M Ē N E Š A  P R I E K Š M E T S

Vēstules 
no ārzemēm

Gandrīz katram latvietim, kuŗš 
dzīvojis padomju Latvijā, ir atmi-
ņas par “aizokeana radu” sūtītām 
vēstulēm un pakām. Padomju oku-
pācijas varas kontroles apstākļos 
kaŗa laikā izšķirtie radi un draugi 
varēja uzturēt kontaktus galveno-
kārt caur vēstulēm. Apzinoties pa -
domju režīma nelabvēlīgo attiek-
smi pret komūnikāciju ar Rietu-
miem, pirmajos pēckaŗa gados 
rak stiskā saziņa notika ļoti pie-
sardzīgi, lai tiešā tekstā neatklātu 
cilvēku likteņus, atrašanās vietas 
vai saiknes ar vēstuļu autoriem. 
Ārzemju radu un draugu sūtītās 
paciņas daudziem padomju režīmā 
dzīvojošajiem palīdzēja atvieglināt 

grūtos materiālos apstākļus. Infor-
mācijas apmaiņa ļāva saglabāt dzī-
vo saikni starp latviešiem okupētajā 
Latvijā un brīvajā pasaulē. 

Mūzeja  “Latvieši pasaulē” krā ju-
mā glabājas vēstules, pastkartes un 
citas lietas, kas liecina par kontak-
tiem starp latviešiem Padomju Sa -
vienības okupētajā Latvijā un ārze-
mēs. 

Skolotāji Pēteris un Auguste Grā-
vīši ar meitu Ilgu Otrā pasaules 
kaŗa beigās no Sausnējas pagasta 
devās bēgļu gaitās. Viņi nonāca 
Hanoverē, Vācijā. 

Jau 20. gadsimta 50. gados viņi 
sāka sarakstīties ar radiniekiem Lat-
vijā. Dažkārt vēstules tika sūtītas 
radiniekiem laukos, tie tās pār rak-
stīja un nosūtīja pārējiem radiem. 
Vēstulēs aprakstīti dzīves apstākļi, 

ikdienas prieki un bēdas, dažādi 
ģimenei svarīgi notikumi. Dažkārt 
vēstulēs bija citēta dzeja, stāstītas 
atmiņas no Latvijas laikiem un 
paustas ilgas pēc tēvzemes, kā arī 
izteikta pateicība par sūtījumiem. 
Sarakste turpinājās līdz Augustes 
Grāvītes aiziešanai mūžībā 1984. 
gadā.

Radi cits citam sūtīja arī paciņas – 
no Vācijas pienāca zeķbikses, zeķes, 
kafija un garšvielas, savukārt Vāci-
jas radi priecājās par grāmatām un 
skaņu platēm. Citāts no Pēteŗa Grā -
vīša vēstules 1965. gada 21. augustā:

Mums šodien pārsteiguma die-
na... atsaiņojot palikām abi no brī-
numiem vai mēmi: vispirms mīļās 
Rīgas konfektes, pēc tam 8 lielās un  
6 mazās skaņu plates! Bijām abi 
patiesi pārsteigti par tik rūpīgi iz -
darīto darbu izvēli. Ir labākais no 
labākā, pie kā kādreiz sirds ir silusi! 
Pievakarē noklausījāmies Emīla 
Dār ziņa plates, jāsaka taisnība – ar 
mitrām acīm... Un pēc “Lauztajām 
priedēm” bijām tā iekšēji aizkusti - 
nā ti, ka teicu: nē, šodien vairāk nē, 
lai sirds pakavējas pie dzirdētā, iz -
justā...

Grāvīšu vēstules radiem Latvijā 
1959-1984

Bruno Rullis Anglijas imigrantu 
nometnē raksta Ziemsvētku kar-
tītes Vācijā un Latvijā palikušajiem 
draugiem un radiem, 1947. gads
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Tukuma pusē dzimušais raks-
tnieks Kārlis Ķezbers  (1914 – 
2006) nodzīvoja gaŗu mūžu un 
rakstniecībai pievērsās galveno-
kārt, dzīvodams svešumā, visu 
mūžu domājot par zudušo un 
zaudēto. Prozas darbos atklājas 
Latvijas laiks, bēgļu gadi Vācijā 
un pieredzētais trimdā ASV, 
katrā no šiem posmiem ievijot 
personīgo stīgu. 

1967. gadā ASV izdotā pasaka 
“Brencītis” ieguva Kārļa Goppera 
balvu (1968). Sarunā ar  Valentīnu 
Pelēci 1967. gadā rakstnieks stās-
ta: “Pabeidzu “Brencīti”, stāstu par 
mazu, melnu, ļoti žirgtu kaķēnu, 
kas agri zaudējis mājas, tāpat kā 
grāmatas autors, un devies labāku 
pasauli meklēt, ieskrien visādās 
ķibelēs.”

Laikmetīgajā, dēkainajā, fan-
tastiskajā pasakā mazais lasītājs 
aicināts doties aizraujošajā ceļo-
jumā kopā ar kaķi Brencīti, reizē 
ar viņu iepazīstot pasauli, gūstot 
kādas apziņas un apjautu par 
vērtībām. Kaķēns, klejodams pa 
pasauli un pat lidodams kosmosa 
kuģī, piedzīvo dažādus pārstei gu-
mus, satiekas ar dažādiem zvē - 
r iem (lapsa Nanija, pūce Ulla, 
čūska Ložņa, suņi Pakars un Ma -
kars un citi), iepazīstas ar citiem 
kaķiem un dzīvniekiem, sastopas 
ar cilvēkiem un pilsētas straujo 
dzīvi. Citi dzīvnieki atklāj pasau -
li ārpus mājām un ierastās vides, 
iemācot novērtēt, ko nozīmē dzī-
vot mājās. 

Pasaka par Brencīti saista ar 
notikumiem bagātu fabulu, reālā 
dzīve kļūst pasakaina, savukārt 
pasaka iegūst reālitātes nokrāsu, 
rakstniekam ievijot arī kādus 
satīriskus pavedienus. 

“Katram dzīvē ir sava vieta – 
ka  ķiem, suņiem un cilvēkiem. 
Viss, par ko jācīnās, ir, lai viens 
otram nedarām pāri,”  Brencīti 
pamāca cits kaķis Krišus. Pasakā 
jaušama tuvība gan tautas pasa-
kām, gan citu autoru literārajām 
pasakām, apliecinot, ka dzīvnieku 
un cilvēku pasaulē ir daudz lī -
dzību. 

Inguna Daukste-Silasproģe  
*
Par šīs pavisam īpašās Kārļa 

Ķezbera dzīvnieku brīnumpa sa-
kas tapšanas apstākļiem un rak -
s turu liecina autora meitas Dace 
un Mārīte, kā arī lielisko illus-
trāciju autora Viestarta Aistara  
(1927) meita Zinta. 

*
No pasaules sākumiem pasaku 

rakstnieki arvien ir saskatījuši 
līdzības starp cilvēkiem un dzīv-
niekiem. “Brencītī” var saskatīt  
lī  dzības kaķu un cilvēku pasau -
lēs (kaķu un cilvēku dabās). Gan-
drīz varētu teikt, ka Kaķu ciema 
kaķi ir  kā mierīgi latvieši (vai 
kāda cita maza tauta), kas dzīvo 
savu dzīvi un audzina un skolo 
savus bērniņus. Viņu ciemiņā 
dzīvo kaķi ar dažādām dabām, 
gluži kā pie cilvēkiem: tirāni, 
autokrāti, neiecienītie, varoņi un 
upuŗi. Tāpat kā ar cilvēkiem, ne 
vienmēr ārējais izskats atspoguļo 
iekšējās vērtības. 

Reizēm viņu territorijā ierodas 
kāda armija, kas vēlas viņus ap -
spiest. Vai tie ir fašisti vai ko -
mūnisti, vai citāda veida diktato-
ri, viņu saukļi un uzvešanās ir lī -
dzīga. Reizēm palīdzība ierodas 

Par Kārli Ķezberu un “Brencīti”
Apgāds “Mansards”, Rīgā, 2018

no negaidītās puses – alejas kaķi, 
kas ir kā revolucionāri, padzen 
virskungus. Tad viss atkal ir labi 
uz kādu laiku. Varbūt nākotnē 
pat var ievēlēt Brencīti par pre-
zidentu!

Kārlis Ķezbers ļoti cienīja raks-
tnieku Džordžu Orvelu (George 
Orwell). It sevišķi viņu intriģēja 
Orvela grāmatas “1984” un “Dzīv-
nieku ferma” (Animal Farm), no 
kuras viņš noteikti ir guvis ie -
dvesmojumu savai pasakai.

Dace Ķezbere

Redzot, kā tēvs ar kaķiem tik 
labi sadzīvoja, vienreiz viņam 
uzprasīju – kāds tad ir kaķu īstais 
amats? Tēvs toreiz palika domīgs 
un pēc maza brīža man atbildēja, 
ka, viņaprāt, kaķis galvenokārt 
tomēr ir nodarbināts izklaides 
biznesā. Viņš taču tik ļoti ļoti   
mīl, ja viņam pievērš uzmanību... 
bet, ja nu tas nenotiek, tad viņš 
uzguļas tieši virsū uz tās lapas-
puses lasītāja grāmatai, kuŗu tas 
tobrīd lasa. Savukārt, sastapis 
adī tāju, viņš spēlējas tieši ar to 
dzijas kamoliņu, kuŗam otrā galā 
adītāja ada džemperi, nu noteik -
ti ne jau nu ar to kamoliņu, kas 
tobrīd atrodas grozā... Un kaķis 
beidzot tiek ievērots! 

Vēl šobrīd atceros daudzās tē -
va asprātības un humoristiskās 
gud rības, piemēram: “Kāpēc gan 
lietas darīt vienkārši, ja tās var  
pa  veikt arī sarežģīti?” Un šī mā -
cība ir jo īpaši laba tad, ja cilvēks 
strā dā kādā no latviešu sabied-
riska jām komitejām... “Jānis Vē -
zis”, viņš teica, ja, mašīnā braucot, 
priekšā gadījās kāds ļoti lēns 
braucējs. No viņa teiktā tūlīt ra -
dās vizuāls priekšstats, par kuŗu 

bieži iznāca pasmieties, vai nu 
vismaz pasmaidīt. Viņa humors 
iemācīja vienmēr dzīves piedzī-
vojumos atrast arī kaut ko vieglu 
un smieklīgu, kas mums palīdzē-

Kārlis Ķezbers kopā ar savu draugu vasarnīcā Viskonsīnā, ASV, 
1970. gadā // Foto: K. Ķezbera ģimenes archīva foto

ja panest grūtos brīžus. 
Grāmatā “Brencītis” redzam, kā 

kaķēns apceļo dažādos ciemus un 
tur sastop gan labus, gan arī 
ļaunus dzīvniekus, un katrs no 

tiem ir ar savām neparastajām 
īpašībām, kuŗas ir tik ļoti līdzī -
gas cilvēku īpašībām. Reizēm šie 
dzīvnieki arī atspoguļo kādu 
mums pavisam labi pazīstamu 
cilvēku mūsu pašu vidē... Bren-
cīša ceļošana pa ciemiem līdzinās 
cilvēka mūžam; katrs ciems ir 
savdabīgs, un katrs dzīvnieks arī. 
Visbeidzot pēc ceļojuma Brencī-
tis atgriežas dzimtajās mājās.

Mārīte Ķezbere-Plūme

*
Ļoti labi atceros Brencīti, un  

vēl tagad tā grāmata stāv man 
plauktā. To zīmējot, vecāki mums 
pirmo reizi atļāva “adoptēt” ka -
ķīti, lai tētis to varētu vairāk no -
vērot zīmējumiem. Tā bija Mu -
rīte, bet vēlāk viņai piedzima 
kaķēni, un vienu nosaucām arī 
par Brencīti. 

Par illustrācijām vēl varu pa -
teikt to, ka tētis lika mums “po-
zēt”, lai viņš varētu uzskicēt drē-
bes krokas utt. Tā nu es dabūju 
stāvēt reizēm pailgu laiku puisī -
ša vietā. Vai skats virtuvē bija 
kopā ar māti vai vecāko māsu, 
neatminos, bet liekas, ka tā bija 
māsa. Virtuve tā pati, kur viņi vēl 
šodien dzīvo. Tētis tā lika diez -
gan bieži pacietīgi nostāties un 
nekustēties arī citu grāmatu 
illustrācijām.

Zinta Aistara 

PĒC PALĪGIEM

Runcis Reinis un viņa gangste-
ru banda ciemā rīkojas, kā vien 
tiem patīk.

– Vai, vai, kāda nelaime! – vai-
manā Melnaste. – Pat pienu vairs 
nevar dabūt! Tiklīdz pieved, Rei-
ņa palīgi klāt un visu paņem      
sev. Maizi tagad dabū tik daudz, 
cik var uz kreisās ķepas uzlikt, un 
tas – visai ģimenei. Sviesta – ne 
acīs redzēt vairs! Reinis saka, ka 
sviesta ēšana esot ļoti kaitīga, tā 
aptaukojot cieminiekus un tie 
vairs nevīžojot strādāt. 

Brencītis nopūšas.
– Nevaru  nekā līdzēt, – viņš 

sa  ka. – Kaut skaitos Reiņa kaŗa-
vīrs, baidos no viņa vairāk kā jūs 
visi. Reiz jau biju cietumā, otru 
reizi nezinu, vai draugs Krišus 
būs pie rokas.

– Ko lai dara, ko lai dara? –tur-
pina vaimanāt māte. – Viss, kas 
mums reiz bija, aizvākts prom, 
un no jauna dod tikai tik daudz, 
cik vienā reizē var apēst... Kas gan 
ar mums visiem notiks? Kaķu 
ciemu atstāt nevienam neļauj, 
visiem esot jāstrādā nākotnei. 

– Es negribu strādāt nākotnei, – 
noņurd Ātrkājītis. – Man ļoti gri-
bas ēst taisni tagad...

Brencītis iziet uz lieveņa, at -
tupstas, iespiež galvu ķepiņām 
un ilgi, ilgi domā. 

Uz vakara pusi viņš ir visu 
izdomājis. Kā gan viņam tāda lie-
ta nebija ienākusi prātā agrāk? 
Alejas kaķi! Žilka, Miņņa, Krišus, 
Asaka un visi pārējie, kas dzīvo 
garāžās, šķūņos, zem lieveņiem 
un dažādās nojumēs, dziļi ienīda 
runci Reini. Varbūt vēl vairāk kā 
suņus, kas tos allaž dzenā un 
tramda. Suņi ir kaķiem mūžīgi 
ienaidnieki, jo apgalvo, ka tie 

nozaguši viņiem brīvības grā-
matu. Bet runcis Reinis ir pašu 
sugas, kaķis kā visi citi. Taču 
viņam patīk uzkundzēties pārē-
jiem, jo viņš ir stiprs un negants. 
Runcim Reinim reizi par visām 
vajadzēja saņemt mācību, lai 
nekad mūžā viņš nedara vairs 
citiem nepatikšanas. Brencītis at -
ceras, cik mierīga dzīve bija Ka -
ķu ciemā, pirms ieradās Reiņa 
ban da. Te visi bija miermīlīgi un 
draudzīgi, satika savā starpā un 
viens otram palīdzēja, ja gadījās 
kādas grūtības. Bet tagad – Bren-
c ītis paceļ galvu. Mājiņai tuvojas 
Aleksandrs, liels un resns, bet   
vēl vairāk piepūties aiz priekiem 
par panākumiem. Viņam trīs so -
ļus aiz muguras iet divi melni ka -
ķi ar baltiem astes galiņiem. Tie 
Aleksandra sargi un pava doņi. 

Pienācis pie Brencīša, Alek-
sandrs nokrekšķinās, svinīgi pār-
liek vienu kāju  pāri otrai. Izvelk 
no paduses acenes, kuŗas tas bija 
atradis vecajā mājā, un uzliek uz 
deguna, it kā nevarētu lāga re -
dzēt, kas, protams, ir nepatiesī -
ba. Aleksandrs lieto acenes tikai, 
lai izskatītos cienīgāks un to 
vairāk ievērotu.

– Melnastes māja, ko? – viņš 
vis zinīgi iejautājas, raugoties lie -
lā papīra gabalā. 

– Tā ir, – novelk Brencītis.
Aleksandrs paceļ galvu.
– Kungs vajag sacīt, kad ar 

ma ni runā! Kas tu tāds? 
– Jūsu pašu kareivis Brencītis.
– Āāāāā, – novelk Aleksandrs 

un apmierinās. – Domāju, ka 
kāds no iedzimtajiem.

Viņš vēl pačaukstina papīru, 
tad sāk lasīt:

– Pamatojoties uz kaķu pašu 
vēlēšanos, Kaķu ciema iedzīvo-
tāji uzstāda armiju. 

– Kaķu vēlēšanos? – brīnās 
Brencītis.

– Protams! – svarīgi nosaka 
Aleksandrs. – Kaķu ciema tauta 
vienbalsīgi nolēmusi.

Brencīša brīnumi vēl lielāki. 
– Vēlēšanas? Kad tad tās no  tika?
Aleksandrs sastomās, tā kā 

tam gandrīz nokrita acenes.
– Notikt jau taisni nenotika, – 

viņš, beidzot attapies, atzīstas. 
– Runcis Reinis zina, ka tās būtu 
bijušas vienbalsīgas. Un tas ir tas 
pats, kas vēlēšanas.

– Ko meklējat? 
– Te dzīvo Ātrkājītis, Pelēcītis,  

Melnausītis un Brūnastītis? 
– Dzīvo gan.
– Tūliņ ārā un mums sekot! 

– skan barga pavēle.
Kaķēni iznāk uz lieveņa, jo 

viņi sarunu ir dzirdējuši.
– Visi aiz manis! – lielīgi pavēl 

Aleksandrs.
Kaķēni nostājas aiz viņa, abi 

melnie kaķi ar baltajiem astes 
galiņiem aiz tiem.

– Viens, divi, trīs... Viens, divi, 
trīs, – skaita Aleksandrs, un viņi 
aiziet, sperdami pavisam dīvai-
nus, kaķiem neparastus, stīvus 
soļus. 

Uz lieveņa iznāk Melnaste. 
Brencītis redz, ka viņa slauka 
acis rūtainā priekšauta stūrī. 

Brencītim kļūst mātes žēl. 
– Neraudi vis, – viņš mierina 

Melnasti. – Pagaidi tikai pāris 
dienas, un viss te mainīsies.

Brencītis gan nesaka, ko no -
domājis darīt, bet, kad Alek-
sandrs ar savu baru pazudis aiz 
nākamās mājas stūŗa, viņš no  -
lec no lieveņa un, apkārt skatī-
damies, lēnām virzās uz meža 
pusi. 

Neviens viņu neredz, un 
Bren cītis ieslīd mežā.    
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Ziemeļu sapnis? 
Latvijas nākotne Somijas pēdās

(Turpinājums sekos)

(Turpinājums no Nr. 02)

Viss jaunais ir 
labi aizmirsts vecais

Somiem patīk vecas lietas – gan 
restaurētas mašīnas, gan vecas tēj-
kannas. Turklāt viņi ne vien lab -
prāt vecas mantas pērk, bet arī 
pārdod. Un šāda iespēja ir visiem – 
iepazīsimies ar ķirpjiem (Kirputo-
rikeskus) jeb lietoto preču veika-
liem. Un, lai gan arī Latvijā ne -
trūkst labdarības un komisijas 
vei  kalu, tas nav tik masveidīgi vai 
po  pulāri kā Somijā.

Pat nevar saskaitīt, cik daudz 
šādu veikalu ir Somijā. Ir gan lie-
lāki, gan mazāki, labdarības or  ga-
nizāciju un privātie ķirpji (Kir pu-
torikeskus), un šķiet, tajos diezgan 
lēti nopērkams ir gandrīz viss – 
drēbes, trauki, mēbeles, spē les, 
grā matas un sporta preces, un vēl, 
un vēl... 

Vienmēr gan jārēķinās ar to, ka 
vajadzīgo lietu vari neatrast, taču 
teju vienmēr šajos veikalos cilvē-
ku ir daudz. Rīta Eravāra (Riita 
Era vaara) kopā arī vīru jau aptu-
veni divus gadus vada Tessun 
ķirpi (Tes sun Kirpis) Tamperē. 
Vi  ņu ķirpī (Kirputorikeskus) ir 
100 galdi, ku  ŗus izīrē, un cilvēku 
atsaucība ir liela: “Mums ir ļoti 
daudz mantu. Cilvēki paši tās at -
nes. Mēs novēr tējam. Ja kaut ko 
grib pārdot par īpašu cenu, mums 
to pasaka. Strā dājam katru dienu 
un ir daudz pircēju.” 

Jāpiebilst, ka par šo mantu pār-
došanu jāmaksā, piemēram, ja 
šajā ķirpī (Kirputorikeskus)  savas 
mantas gribi nodot pārdošanā      
7 die nas – jāmaksā 29 eiro, ja di -
vas ne  dēļas, tad piecdesmit, bet ja 
izīrēsi vietu 28 dienām – nāksies 
šķirties pat no 95 eiro. Ja izvēlētajā 
laikā mantas nenopērk, ir cilvēki, 
kas tās ņem atpakaļ, tomēr ļoti 
daudzi nenopirktās mantas atstāj 
veikalam, kas visu iztirgo.

Vizuļotu, kruzuļotu,
 jaku tik es valkāt protu

Somijā ir multikultūrāla sa  -
bied rība, jo šeit līdzās somiem 
dzīvo arī ļoti daudz cilvēku no 
ci tām valstīm. Turklāt šo ārzem-
nieku skaits ik gadu pieaug. 2016. 
gadā Somijā bija nepilni 244 tūk-
stoši cilvēku no citām valstīm. 
Vis vairāk Somijā dzīvo igauņi, 
tad krievi, irākieši, ķīnieši un 
zviedri. Un, lai gan precīzs ko -
pējais skaits nav zi  nāms, šeit dzīvo 
arī ļoti daudz ro  mu. Kā to var 
zināt? Jo šeit romu sie vie tes nēsā 
ļoti pamanāmus tēr pus.

Tāpat kā Latvijā, arī Somijā ro    -
mi dzīvojuši sen. Pie mums gan 
biežāk šīs tautas pārstāvjus zinām 
kā či  gānus, bet Somijā – musta-
lainen jeb melnais. “Somijā varētu 
būt ap  tuveni 10 tūkstoši romu,  
un vēl kādi 3 – 5 tūkstoši romu 
varētu dzīvot Zviedrijā,” šādus 
skaitļus sauc romu biedrības “Ro -
mano Mis sio” izpilddirektore Tū   -
la Oker lunde (Tuula Åkerlund). 
Bied   rībā strādā 40 darbinieki, no 
tiem – 20 romu tautības cilvēki. 
Sadarbojas arī ar romiem Latvi -  
jā – bijuši gan Rūjienā, gan Val-
mierā un Rīgā. Turklāt biedrība 
izdod arī savu avīzi, ir savs bēr  - 
nu dārzs. Un pat radio ir klausāmi    
15 minūšu gari jaunumi romu 
valodā. Daudzi ro  mi ir  izman to-
juši iespēju mā  cī ties, stāsta Tūla: 
“Somija ir brīniš ķīga zeme, te pie-
augušajiem ir daudz iespēju iz - 
glī toties. Pēdējo 20 gadu laikā 
ļoti daudzi ir mācī ju šies dažādus 
ama tus un nu strā dā sociālajā 
sfērā, celtniecībā, galdn iecībā, ir 
šoferi un elektriķi.” Mākslinieku 
gan neesot daudz, bet ir daži šlā -
gerdziedātāji. Tomēr ne jau amats 
uz ielas vai veikalā ļauj pamanīt 
romu sievieti, skatu piesaista vi -
ņas apģērbs. Tērpa augš da ļa, ko 
romu valodā sauc par röijy, 
greznota ar dažādiem izšuvu -
miem, mežģīnēm un spīguļiem, 
kas tāpat kā pārējās tērpa daļas ir 
roku darbs. Šodienas romu sie-
viete nēsā īpašā manierē pašūtus  
platus, garus melna samta svār -
kus ar īpašu vidukli paplašinošu 
karkasu. Un arī vīrieši nēsā melna 
auduma gludinātas bikses.

Tūla Okerlunde (Tuula Åker-
lund) atzīst, ka tērpam patiešām     

ir liela nozīme, un nu, kad var to 
atļauties, romi svin katru dienu: 
“Ģērbšanās ir tāds kā savs uzskats, 
gribam pasvītrot savu kultūru. 
Ta  gad, kad dzīves līmenis audzis, 
varam ģērbties samtā!” Tērpus ga -
  tavo pašas, turklāt bijuši arī kursi, 
kur māca šūt. Zīmīgi, ka, darinot 
tērpus,  joprojām neizmanto šuj-
ma šīnas. Tērps ir ļoti dārgs, svārki 
vien var maksāt 700 eiro. Un gan 
apģērbam, gan rotām ir liela vēr-
tība, jo reiz tas bija viss, kas romu 
sievietēm piederēja un tika nodots 
nākamajām paaudzēm.  

Katru dienu 
baltās balles kurpēs

Iepazīstos ar Amandu, astoņ-
padsmitgadīgo skolnieci, kas arī 
piedalās vairāk nekā simt gadus 
senajā tradicijā. Viņa paskaidro: 
“Šodien ir pēdējā vidusskolas die-
na. Es gan absolvēšu vasarā, bet 
nu sāksies tikai eksāmeni.” Vidus-
skolas beigas šādi svin katru ga -
du, un pirms vēl mašīnu nebija – 
brauca ar zirgiem. Aptuveni stun-
du Hamēnlinnas centrā ir pilns   
ar dažnedažādos kostīmos ģērb-
tiem skolēniem. Arī skatīties kar-
nevālu atnākuši daudzi un vāc ap -
snigušajā zemē labi pamanāmās, 
krāsainajos papīros ietītās kon-
fektes.

Taču šī pēdējā vidusskolas die -
na ir svarīga ne vien topošajiem 
absolventiem, bet arī gadu jau-
nākiem skolēniem. Viņiem par 
godu šajā dienā rīko balles dejas 
(Vanhojentansi) – kur skolēni iz -
dejo visas skolā apgūtās dejas.  
Šādi viņi svin, ka kļūst  par vidus -
skolas vecākajiem audzēkņiem. 
Dejas ir ļoti krāšņas, visi tērpti 
balles vakarkleitās, zēni “izmē ģi-
na” frakas, turklāt apjomīgās fri-
zūras, krāšņās kleitu mežģīnes un 
neierasti glaunie tērpi daudziem 
liek izskatīties mazliet neveikli.  
Uz šīs skaistās tradicijas ēnas pusi 
norāda Rīta Nisi (Riita Nissi), bi -

jusī skolotāja no Urjalas: “Ne visas 
ģimenes var atļauties iegādāties 
krāšņus tērpus, doties pie frizieŗa, 
taču tas jādara, jo tā ir sena tra-
dicija, tā ir pieņemts. Un, ja jau 
visi tavi klasesbiedri piedalās, arī 
tev tas jādara.” Pēc dejām studenti 
dodas svētku vakariņās – apmeklē 
restorānus.

Lai gan dažādas tradicijas un 
ieradumi valstīs atšķiras, savas 
kul tūras un tradiciju apzināšanās 
ļauj labāk saprast cilvēkus un viņu 
vērtības. Kas gan ir nācija bez sa -
vas identitātes? Lai cik līdzīgi vai 
atšķirīgi mēs būtu, Latvija un So -
mija viena otru pazīst jau sen, 
turklāt dažādi sadarbības projekti 
un līgumi mūs saista arī šodien. 
Cik draudzīgas ir mūsu attiecī -
bas? Par to jau nākamajā “Ziemeļu 
sapnis? Latvijas nākotne Somijas 
pēdās” rakstā! 

Es peldēju 
no Rīgas uz Somiju

Latvija ar Somiju sadarbojas  
jau sen, un dažādi sadraudzības 
projekti tiek īstenoti arī šodien. 
Septītajā, noslēdzošajā aprakstu 
sērijas “Ziemeļu sapnis? Latvijas 
nākotne Somijas pēdās” stāstā ap -
skatīsim mūsu valstu attiecības.   
Ja iepriekšējos aprakstos nedaudz 
iepazināmies gan ar bērnu pabal-
stiem, gan nodokļu politiku, iz  -
glī tību, pensijām, kultūru un ci -
tiem svarīgiem labklājības rādītā-
jiem, tad šoreiz jānoskaidro – cik 
savstarpēji draudzīgi tad īsti esam?

Somija atbalstīja Latviju un tās 
neatkarības ideju jau 1919. gadā, 
kad Kārlis Ulmanis lūdza palī-
dzību, un 1919. gada septembrī at -
zina Latviju de facto, 1921. gadā  –  
de iure. Notikušas dažādas oficiā-
lās valsts pārstāvju vizītes un vie-
so šanās reizes. Somiju iepazinuši 
brāļi Kaudzītes, Janis Rozentāls, 

Rūdolfs Blaumanis. Arī bēgļu gai-
tās Ziemeļzemē patvērumu mek-
lēja daudzi mūsu kultūras darbi-
nieki kā Kārlis Skalbe, Jānis Aku-
raters, Miķelis Valters, Leons Pa -
eg le un citi. Arī 1991. gadā, kad 
Lat vija atguva neatkarību no 
PSRS, Somija atjaunoja diplo mā-
tiskās attiecības ar Latviju. Hel-
sinkos atkal ir Latvijas, bet Rīgā 
Somijas vēstniecība. 

Agrāko un esošo sadarbību jā -
saista arī ar ģeogrāfisko atrašanās 
stāvokli. Taisnā līnijā no Rīgas 
līdz Somijas galvaspilsētai Hel -
sin kiem ir vien aptuveni 400  kilo-
metru. Valstis savieno gan lid ma-

šīnu reisi, gan automaģistrāle līdz 
Tallinai, Igaunijā un tad    prāmis 
pāri mūsu pašu Baltijas jūras 
Somu līcim. 

Tā kā visi esam Eiropas Savie-
nības pilsoņi, mums ir tiesības 
brīvi pārvietoties visās dalībval-
stīs, tai skaitā droši drīkstam 
braukt un dzīvot Somijā. Arī somi 
drīkst darīt tāpat. Un tā sanācis, 
ka nu 2016. gadā Somijā oficiāli 
reģistrējušies bija  1910 cilvēku no 
Latvijas, un katru gadu viņu kļūst 
arvien vairāk. Lai gan dati par 
somiem, kas dzīvo Latvijā, ir pat 
no 2018. gada janvāŗa, tie ir vien 
aptuveni – ne visi reģistrējas Pil-
sonības un migrācijas lietu pār-
valdē. Taču iestāde noteikti reģis-
trējusi 745 cilvēkus no Somijas.

Savā starpā maināmies arī ar 
precēm, piemēram, 2017. gadā 
kopējā no Somijas ievesto un pār-
doto preču vērtība sasniedza teju 
612 miljonus, bet somiem pār de-
vām preces par teju 237 miljo-
niem eiro. Visvairāk esam iepir-
ku ši minerālos produktus un  
transportlīdzekļus, bet viņiem pie 
sirds visvairāk gājuši metalli un  
to izstrādājumi, kā arī koksne. Un 
ja salīdzinām ar 2016. gadu, pa -
lielinājies gan eksports, gan im -
ports. 

Latvijā darbojas arī Somijas 
uzņēmumi – ražo gan pārtiku, 
gan apģērbu un dzērienus, dar-
bojas tirdzniecībā, būvniecībā un 
komūnikācijas jomā. Un tā 2015. 
gadā Latvijā bija 239 Somijas 
kontrolētie uzņēmumi, nodarbi-
not gandrīz 8 tūkstošus cilvēku, 
bet Somijā tajā pašā gadā 20 Lat-
vijas kontrolētie uzņēmumi. So -
mijā gan rūpniecības, gan būv-
niecības un tirdzniecības jomā 
darbu deva 258 cilvēkiem. 

Mums ir sadarbība arī izglītī -
bas  jomā – 2016. gadā 17 Latvijas 
augstskolās studēja 177 cilvēki no 
Somijas jeb 2,2% no  kopējā ār -
valstu studentu skaita Latvijā. 
Visbiežāk somi izvēlējušies Rīgas 
Stradiņa universitāti, taču devu-
šies arī uz augstskolām reģionos.  
Uz Somijas augstskolām apmai -
ņā braukuši arī studenti no Lat-
vijas – 2016. gadā 36. Turklāt šo -
brīd somu valodu Ziemeļvalstu 
ģimnazijā mācās 34 skolēni. Un, 
kā atzīst skolas direktora vietniece 
Beāte Kaupasa, pēdējo piecu ga -
du laikā somu valodas apguvēju 
kļūst vairāk: „[..] tas saistīts arī ar 
to, ka igauņu valodu izvēlas par 
maz skolēnu, lai nodrošinātu at -
sevišķu grupu. Šiem skolēniem  
kā alternatīva tiek piedāvāts ap -
gūt somu valodu, kas ir igauņu 
valodai radniecīga valoda.” Un, lai  
gan skola sadarbojas ar Somijas 
vēstniecību Latvijā, sadarbība ar 
pašām somu skolām nav tik cieša. 

No tikšanās reizes Romano Missio Malmē 2018

Tessun Kirputorikeskus Tam-
perē, 2018 // Foto: Dārta Dindune

Kari Lindgrena zīmējums 2000

2017. gadā atklātais Helsinku 
ostas Ziemeļu termināls, 2018 
// Foto: Dārta Dindune

Skolēni, saģērbti karnevāla kostīmos, rokās tur zīmētus plakātus, sakā-
puši smagajās mašīnās, kas viņus vadā pa pilsētu, kamēr paši izkliedz 
dažādus saukļus un uz ielas esošajiem cilvēkiem met saldumus – šādu 
neparastu ainu ieraugu Hamēnlinnā (Hämeenlinna). 
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Laiks ienāca katra latvieša 
mājā un stāstīja patiesību
Kad pazīstamais latviešu grā-

mat izdevējs Helmars Rudzītis pēc 
ilgām pārdomām un šaubām no -
lēma ķerties pie avīzes “taisīšanas” 
un  par savām  idejām stāstīja kā -
dam ietekmīgam paziņam, gribē-
dams uzzināt viņa viedokli, saņē-
ma aukstu ūdens šalti: “Nu ko, jūs, 
Rudzīša kungs, dariet taču godīgu 
darbu!”. Rudzīti vēsā atbilde it ne -
maz nesamulsināja, un viņš nedo-
māja atkāpties no savas ieceres.

Un labi, ka tā darīja. Kā mēdz 
teikt – vēsture visu noliek savā 
vietā. Laikraksts, kuŗam ir  simbo-
lisks nosaukums, ienāca  ikkatra 
trimdas latvieša mājā un kļuva   
par draugu un padomdevēju, kā 
to bija vēlējies Helmars Rudzītis  
ar saviem domubiedriem. Viņa 
godīgais (bez pēdiņām) darbs ne -
sis bagātīgus augļus.

Šogad svinēsim Laika 70 gadus. 
Gaidot iespaidīgo jubileju, atšķir-
sim laikraksta nodzeltējušās lap-
puses un palasīsim, par ko iecie-
nītā avīze rakstīja pirms  50, 40, 30, 
20... gadiem. Blakus nopietniem 
un polītiski asiem “gabaliem” Lai-
kā atradīsim arī satīru, feļetonus, 
anekdotus, vārdu sakot, daudz ko 
interesantu. Pa kripatiņai  no avī-
zes daudzpusīgā satura mēģinā-
sim iepazīstināt mūsu lasītājus. 

Sūtņa J. Feldmana 
novēlējums

Kā katram jaunam pasākumam, 
tā arī Laikam stāv priekšā grūtības 
un pārbaudījumi. Vai tagadējos 
apstākļos tie ir pārvarami? Mēs 
visi to vēlētos, jo vajadzība pēc 
pla  ša vispārīga latviešu laikraksta 
Savienotajās Valstīs nobriedusi. 
Jau krietni lielo latviešu koloniju 
Amerikā ik pārnedēļas pavairo 
katrs kuģis, atvedot no Eiropas 
jau nus latviešu emigrantu pulci ņus, 
kuŗus apgaro mīlestība uz savu 
valsti, tautu un valodu un kuŗus ap -
vieno doma par Latviju un cerības 
to redzēt atkal brīvu un ziedošu. 

Drošsirdīgi vīri, kas paši nāk no 
bēgļu nometnēm Vācijā, ir ķēru-
šies pie jauna laikraksta radīšanas 
darba. Viņi labi pazīst mūsu izklī-
dinātās tautas ilgas un vajadzības. 
Arī pats darbs tiem nav svešs, kas 
liek domāt, ka panākumi nodro-
šināti. Un tomēr man gribētos 
teikt, ka ar techniskām zināšanām 
vien nevar radīt kaut ko lielu, pa -
liekamu. Ir jāatrod ceļš uz katra 
latvieša ģimeni, uz katra latvieša 
sirdi. Un to jaunais laikraksts pa -
nāks vienīgi “uzminot sen aizmir  -
s tu svētumu”, nesot gaismu visiem 
vienlīdzīgi, uzmanīgi pieklauso-
ties pie mūsu tautas sirds pukstie-
niem un kalpojot visai mūsu tautai.

Es zinu, tāds arī ir izdevēju mēr-

ķis. Tādēļ novēlēšu jaunam laik-
rakstam veiksmi un panākumus, 
piemetinot vēl sekojošo: “Sadar-
bo jaties ar visiem latviešiem, kas 
stāv par mūsu neatkarīgo, brīvo, 
demokratisko Latviju. Neatstum-
jiet nevienu, nenomāciet jau pa -
stāvošos vietējos nacionālos lat-
viešu laikrakstus. Izceļat to, kas 
mūs visus vieno, un aizmirstat to, 
kas mūs varētu šķirt!”

Lai Dievs palīdz jauna darba 
darītājiem mūsu tautas un Latvijas 
labā!    

Redakcijas piezīme. Laika pub-
likāciju apskatos saglabāta tā laika 
personvārdu un ģeografisko no -
sau kumu rakstība, un autoru va -
lodas īpatnības.

Kanadas latviešiem 
savs teātris

Montrealas latviešu dzīvē liels 
notikums. Sen pasāktais M. Zīver-
ta „Ķīnas vāzes“ iestudējums pēc 
32 mēģinājumiem tagad godam 
paveikts un paredzēta pirmizrāde. 
Teātŗa ļaudīs jau no paša rīta ma -
nāms zināms satraukums un se -
višķi nervozē tie, kas uz skatuves 
dēļiem kāpj pirmo reizi. Jau stun-
du pirms izrādes sākšanās zāle 
pildas ar mont reāliešiem un arī 
viesiem no tuvākas un tālākas 
apkārtnes. Būtu grūti iedomāties 
jaukāku un pie mērotāku teātŗa 
at klāšanas ieva dīšanu, ka ar Mon-
tre alas latviešu mākslinieku dar -
bu skati, kas gau mīgā un lietprā-
tīgā iekārtojumā labi pārskatāmi 
novietota vienā zāles malā. Sienu 
rotā J. Tīdema ņa, A. Laiviņa, A. Brū-
veļa gleznas. Uz galdiem glīti sa -
rindoti skulp tora L. Kalniņa, daiļ-
amatnieku   M. Romanes, Z. Jur-
šev ska un sud rabkaļa O.Vīnde-
dzes keramikas, ādas un sudraba 
izstrādājumi. Šī mazā lzstāde esot 
ievadījums nā  košajai lielajai izstā-
dei, ko visā    drī zumā Montrealas 
tautieši gri bot sarīkot Kanadas 
mākslas drau giem. Noskan pēdē-
jais zvans. Iz  rāde sākas. (..) Patī-
kamas bija V. Lai viņa dekorāciias, 
kas ar savu bagāto mākslinieka 
fantāziju šo vairākas reizes redzēto 
lugu pa  dara īpatnāku un skatī-
tājiem pa  tīkamāku.

***
Laiks 1949. gada 1. numurā sāka 

publicēt Anšlava Eglīša romānu 
Adžuronga.  Lasītāju ieskatam da -
žas romāna sākuma rindkopas.

Bendžamīns Kliffords Kilma-
norks stāsta: Viss iesākās ar patera 
Pasdelū radiodepešu. Viņš raidīja: 
“..Sarkanās Ķīnas karapulki no -
griezuši atceļu uz ostām. Glābiet 
manas kolekcijas. Pēc diviem mē -
nešiem būs par vēlu”. Par sevi šis 
lāga vīrs neminēja nekā. Varat ie -
domāties uztraukumu, kāds izcē-
lās valsts ģeogrāfijas institūtā. Tū -

daļ sasaucām ārkārtēju sapulci, 
alarmējām vai visu Kanadu, ap -
spriedām desmitiem glābšanas 
plānu, bet tie visi atdūrās pret vie-
nu kavēkli: naudas trūkumu. Ķē -
rāmies pie pēdējā līdzekļa – to 
pašu nakti institūta prezidents un 
es – otrs sekretārs, izlidojām uz 
Van kuveru pie Brjūsa Prentisa 
Gulprita. Kas viņš tāds ir, to gan 
man vēl nevienam nav vajadzējis 
paskaidrot, jo tikai retais nebūs 
lasījis viņa vārdu uz sarkanajām 
laša konservu kārbām, kas pēdē-
jos gados pārplūdinājušas visus 
kontinentus. Jums jāzin, ka Brjūss 
P. Gulprits ir vīrs, kas spēj izdabāt 
katrai savai iegribai. Mūs pieņē -
ma tūlīt. Dzeltensvītrotā zīda pi -
džamā liels, nekustīgs un smags, 
šis ievērojamais zinātnes mecenāts 
mēmi klausījās mūsu žēlabās. (..)

Kukunor augstiene kādreiz ie -
kļāvās senās Hijas karalistes robe-
žās, kas, pirms Čingishana kara-
pulki to pār vēr  ta tuksnesī, bija 
pasakainos dār zos ieslīguši zeme, 
kuras tempļu krāš ņums pārspējis 
abu Ķīnu un pat khmeru valsts 
spožumu Kam bo džā. Un tagad 
patera trīsdesmit gados savāktie 
materiāli, kas pa  vērtu teiksmai -
nās Hijas noslēpumu un piešķirtu 
gluži Jaunus vaibstus Visai Vidus-
āzijas vēstūres ainai – draudēja 
zinātnei pazust. Jautājums tā tad 
bija – kā nokļūt pie patera Pasdelū 
mazajā ligzdā Balekum – gomkA 
Hvangho upes krastā un nogādāt 
viņu ar visām mantām drošībā.

Grāmatu Draugam –  
50 gadu

Arī svešniecībā latvieši 
palikuši uzticīgi grāmatai

Pirms 50 gadiem oktobrī Rī -     
gā gai tas sāka apgādā Grāmatu 
Draugs. Tā laika grāmatu pasaulē 
tas bija pārdrošs pasākums, bet 
pierādījās sekmīgs un tagad jau 
nepārtraukti darbojies pus gadu 
simteni. Apgāds publicējis tūksto-
šiem grāmatu brīvajā Latvijā un 
trimdā. Kā un kāpēc tas tā notika, 
lasāms apgāda dibinātāja Helma ra 
Rudzīša rakstā. 

Pirms piecdesmit gadiem, 1926.
gada oktobŗa sākumā, Jaunākās 
Ziņās  parādījās sludinājums ar pār-
drošu virsrakstu “Grāmatas par 
velti”, kas solīja gada laikā 24 ie  vē-
rojamu rakstnieku grāmatas, ik 
mēnesi divas, 1. un 15. datumā pa 
vienai. Un katra grāmata ar pie-
gādi mājās maksās tikai vienu latu. 
Tiem, kas dzīvo Rīgā vai Liepājā, 
grāmatas pienesīs mājās un latu 
iekasēs pie saņemšanas. Ārpus 
šīm pilsētām dzīvojošiem grā ma-
tas piesūtīs pa pastu un tiem gan 
lats par katru grāmatu jāiesūta 
ie priekš. Abonementa pieteikšana 
šīm grāmatām bija izdarāma ar 
sludinājuma noslēgumā pievie-

notu kuponu. 
Latviešiem viss sludinājumā so -

lītais bija neparasts. Vispirms – 
grāmatu neticami lētā cena un – 
ievērojamo rakstnieku vārdi, kas 
bija gan dzirdēti, bet tiem, kas 
svešvalodas nepārvaldīja, nepie-
ejami. Pirmo reizi latviešiem grā-
matas arī piedāvāja piegādāt mā -
jās, apejot grāmatu veikalus, un 
pirmo reizi parādījās arī tagad tik 
pazīstamais un pasūtināšanai ēr -

tais kupons. Un visu to solīja jauns 
apgāds Grāmatu Draugs, kaut kur 
Pēterbaznīcas laukumā. 

Kas gan varēja ticēt tādam slu-
dinājumam? Un tomēr ticēja! Iz -
rādījās, slāpes pēc grāmatām lat-
viešos bija tik lielas, ka lielpilsēt-
nieki uzdrošinājās riskēt ar past-
marku kupona nosūtīšanu, bet 
mazpilsētnieki un laucinieki bez 
pastmarkas vēl atļāvās arī vesela 
sudraba lata ieguldījumu šajā 
šaubīgajā pasākumā!    

Pat amerikāniskās reklāmas 
au tors, toreiz pavisam jauns stu-
dents, nebija paredzējis, ka latvie-
šu vēlēšanās iepazīties ar pasau -  
les literātūru būs tik plaša. Tā 
daudzkārt pārsniedza visu, ko 
viņš bija cerējis. Ja toreiz, Latvijā, 
no grāmatas, kas maksāja apmē  - 
r am sešus latus, gada vai pat divu 
gadu laikā tautā aizgāja 1500 ek -
semplāru, tad tas jau bija sasnie-

gums. Bet uz amerikānisko sludi-
nājumu Jaunākās Ziņās atsaucās 
turpat 18  000 grāmatu pircēju! 
Pirmās grāmatas, kas bija jau 
iespiešanā, metiens bija jāpaaug - 
s tina un vēlreiz jāpaaugstina.

Un kad 15. oktobrī pirmā grā-
mata, 250 lappušu biezais Bern-
harda Kellermana romāns “Idiots” 
Valdemāra Kārkliņa tulkojumā, 
sāka sasniegt abonentus, neviens 
nebija vīlies. Solītais bija izpildīts.

Gaitu sākot bija paredzēts izdot 
vienīgi tulkojumus, rēķinoties ar 
to, ka augstāku honorāru dēļ lat-
viešu rakstnieku oriģināldarbus 
par vienu latu nebūs iespējams 
pasniegt. Tagad arī tā vairs nebija 
problēma. Pie šāda metiena daudz 
kas bija iespējams. Tādēļ jau pēc 
pirmās grāmatas iznākšanas pro-
grammu papildināja ar latviešu 
rakstnieku darbiem. Jau trešā grā-
mata šai serijā, kas iznāca 15. no -
vembrī (tik ātri toreiz strādājām!), 
bija Pāvila Rozīša romāns “Divas 
sejas”. Tā Rozītis kļuva par pirmo 
“lata grāmatu” latviešu autoru. 
Bez Pāvila Rozīša pirmajā gadā vēl 
iznāca Kārļa Jākobsona un Ed -
varda Vulfa darbi un savu prozas 
rakstnieces karjēru uzsāka jaunā 
Aida Niedra ar savu pirmo toreiz 
“kontroversālo” romānu “Sarkanā 
vāze”. 

(Turpinājums sekos)

(Turpināts no Nr. 2)

Pirmajos gados Amerikā, Grāmatu Drauga grāmatu kalnos
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Ī S Z I Ņ A S

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 2) atrisinājums 
Līmeniski. 3. Turneja.   

9. Kameja. 10. Spiets.         
11. Karietes. 12. Trentona. 
13. Abe. 15. Pagalms. 17. 

At  matas. 19. Spinets. 20. Lie sa. 
22. Lauva. 23. Pāns. 24. Āmte.   
25. Ibēre. 28. Opole. 30. Stolons. 
32. Aprauti. 34. Skuters. 36. Ass. 
38. Kantātes. 39. Literāte. 40. 
Amorfs. 41. Liekas. 42. Svitene.   

Stateniski. 1. Dakara. 2. Šeri-
dans. 3. Tamtams. 4. Raksa. 5. 
Eli te. 6. Aspekts. 7. Miltrasa. 8. 
Stunda. 14. Bēne. 15. Palmira. 
16. Spināti. 17. Atamans. 18. Sla-
vens. 21. Ape. 22. Leo. 26. Reak-
tors. 27. Elks. 29. Petardes. 30. 
Statuss. 31. Skotele. 33. Plazma. 
35. Rātnas. 36. Asari. 37. Slate. Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Līmeniski. 4. Valsts Dienvid-
āzijā. 7. Franču kinorežisors 
(1932-1984). 8. Gaujas pieteka.  
9. Kustību kopums sveicienam. 
10. Visas latviešu valodā izdotās 
grāmatas un periodika. 11. Uz -
runas forma Turcijā. 13. Ierīce 
kuģa nostiprināšanai brīvā ūde-
nī. 18. Latviešu aktrise (1941). 
21. Japāņu tērps. 23. Kaprifoliju 
dzimtas krūms. 24. Franču rakst-
nieks (1840-1902). 25. Krievu 
rakstnieks (1897-1937). 26. Rīks 
pēršanai. 28. Latviešu tautas deja. 
29. Ātra, temperamentīga. 34. 

Akmeņaini, sekli ūdens posmi 
upes gultnē. 35. Gara, sieviešu 
apģērbam virsū liekama kažo k -
ā das apkakle. 37. Jēdziens grā-
mat vedībā. 38. Ģeoloģijas noza-
re. 39. Pilsēta Ukrainas dienvi-
dos. 40. Vīrieša vārds (maijā).  
41. Poļu rakstnieks (1846-1916).

Stateniski. 1. Oficiālas pus-
dienas ar lūgtiem viesiem. 2. Ap -
ledojums pēc atkušņa. 3. Lentes 
formas tērpu uzšuvēm. 4. Lat-
viešu rakstnieks (1871-1911). 5. 
D. Mendeļejeva ķīmisko elemen-
tu periodiskās sistēmas piektās 

grupas elements. 6. Valsts 
Eiro pā. 12. Čechu dziedā-
tājs (1939). 14. Sievietes 
vārds (novem brī). 15. Liel-
britanijas ad  mi nistrātīvi 
po  lītiskā sa  stāvdaļa. 16. 
Sen laiku lo  ci ņa stīgu mū -
zi kas instruments. 17. Ame-
rikāņu re  volveris. 19. Seno 
grieķu un romiešu rēķinu 
gal diņš. 20. Kūrortpilsēta 
Krie vijā, Krasnodaras no -
vadā. 22. Tēls H. Ibsena 
lugā “Pērs Gints”. 23. Ama-
zones pie teka. 27. Bahamu 
galvas pilsēta. 30. Piespie-
du izsū tījums no dzimte-
nes. 31. Sanešiem bagā tas 
upju ie  tekas jūrā vai ezerā. 
32. No  šu raksta zīme. 33. 
Krie vu astronoms (1819-
1905). 35. Auduma krāso-
šanas paņēmiens. 36. Glez  -
niecības žanrs.
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2019. gadā Likteņdārzā plānoti 
daudz un dažādi pasākumi – gan 
jau tradicionāli un apmeklētāju ie -
mī ļoti, gan jauni – īpaši šim gadam 
gatavoti. Turpināsies arī Likteņ dār za 
attīstības darbi – Lielā kalna vei do-
šana un Likteņdārza draugu ale jas 
iebruģēšana, kā arī šī brīža nozī mī-
gākais projekts – daudzfunk cionālās 
sabiedriskās ēkas būvnie cība.

• Jauno sezonu sāksim 13. ap -
rīlī ar Lielo talku!

Līdz ar pavasara atnākšanu ro -
sība atgriezīsies arī Likteņdārzā. 
Jau tradicionāli pirmais kopīgais 
pasākums būs šī Lielā talka, uz 
kuŗu gaidīsim gan lielus, gan ma -
zus, jo darāmais atradīsies visiem. 
Īpaši aicinām koknesiešus, kuŗi 
par piedalīšanos talkā var saņemt 
Likteņdārza Gada karti. Tā dod 
iespēju sešiem cilvēkiem sezonas 
laikā (uzrādot šo karti) apmeklēt 
Likteņdārzu bez ieejas ziedojuma.

• 3. maijs – Piemiņas vietas 
atklāšana Latvijas dibinātājiem 
un neatkarības atjaunotājiem

2018. gadā Likteņdārzā sadar-
bībā ar biedrību “4. maija Dekla-
rācijas klubs” un tās valdes priekš-
sēdi Veltu Čebotarenoku tika uz -

Kas notiks Likteņdārzā šogad?
sākta piemiņas vietas veidošana 
visiem 1918. gada 18. novembra 
Latvijas valsts dibinātājiem un 
1990. gada 4. maija neatkarības 
atjaunotājiem. Piemiņas vieta at  ra -
dīsies Likteņdārza Draugu alejas 
sākumā, un tās svinīga atklāšana 
plānota 2019. gada 3. maijā.

• 10. maijs – Piemiņas an  sam -
b ļa, kas veltīts polītiski represēto 
ģimeņu mātēm, atklāšana

Latvijas polītiski represētie ie   -
sai s tījušies Likteņdārza īstenošanā 
kopš pašiem tā pirmsākumiem, ar 
savu ieguldījumu piedaloties gan 
Amfiteātra Ozolu godasardzes iz -
veidošanā, gan Lielā kalna tapša -
nā, gan Draugu alejas iebruģēšanā, 
gan strādājot talkās. Šogad sadar-
bībā ar biedrību “Latvijas Polītiski 
represēto apvienība” tās valdes 
priekš sēža Ivara Kaļķa vadībā 
Liktens gātes ekspozīcijas Klusu-
ma nama zonā 10. maijā plānots 
atklāt piemiņas ansambli polītiski 
represēto mātēm.

• 13. jūlijs – Sajūtu jeb Ģimenes 
diena

Jau ceturto gadu vasaras vidū 
Likteņdārzā norisināsies Sajūtu 
jeb Ģimenes diena. Lieli un mazi 
būs mīļi gaidīti uz aizraujošām ak -
tīvitātēm kopā ar ģimeni un drau-
giem. Sajūtu jeb Ģimenes diena ir 
īpašs laiks, ko nesteidzīgi pavadīt 
skaistajā Likteņdārza ainavā – 
izjust vēja plūsmu, saules vilinošo 
siltumu, Daugavas ūdeņu mierīgo 
ritumu, ieklausīties dabā un būt 
kopā ar sev tuvajiem cilvēkiem 

radošā un pozitīvā gaisotnē, iz -
glītojošās un jautrās nodarbēs.

• 24. augusts  – Baltijas ceļa     
30. gadadienai veltīts koncerts

Viena no skaistākajām Likteņ-
dārza tradicijām ir vasaras kon-
certi kopā ar Likteņdārza drau-
giem. Šogad 23. augustā aprit 30 
gadi kopš leģendārās vienotības 
akcijas Baltijas ceļš. Par godu tam 
augustā Likteņdārza Amfiteātrī 
notiks skaists koncerts “Saule. Pēr-
kons. Daugava”, kuŗā Atmodas lai-
ka sirsnīgākās dziesmas izpildīs 
Latvijā populāri mūziķi.

• 7. septembris – Ābolu balle
Iestājoties rudenim, Likteņdārzā 

jau trešo gadu norisināsies tradi-
cionālā rudens Ābolu balle. Lieli 
un mazi būs mīļi gaidīti uz ābolu 
ražas svētkiem, lai kopīgi vāktu 
ābolus, spiestu sulas, vārītu ievā-
rījumu, ceptu pankūkas, uzzinātu 
jaunāko par ābolu šķirnēm un 
baudītu tautas deju priekšnesumus 
un īpašas aktīvitātes bērniem.

• 18. novembris – Saulrieta sa -
gai  dīšana Likteņdārza Amfi teā t rī

18. novembrī Likteņdārza Am -
fi teātrī pie Daugavas tradicionāli 
tiek svinēta Latvijas neatkarības 
proklamēšanas diena, visiem ko -
pīgi dziedot Latvijas himnu, ska-
toties priekšnesumus, iededzot 
svecītes Latvijas kontūras formā 
un sagaidot saulrietu ar simbolis-
ko astoņpadsmit ugunskuru ie -
degšanu.

Aicinām arī Jūs, cienījamo lasītāj, kļūt par Likteņdārza 
atbalstītāju! Aicinām piedalīties mūsu pasākumos vai arī zie-
dot, naudu ieskaitot 

Saņēmējs: 
Nodibinājums “Kokneses fonds”
Adrese: Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011, Latvija
Reģistrācijas numurs: 40008092535
A/S “SEB Banka” 
Kontā: LV10UNLA0050006878844
SWIFT: UNLALV2X

vai

starpniekbankās:
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm
SWIFT/BIC: ESSE SE SS
The Bank of New York Mellon, New York
ABA: 021000018 
Konts: 8900106808
SWIFT/BIC: IRVTUS3N
The Toronto-Dominion Bank, Toronto
SWIFT/BIC: TDOM CA TT TOR
National Westminster Bank Plc, London
Sort code: 60-00-04
SWIFT/BIC: NWBK GB 2L
vai 
Skandinaviska Enskilda Banken AB, London
Sort code: 40-48-65
SWIFT/BIC: ESSE GB 2L

Vairāk par iespējām pārskaitīt Jūsu ziedojumus un citu tuvāku 
informāciju skat. Likteņdārza jeb “Kokneses fonda” mājaslapā 
http://liktendarzs.lv

Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts

Valgundes pagasta Ložmetējkalnā 17. gadu notika ziemas no -
metne “Baltais vilks”, kuŗā piedalījās 149 skauti un gaidas. Nometnes 
priekšnieks – Nils Klints. Skauti paši gatavoja ēst, rūpējās cits par citu,  
tā rūdot sevi gan garīgi, gan fiziski. Latvijā ir apmēram 800 gaidu un 
skautu organizācijas biedru, vadītāja – Agnija Jansone.

Kuldīgai 1991. gada janvāŗa dienās bija īpaša loma, proti, Latvijas 
Radio Kurzemes korespondente Silva Bendrāte bija atbildīga par to, lai 
Kuldīgā darbu sāktu neatkarīgā radiostacija, ja radio balss Rīgā tiktu 
apklusināta. Tāpēc arī ap pasta ēku bija izveidoti nocietinājumi ar liel-
jaudas techniku un betona bluķiem. Šogad janvārī ļaudis atkal pulcējās 
pie pasta ēkas, lai atcerētos notikumus pirms 28 gadiem. Rīkotāji –
Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Zemessardzes 45. kaujas nodro-
šinājuma bataljonu, Latvijas Skautu Kuldīgas 58. vienību un novada 
pašvaldību. 

Valkas novada Kārķos 18. janvārī bija tradicionālais 1991. gada 
bari kāžu atceres sarīkojums “Uguns sniegā”. Uz salas pie Dabas kon-
certzāles tika iedegts ugunskurs, kur pie tējas tases, atmiņu stāstiem un 
kopīgām dziesmām bija iespēja atkal izjust barikāžu laiku. Tautas namā 
demonstrēja Ginta Grūbes dokumentālo filmu „Lustrum”.

Ventspils novada Ugālē tika iedegts barikāžu ugunskurs tirgus lau-
kumā, kur atcerējās 1991. gada notikumus. Piltenē, kultūras namā, de -
monstrēja Dāvja Sīmaņa spēlfilmu “Tēvs Nakts”, pēc tam pulcējās pie 
ugunskura, lai dalītos atmiņu stāstos. 

 Užavas Tautas namā notika pasākums “Ugunskuru liesmās”, kur 
tikās barikāžu dalībnieki. Usmas bibliotēkā līdz 26. janvārim apska-
tāma izstāde “Barikāžu laika atcerei”. Vārves bibliotēkā līdz 23. jan-
vārim bija aplūkojama izstāde “Barikāžu ugunskuri deg”, bet Zūru 
biblio tēkā 18. janvārī notika kino vakars “Tēvu barikādes”. 

Alūksnes novadu iepazīšanās vizītē apmeklēja Norvēģijas Kara-
listes vēstnieks Latvijā Kristians Ēdegors (Kristian Ødegaard) un 
Nor vēģijas aizsardzības atašejs pulkvedis Eisteins Limosets (Øystein 
Limoseth). Novada domes priekšsēža vietnieks Dzintars Adlers iepazīs-
tināja ar situāciju novadā un attīstības plāniem. Viesi apmeklēja Na -
cionālo bruņoto spēku (NBS) Kājnieku skolu un militāro bazi, kā arī  
apsprieda iespējas piesaistīt pašvaldības projektiem arī Norvēģijas 
financējumu un sadarbības partneŗus. 

Latvijas Robežsardzē un muitā pērn ar 120 dienesta suņu palīdzību 
izdevās atklāt teju 900 likumpārkāpumus. 102 gadījumos tika izņemti 
gandrīz 19 miljoni cigarešu, 744 – vairāk nekā 20 kg narkotisko vielu un 
atklāti vairāk nekā 200 000 eiro nedeklarētas skaidrās naudas. 

Latvijas Pasts līdz 2019. gada 27. janvārim plkst. 23.59 aicina 
ikvie nu piedalīties balsojumā par skaistāko Latvijas valsts un Lat-
vijas Pasta 100 jubilejas pastmarku. 2018. gadā tika izdotas 26 past-
markas un trīs to bloki, kopējai tirāžai sasniedzot 6,6 miljonus 
eksemplāru. Balso: https://www.delfi.lv/gada-pastmarka-2018/#gada-
pastmarka-2018. Latvijas Pasts izdevis 2019. gada pirmās pastmar -      
kas – ar Aizputes, Rucavas un Tukuma novada ģerboņiem.
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(Turpinājums 20. lpp.)Tomass Dukurs

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

+371 28390346

 KOLLEKCIONĀRS
PĒRK

 L.Liberta, V.Skultes,
J.Tīdemaņa,

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

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

LATVIEŠU FEDERĀLĀ 
KREDITSABIEDRĪBA ŅUJORKĀ
paziņo, ka gada kārtējā biedru pilnsapulce notiks

svētdien, 3. februārī, plkst. 11.30 dienā

Salas baznīcas sarīkojumu zālē, 4 Riga Lane, Melville, NY
PĒC SAPULCES – CIENASTS.
JAUNI BIEDRI MĪĻI GAIDĪTI!

ATSEVIŠĶUS PAZIŅOJUMUS KREDĪTSABIEDRĪBAS
BIEDRIEM NEIZSŪTĪS

Martins Dukurs – 
desmitkārtējs 

Eiropas čempions!
Titulētais Latvijas skeletonists 

Martins Dukurs, izcīnot 10. 
Eiropas čempiona titulu, kļuvis 
par vienīgo Vecā kontinenta 
rekordistu individuālajos olim-
piskajos sporta veidos, liecina 
statistika. 

Martins Dukurs Īglsas trasē 
Austrijā triumfēja Eiropas 
čempionāta un Pasaules kausa 
posma sacensībās. Visus savus 
Eiropas čempiona titulus 
Martins Dukurs izcīnījis pēc 
kārtas. 2016. gadā viņš pirmo 
poziciju dalīja ar savu brāli 
Tomasu. Martins Dukurs jau 
pēc pirmā brauciena bija līder-
pozicijā, bet otrajā braucienā 
viņam bija otrais rezultāts. 
Summā viņš uzvarēja ar re -
zultātu minūte un 46,17 se -
kundes. Īglsas trase Martinam 
ir laimīga, jo tajā viņš guvis 
visvairāk uzvaru salīdzinājumā 
ar citām skeletona trasēm. Arī 
2010. gadā, kad viņš par Eiropas 
čempionu kļuva pirmo reizi.      

Savukārt Tomass Dukurs pēc 
pirmā brauciena bija dalītā 
otrajā vietā, tomēr otrajā brau-
cienā vājais starts liedza pa -
cīnīties par medaļām. Summā 
viņš brālim zaudēja 0,52 se -
kundes, Eiropas čempionāta 
vērtējumā viņš palika ceturtais, 

bet Pasaules kausa vērtējumā – 
piektais. Sporta statistiķi zina 
teikt, ka no 2012. līdz 2017. 
gadam brāļi Dukuri trīs reizes 
svinējuši dubultuzvaru, vienu 
no tām – ar simtprocentīgi vie-
nādiem rezultātiem. 

Trešais Latvijas skeletonists 
Ivo Šteinbergs sacensības bei-
dza 19. vietā. Pēc pirmā brau-
ciens viņš bija 15., bet otrais 
brauciens bija vājāks, kas viņu 

atmeta uz 19. vietu. Summā 
Šteinbergs Martinam Dukuram 
zaudēja 1,89 sekundes.

Pasaules kausa izcīņas kop-
vērtējumā Martins Dukurs ar 
771 punktu ir trešais, savukārt 

Tomass Dukurs ar 688 punk-
tiem ir sestajā vietā. Savukārt 
Šteinbergs ir 21. pozicijā ar 300 
punktiem. Līderis ir krievu 
skeletonists Tretjakovs ar 834 
punktiem.

Līdz šim rekordista godu 
Dukurs dalīja ar leģendāro 
zviedru daiļslidotāju Ulrihu 
Sal   kovu, kuŗa vārdā ir nodēvēts 
viens no daiļslidošanas elemen-
tiem. Viņš savas sportista kar-
jēras laikā 19. gadsimta beigās 
un 20. gadsimta sākumā Eiropas 
čempiona titulu ieguva deviņas 
reizes. Salkovs ir arī des mit-
kārtējs pasaules čempions, un 
šajā ziņā apsteidz Dukuru, 
kuŗam ir piecas planētas meis-
tarsacīkšu zelta medaļas.

Latvijas vadošā skeletoniste 
Lelde Priedulēna Īglsas trasē 
Insbrukā ierindojās 14.vietā 
Eiropas čempionātā, kas vien-
laikus bija arī Pasaules kausa 
piektais posms. Priedulēna no 
pirmās vietas atpalika 2,11 
sekundes, ieņemdama 14.vietu 
Eiropas čempionāta ieskaitē un 

19. poziciju Pasaules kausa 
vērtējumā. Priedulēnai pēc 
Phjončhanas olimpiskajām spē-
lēm tika izdarīta ceļgala ope-
rācija un sezonas sākumu viņa 
izlaida, sacensībās atgriežoties 
tikai šogad.

Ķibermaņa 
ekipāža iegūst  

sudrabu un bronzu
Latvijas bobsleja divnieka 

ekipāža Oskars Ķibermanis un 
Matīss Miknis Pasaules kausa 
(PK) izcīņas piektā posma sa -
censībās Īglsas trasē Austrijā 
izcīnīja bronzas medaļas. Lat-
viju sacensībās pārstāvēja vēl arī 
Ralfs Bērziņš ar Dāvi Spriņģi. 

Ātrākais abos braucienos bija 
Olimpiskais čempions vācietis 
Frīdrichs. Ķibermanis pēc pir-
mā brauciena atradās trešajā 
pozicijā un spēja šo vietu 

saglabāt arī divu braucienu 
summā. Otrais bija cits Vācijas 
pilots Johanness Lochners, kuŗš 
savam tautietim piekāpās par 
0,15 sekundēm, Ķibermanis 
līderim zaudēja 0,34 sekundes. 
Ralfs Bērziņš ar stūmēju Dāvi 
Spriņģi uzvarētājam zaudēja 
1,24 sekundes, kas viņam deva 
16. vietu.

Arī četrinieku sacensībās Ķi -
bermanim medaļa. Trešo pos mu 
pēc kārtas sudraba godalga. 

Jaunais pilots Ralfs Bērziņš 
ierindojās astotajā vietā, kas 
viņam ir sezonas labākais re -
zultāts četriniekos.
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S A R Ī K O J U M I

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

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

Centrs (10705 West Virginia 
Ave, Lakewood, CO 80226), tālr.: 
303-986-5337 vai 303-913-8081. 
Piektdienās 19:00 tiekas latviešu 
deju grupa, 20:30 notiek koŗa 
mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

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

5.februārī 11:00 pensionāru 
kopas rēgulārā sanāksme groziņu 
veidā. Programmā valdes ziņo-
jumi, nākotnes darbība un Lat-
vijas TV videolentu fragmenti. 
Saiets beigsies ar dzimumdienu 
svinēšanu pie kafijas galda.

10.februārī 15:00 izrāde Three 
Sisters Two.

MINESOTA (MN)
Jungle Theatre (2951 Lyndale 

Ave S, Minneapolis MN 55408). 
Box office: 612-822-7063. Box -
office@jungletheaatre.com 

10.janv.- 10.febr. Laila Robina 
spēlē jaunā lugā: Lucy Kirkwood 
’’The Children’’.

ŅUJORKA (NY)
Scandinavian House ( 58 Park 

Ave, New York, NY 10016).
„Kultūras dienas’’ nedēļas 

nogalē: Filma! Māksla! Mūzika!
 26.janvārī 15:45 filma ”Homo 

Novus” (2018), veidota pēc An -
šlava Eglīša romāna motīviem 
(ar smaidu par kaislībām Rīgas 
mākslinieku dzīvē 30.gadu bei -
gās). Ņujorkas pirmizrāde. Re -
žisore Anna Viduleja; māksli-
nieces Lindas Treijas ievadvārdi. 
Ieeja $12. $7 SH biedriem un $7 
studentiem. Biļetes var iepriekš 
pasūtināt internetā: www.scandi-
naviahouse.org 

Jonkeru baznīca (254 Valentine 
Laane, Yonkers, NY 10705).

27.janvārī 11:30 LNOĢ izloze, 
pārskats par ALA Atzinības rak-
stu saņēmējiem, „Latviešu māk-

sla’’ (lekcija ar slīdītēm) – Linda 
Treija, koncerts kafejnīcas stilā  
– dziedātāja Arta Jēkabsone 
(Ņujorka) un ģitārists Rihards 
Kolmanis (Bostona), vīns un 
uzkodas. Ieeja $ 20, bērniem 
brīva. Rīko: Ņujorkas latviešu 
organizāciju padome (ŅLOP); 
Info: A.Bataraga, tālr: 201-788-
5315).

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. 

MetOpera 4. un 7.martā 
Aleksandrs Antoņenko (tenors 
no Latvijas) uzstāsies Dž. Verdi 
operā ”AIDA” Radamesa lomā;

13., 16.,19., 23.martā – Sam-
sona 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.seattle-
latviancenter.com

27.janvārī 11:30 (pēc Dievk.) 
Kursas Draudzīgais Aicinājums. 
Vēlbrokastis un programma.

SV. PETERSBURGA (FL)
Sv.Petersburgas latviešu bied-

rība ( 5220 Brittany Dr. S, Apt. 
1410, St.Petersburg, FL 33715), 
tālr: 727-8272338.

5.februārī 10:00 biedrības val-
des sēde, kuŗa notiks (5101 
Brittany Dr. St.Petersburg, FL 
33715) dzīvojamā kompleksa 
kluba telpās, 2.stāvā, Tudor Room.

16.februārī 16:00 (5101 Brit-
tany Dr, St. Petersburg, FL 33715) 
Point Brittany Clubhouse telpās 
Sisniņu balle, kuŗā koncertu 
sniegs un par deju mūziku gādās 
Krisīte Skare, Silvija Padegs 
Grendze un Michael Glashow.

Mārīte Rubīns klās bufetes 
galdu ar vieglām uzkodām un 
gādās par trim lieliskiem dāvanu 
groziem loterijai. Tiem, kuŗi gri-
bēs sirdis sasildīt ar glāzi vīna, 
par to jāgādā pašiem. Atspir-
dzinošus bezalkoholiskos dzērie-
nus varēs nopirkt uz vietas. Ieejas 
ziedojums, sākot ar $ 25. Tā kā 
vietu skaits zālē ir ierobežots, 
lūdzu pieteikties iepriekš pie 
Daces Hohlovas, tālr: 727-479-
8026. Pie vārtiem dežurantam 
sakiet, ka dodaties uz latviešu 
pasākumu klubā (Attending 
function at Clubhouse).

23.februārī 13:00 biedrības 
pilnsapulce (5101 Brittany Dr, St. 
Petersburg, FL 33715) Point 
Brittany Clubhouse telpās. Notiks 
valdes vēlēšanas, budžeta pie  ņem-
šana un lemšana par biedrības 
turpmāko darbu. Katra biedra 
viedoklis ir ļoti svarīgs. Lūdzam 
aktīvi iesaistīties lēmumu pie -
ņem šanā! Noslēgumā balsstie sī-
gos cienās ar pankūkām un de -
siņām. Vārtu dežurantam sakiet, 
ka braucat uz Latvian event.

23.martā biedrība rīko 12-14 
stundu ekskursiju ērtā autobusā 
uz Big Cypress Seminole Indian 
Reservation. Maršruts no St.
Petersburgas uz galamērķi ved 
gar Fort Mayers. Tiem, kuŗi dzīvo 
Fort Mayers tuvumā, ir iespēja 
pievienoties pa ceļam. Ekskur si-
jas laikā, izbraucot purvus īpašā 
automobilī, varēs vērot neskartu 
dabu, retus augus, dažādus dzīv-
niekus, kā arī pakavēties mūzejā 
un nogaršot indiāņu ēdienus. Ja 
nevēlaties izmantot vietējo kafej-
nīcu, iesakām ņemt līdzi savu 
pārtikas groziņu un atspir dzi-
nošus dzērienus. Dalības maksa 
biedrības biedriem $30, pārējiem 
$ 50. Šis varētu būt Jūsu laiks 
iestāties mūsu biedrībā! Gaidām! 

Interesentus lūdzam pieteikties 
līdz 23.februārim pie Gundegas 
Vilemsones, tālr: 727-531-6203.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdi-

enu 19:30 Centrā; 7.febr., 7.

martā,11.apr.,9.maijā.
Pensionāru sanāksmes pirm-

die nās, 13:00, Info: 514-992-9700. 
www.tervete.org 

 ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc. 
daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 
408-813-5104, e-pasts: una.vei-
lande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 5994, 
e-pasts: bostonastrimdasdrau-
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
617-935-4917. E-pasts: igorssa-
fins@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.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-drau-
dze-255043897965234. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Māc. Gun-
dega Puidza, tālr.birojā: 773-736-
1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com 

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei-
manis. Dr. pr. Uldis Pūliņš. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc Dievk. kafijas galds. 

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Birojs atvērts 
ceturtdienās no 10:00 – 14:00. 
E-pasts: reglite@aol.com Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 
Dievk. sadraudzība. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svētdienās 
10:00. 27.janvārī Dievk. Seko 
draudzes gada sapulce. 10.feb-
ruārī Dievk. Seko Latviešu ap -
vienības Detroitā gada sapulce. 
24.februārī Dievk. 10.martā 
Dievk. Pēc tam sadraudzības 
stunda. 24.martā Dievk.

• 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.: 561-447-9050. 
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. Mār-
tiņš Rubenis. 

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Svētdienās 11:00 Dievk. 
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis 
Keggi, draudzes sekretāre Zig-
rida 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. 27.janvārī Dievk. 3.feb-
ruārī angļu val. Dievk. ar Sv.vak. 
10.februārī Dievk. Seko Drau-
dzīgais Aicinājums.

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

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

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Dievk. notiek 10:00.

Bostonieši 
atvadās no 

RŪTAS 
STRAUMANES 

(1932 – 2019)
Rūta piederēja tai latviešu 

trimdinieku paaudzei, kas, 

lietojot sporta analoģiju, 

dzīves skrējienā ir uz pēdējās 

taisnes. Cits tuvāk, cits tālāk 

no gala lentas. Ja piederību 

latviešu sabiedrībai varētu 

apzīmēt ar 3 D – darbu, 

dāsnumu, dalību, tad Rūta 

piederētu visām trim. Lat-

viešu sabiedrībā viņa nebai-

dījās uzņemties amatus. 

Daudzus gadus bija Trimdas 

draudzes padomē un valdē, 

pildot kasieres pienākumus. 

DZĪVES SKRĒJIENA GALĀ
Būs maz ziedojumu sarakstu 

Bostonā, kur nebutu minēts 

Rūtas Straumanes vārds. Bet 

viņas vēlēšanās un spējas 

palīdzēt gāja daudz plašāk, 

kā to liecināja viņas dzīves 

stāsts. Īpaši gribētos uzsvērt 

dalību, kas bieži netiek pie-

tiekami novērtēta, klātbūtne 

latviešu garīgās un sabied-

riskās norisēs. Nedaudz pār-

spīlējot, gribētos teikt, ka, ja 

Bostonā kas notika, tad Rūta 

bija klāt. Tāpēc bija laba 

sajūta redzēt lielo bērinieku 

skaitu, kas pildīja Bostonas 

Trimdas draudzes baznīcu 

(vēlāk arī draudzes zāli) 

Rūtas atvadu dievkalpojumā. 

Bēŗu ceremoniju vadīja drau-

dzes mācītājs Igors Safins. 

Skaidrā latviešu valodā dzīves 

stāstu lasīja Rūtas māsas 

meita Annele, bijušās Trim-

das draudzes priekšnieces 

Skaidrītes Andersones meita. 

Angliskais tulkojums bija 

dziesmu lapiņās. Ērģelnieks 

bija Pēteris Aldiņš, solisti 

Andra Dix ( altvijole) , Etans 

Brossard (čells). Atvadvārdus 

no Trimdas draudzes teica 

Katrīna Veidiņa, no pensio-

nāriem Ilga Richtere, ALTS 

Sarma Liepiņa, no draugiem 

Jānis Bolis, no Piektvakara 

Dr. Juris Šlesers. Rūtas māsa 

Astrīda izteica pateicību 

visiem bēriniekiem. Bija 

daudz ziedu, un baznīcā bija 

jūtama labestības un mīles-

tības gaisotne, pavadot Rūtu 

Straumani mūžībā.

IVARS GALIŅŠ
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Mūžības ceļā aizgājusi mūsu visu mīļā

RŪTA STRAUMANIS
Dzimusi 1932. gada 28. septembrī Svitenē, Latvijā,
mirusi 2019. gada 2. janvārī Needham, MA. ASV

Mūsu mīļais tētis, vecaistēvs, vīratēvs, sievastēvs, vecvectēvs

ANDRIS ZEIDAKS
Dzimis 1931. gada 29. septembrī Rīgā, Latvijā,

miris 2018. gada 27. decembrī Rīgā, Latvijā

2018. gada 27. decembrī Mančesterā, Ņūdžersijā ASV, mūžībā devās mūsu 
tētis un vectēvs Ilmārs Rumpēters, dzimis 1929. gada 9. martā Daugavpilī. 
Mums paliek jaukas atmiņas par viņa humoru, dzīvesprieku, dziesmām un 
apbrīnojamo māksliniecisko talantu un darbīgumu! Sērojot un mīlestībā 
pieminot –

meita Rita Laima ar Kārli, Tālivaldi, Mariju, Krišjāni, Inesi,
Teodoru, Kirki, Jurģi un Alīsu,

dēls Artis ar Brigitu, Andreju, Sintru un Kristu,
un Baiba

(Turpināts no 18. lpp.)

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

Mīlestībā un dziļā pateicībā viņu piemin
ĢIMENE UN DRAUGI

Skumjās piemin
DĒLS UN VEDEKLA, DIVAS MEITAS AR ZNOTIEM

6 MAZBĒRNI UN 1 MAZMAZMEITA VANKUVERĀ, BRITU KOLUMBIJĀ, KANADĀ
DĒLS UN VEDEKLA, TRĪS MAZBĒRNI LONDONĀ, LIELBRITANIJĀ

MEITA, ZNOTS UN DIVI MAZBĒRNI DVĪŅU PILSĒTĀS, MINESOTĀ, ASV
SĒRO ARĪ (OTRĀ) SIEVA INDONEZIJĀ

KORPORĀCIJA TALAVIJA

Mūsu mīļais fi listrs

ARTURS REINHOLDS NEPARTS , B.S.M.E.
Dzimis 1921. gada 11.janvārī Umurgas draudzē,

miris 2019. gada 10. janvārī West Bloomfi eld MI, ASV

Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība un
Latvijas Okupācijas mūzeja saime sēro par

SILVIJAS RŪTENBERGAS
(09.08.1939. – 16.01.2019.),

Okupācijas mūzeja fonda atbalsta grupas ASV
ilggadējās dalībnieces un sirsnīgas mūzeja atbalstītājas, 

aiziešanu mūžībā. 
Jūtam līdzi ģimenei!

Latvijas Okupācijas mūzeja biedrības 
un Latvijas Okupācijas mūzeja saime

Tu klusi viņā krastā stāvi,
Un miers tik dziļš tev acīs šķiet,
Un mīla, skaujoties ar nāvi,
Šai krastā aust un viņā riet.
/Elza Stērste/

Sveika, Gauja!  Plūsti knaši
Tur, kur Baltā jūra iet!
Gadu simteņiem lai braši
Latvju tauta zeļ un zied!

Vedat mani dziedādami, nevedat raudādami,
Lai iet mana dvēselīte pie Dieviņa dziedādama.
T. dz.
*

Pēc Dievk. kafijas galds. Dievk. 
video var skatīt: https://tinyurl.
com/KalLatCh. 27.janvārī Dievk. 
3.februārī Dievk. ar dievg. Seko 
draudzes pilnsapulce ar čili pus -
dienām. 10.februārī Dievk. 
17.feb ruārī 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 Dievk. angļu valodā. 
31.martā Dievk. ar dievg.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Baptistu 
draudzes dievk. notiek svēt-
dienās 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 In -
driksons, 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. Dievkal po-
jumi 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.: 414-
258-8070. Dievk. notiek svēt-
dienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Dievk. 
notiek 10:30. Pēc Dievk. sa -
draudzība. 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.drau-
dze.org vai www.tervete.org Dievk. 

vada dr. pr. Jānis Mateus un vik.
Zvirgzds. tālr.: 514-481-2530, 
e-pasts: prez@draudze.org. Diev-
  kalpojumi Centrā. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ 08816). Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvianlutheran-
church@gmail.com. Dievk.no -
tiek 13:30. 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 pilnsapul-
ce. 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).

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. 
27.janvārī Dievk. Seko Valdes sēde.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Kontaktpersona Mary Beth Dzir-

nis: 989-781-1163,e-pasts: dzir-
nis@chartermi.net

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church (5106 
Zion Ave, San Diego, CA 92120), 
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-
598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.
rr.com. Māc. 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.: 
314-457-1830, e-pasts: kalnin-
sis@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 27.jan-
vārī Dievk. Seko Kursas Drau-
dzīgais 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 katru 
pirmo un trešo svētdienu Faith 
Lutheran baznīcā (2601 49th Str. 
N, St. Petersburg, FL), Māc. 
Aivars Pelds, tālr.: 727-368-0935. 
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. 27.janvārī 11:00 Bī -
beles stunda Virziņu dzīvoklī. 
1.februārī 11:00 dr.valdes sēde 
Norbergu mājā. 3.februārī Dievk. 
baznīcā. 10.februārī 11:00 Bī -
beles stunda māc. Pelda dzīvoklī.

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

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv. 
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, 
ON M4V 1J6), tālr.: 416-921-3327, 
E-pasts: baznica@bellnet.ca. 
Info: www.stjohnslatvian.ca Māc. 
Ģirts Grietiņš (adrese: 40 Holly-
berry 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: dc  -
draudze@gmil.com Info: www.
dcdraudze.org Mācītāja prāv. 
Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 
301-302-3270, e-pasts: macani-
tavp@gmail.com, dr. pr. Jānis 
Vītols, tālr.: 703-264-0089. Svēt-
dienās: 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. 
Draudze izbeigs darboties ar 
1.februāri. 

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

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU ziņas uz 
e-pastu: rasma@laiks.us, vēlākais 
– SESTDIENĀS!



LAIKS 2019. ga da 26. janvāris – 1. februāris20

(Turpināts no 17. lpp.)

Gints Bērziņš

Jānis Strēlnieks pret Holargos vienību // FOTO: Olympiacos

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

Pēc pirmā brauciena Ķiber-
manis zaudēja tikai kop vēr-
tējuma līderim vācietim Fran-
česko Frīdricham, un pēc otrā 
brauciena šo sudraba poziciju 
saglabāja. Arī Ralfs Bērziņš 
noturēja astoto vietu, ko ieguva 
pēc pirmā brauciena, un tas 
jaunajam Latvijas pilotam viņa 
debijas sezonā Pasaules kausā ir 
labākais rezultāts četrinieku 
sacensībās. Līdz šim Ralfam 
bija divas 11. vietas un viena 13. 
pozicija. Divnieku sacensībās 
Bērziņam labākais rezultāts 
Pasaules kausa posmā līdz šim 
bija septītā vieta Siguldā.

Arī parabobslejā – 
medaļas

Pēdējo divu gadu pasaules 
čempions parabobslejā Artūrs 
Klots sestdien un svētdien 
Oberhofas trasē Vācijā uzvarēja 
divās Pasaules kausa  izcīņas 
sacensībās.

Artūrs Klots pēc uzvaras 
Pasaules kausa posmā
// FOTO: sporta centrs.com

Anžejs Pasečņiks: alley-oop un 
atspēlēšanās no – 20 pret 
Murcia // FOTO: Gran Canaria

Pirmajā dienā Klots bija 
ātrākais abos braucienos un 
summā par 0,37 sekundēm 
apsteidza austrieti Andreasu 
Kapfingeru, bet pie bronzas tika 
brits Korijs Maps. Otrs Latvijas 
braucējs Alvils Brants izcīnīja 
piekto vietu, Klotam piekāp-
joties par 1,04 sekundēm.

Sasniedz labāko 
rezultātu sezonā

Latvijas vīriešu biatlona iz -
lases līderis Andrejs Rastor-
gujevs Rūpoldingā, Vācijā, 
izcīnīja 13. vietu Pasaules kausa 
posmā 10 kilometru sprintā, 
sasniedzot savu sezonā labāko 
rezultātu. Rastorgujevs divās 
šautuvēs pieļāva vienu kļūdu.

// FOTO: Reuters/Scanpix/LETA

Rastorgujevs pieļāva vienu 
kļūdu pirmajā šautuvē guļus, 
otrajā aizvēra visus mērķus un 
10 km sprinta distanci veica 23 
minūtēs un 47,6 sekundēs, no 
uzvarētāja, Johanesa Tingesa Bē 
atpaliekot 51,9 sekundes. Līdz 
šim sprinta sacensībās 2018./ 
2019. gada sezonā Rastor gu-
jevam labākais rezultāts bija 

16. vieta pirmajā posmā 
Pokļukā. Hochfilcenes posmā 
Latvijas biatlonistam 36., bet 
Oberhofā – 23. vieta. No pā -
rējiem diviem Latvijas spor-
tistiem ātrākais 10 km sprintā 
bija Aleksandrs Patrijuks, ku -
ram viena kļūda šautuvē. Viņš 
Bē zaudēja divas minūtes un 5,2 
sekundes un ierindojās 70. 
vietā. Daumantam Lūsam divi 
nesašauti mērķi, abi pirmajā 
šautuvē, un priekšpēdējā, 110. 
vieta.

15 km distancē ar kopēju star-
tu Andrejs Rastorgujevs izcīnīja 
20. vietu. Viņš šaušanā kopumā 
pieļāva trīs kļūdas un finišā 
uzvarētājam zaudēja vienu mi -
nūti un 5,6 sekundes. Pirmajās 
divās šaušanās, kas bija guļus, 
Rastorgujevs sašāva visus mēr-
ķus, kas viņam tobrīd ļāva būt 
astotajā vietā un atrasties līdeŗu 
grupā. Tomēr trešajā uguns-
līnijā, kas bija pirmā no stāvus 
pozicijas, Latvijas sportists ne -
sašāva pēdējo mērķi, kas viņam 
lika atkrist uz 17. poziciju. Ne -
veiksmīga Rastorgujevam bija 
arī pēdējā šaušana, jo tajā viņš 
pieļāva divas kļūdas, kas lika 
atkrist uz 21. poziciju, bet beigās 
viņš pakāpās par vienu vietu uz 
augšu. Finišā Rastorgujevu no 
uzvarētāja šķīra minūte un 5,6 
sekundes. Stafetē Rastorgu-
jevam vajadzēja startēt pēdējā 
(ceturtajā) posmā, taču viņš 
līdz startam netika, jo pēc trim 
posmiem Latvijas komanda 
tika apsteigta par apli un bija 
spiesta izstāties.

Uzvarēja norvēģis Johaness 
Tinjess Bē, kuŗš finišā par 0,6 
sekundēm apsteidza austrieti 
Julianu Eberhardu, bet trešais 
mērķa līniju šķērsoja francūzis 
Kventēns Fijons-Maijē 2,8 se -
kundes pēc uzvarētāja. Neviens 
no pirmajā desmitniekā finišē-
jušajiem biatlonistiem neiztika 
bez soda apļu veikšanas, un 
viena kļūme šaušanā bija arī 
uzvarētājam Bē.

Latvijas spēcīgākā biatloniste 
Baiba Bendika ceturtdien Rū -
poldingā, Vācijā, Pasaules kausa 
sezonas piekto posmu sāka ar 
40.vietu 7,5 kilometru sprintā. 
Pakāpties augstāk Baibai liedza 
palēnais solis slēpošanā un 
viens soda aplis, bet vienu 
punktu sezonas kopvērtējuma 
viņa nopelnīja.

Kamanas
slīdēja labi 

Latvijas kamaniņu braucējs 
Gints Bērziņš Sanktmoricā iz -
cīnīja uzvaru Pasaules kausa 
izcīņas ceturtajā posmā ju -
nioriem.

Bērziņš triumfēja jauniešu A 
sacensībās. Šis viņam bija pir-
mais lielais panākums šosezon, 
jo iepriekšējos trīs posmos 
ierindojās otrajā vietā. Labāko 
sešniekā finišēja arī Eduards 
Ševics-Mikeļševics un Lūkass 
Krasts, kuŗiem attiecīgi piektā 
un sestā vieta, bet labāko des-
mitnieku noslēdza Kaspars 
Rinks.

Kamaniņu braucēja Elīna 
Ieva Vītola un Latvijas ka -
maniņu stafetes komanda 

Sankt  moricā izcīnīja sudraba 
medaļas Eiropas junioru 
čempionātā. Vītola uzvarētājai 
Verēnai Hoferei no Vācijas divu 
braucienu summā zaudēja 
0,345 sekundes. Eiropas čem-
pionāts norisinājās vienlaicīgi 
ar Pasaules kausa posmu, kurā 
11.vietu izcīnīja Anda Upīte, 
bet 14. pozīcijā bija Sigita 
Bērziņa. Stafetē Latvijas ko -
mandas sastāvā startēja Vītola, 
Gints Bērziņš un Mārtiņš Bots/
Roberts Plūme, kuŗiem tika 
sudrabs gan Eiropas čem pio-
nātā, gan Pasaules kausa posmā. 
Latvieši sacensību uzvarētājiem 
vāciešiem zaudēja 1,745 se -
kundes.

Siguldas dome 
pirks zemi 

olimpiskā ciemata 

būvniecībai ...
Lai izpildītu kritērijus un 

kandidētu uz 2026. gada Zie-
mas Olimpisko spēļu rīkošanu 
kopā ar Zviedrijas galvaspil-
sētu Stokholmu, Siguldas dome 
17. janvārī, nolēma pirkt zemi 
olimpiskā ciemata būvniecībai. 
Olimpiešu vajadzībām pare-
dzēts būvēt vismaz sešas 
daudzdzīvokļu mājas, to darīs 
privātais investors, kas pēc 
olimpisko spēļu beigām dz ī-
vokļus varētu pārdot vai izīrēt.

Olimpiskā ciemata plānojums

Savukārt pašvaldība plāno 
būvēt ēku, kas pēc olimpiskajām 
spēlēm kalpos kā pašvaldības 
bērnudārzs. Būvniecības darbi 
varētu tikt sākti ne agrāk kā 
2022. gadā.

Zem basketbola 
groziem

* Nacionālās basketbola aso-
ciācijas (NBA) spēlē Sanantonio 
Spurs izbraukumā pārspēja 

Minesotas Timberwolves – 
116:113. Dāvis Bertāns iemeta 
11 punktus  un bija komandas 
piektais rezultātīvākais spē lē-
tājs. Mūsu basketbolista krā-
jumā arī sešas atlēkušās bum-
bas, bloks, trīs personiskās 
piezīmes un spēlē labākais +/- 
rādītājs (plūs 13), spēlējot 28:37 
minūtes.

* Grieķijā Olympiacos izbrau-
kuma spēlē pagarinājumā uz -
varēja Holargos ar 73:68. Jānis 
Strēlnieks 11 sekundes pirms 
pamatlaika beigām izvirzīja 
„sarkanos” vadībā ar 61:59. 
Pretinieku aizsargs Džermēns 
Lovs panāca neizšķirtu – 61:61.

 

Strēlnieka pēdējais tālmetiens 
pamatlaikā bija neprecīzs, taču 
viesi izrādījās pārāki. Latvietis 
32:35 minūtēs guva 11 punktus, 

izcīnīja divas atlēkušās bumbas 
aizsardzībā, izdarīja astoņas 
rezultātīvas piespēles, pārķēra 
trīs bumbas, bloķēja vienu 
metienu un izprovocēja četras 
piezīmes. Jānis Timma 13:35 
minūtēs guva divus punktus, 
savāca divas bumbas uz  bru-
kumā, izdarīja vienu piespēli, 
vienu reizi kļūdījās, saņēma 
vienu personisko piezīmi, iz -
provocēja vienu pārkāpumu un 
ieguva +/- rādītāju 4.

* Spānijā Kanāriju salu klubs 

Gran Canaria savā laukumā 
pirmo puslaiku pabeidza ar 18 
punktu deficitu (25:43), turklāt 
vienā brīdī starpība sasniedza 
pat 20 punktus. Salinieki at -
spēlējās un pieveica Murcia ar 
90:82.

Teniss
Austrālijas atklātā čempionāta 

jeb Australian Open ceturto 
kārtu nepārvarēja Latvijas teni-
siste Anastasija Sevastova, kas 
spraigā cīņā ar 6:4, 3:6, 4:6 zau-
dēja pasaules ranga ceturtajai 
raketei Naomi Osakai. Abas 
tenisistes līdz šim ne reizi nebija 

tikušas līdz Australian Open 
ceturtdaļfinālam, bet tagad to 
paveica Osaka. Par iekļūšanu 
Australian Open astotdaļfinālā 
Sevastova tikusi pie 240 ranga 
punktiem, kas viņai ļaus no  sta -
bilizēties ranga 12. vietā.

Latvijas jaunā tenisiste Kamilla 
Bartone pārvarēja Austrālijas at -
 klātā čempionāta jeb Australian 
Open otro kārtu, pirmo reizi kar-
 jērā sasniedzot Grand Slam sa  cen-
sību astotdaļfinālu junio riem.

16 gadus vecā Bartone otrās 
kārtas spēlē gandrīz divu stundu 
ilgā cīņā ar 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 pie -
veica mājinieci Olīviju Gadecki. 
Pirmajā setā Bartone nonāca 
zaudētājos ar 2:5, bet atspēlējās 
un tad droši uzvarēja tie break 
izspēlē. Otrajā setā Latvijas jaunā 
tenisiste jau sākumā zaudēja ser-
ves geimu, ko līdz seta izskaņai tā 
arī neatguva. Savukārt izšķirošajā 
setā Bartone  jau sākumā divreiz 
paņēma pretinieces servi un dro šo 
pārsvaru nosargāja, svinot uzvaru 
spēlē. Vienspēļu turnīrā Bartone 
izlikta ar devīto numuru un ta  gad 
astotdaļfinālā tiksies ar Indonē-
zijas tenisisti Prišku Madelīnu 
Nugroho, kuŗa no sacensībām 
izslēdza ar sesto numuru izsēto 
amerikānieti Lī Ma. 

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


