
No sirds sveicu laikrakstu Laiks un visus tā bijušos un 
esošos līdzstrādniekus, atbalstītājus un lasītāju pulku 
apaļajā 70. gadskārtā. Jūs esat paveikuši šo gadu desmitu 
laikā nenovērtējamu darbu, neizsīkstoši ieguldot savu 
laiku, enerģiju, līdzekļus gan Latvijas valstiskuma, gan 
visa latviskā godam un lepnumam.  

Jūs esat dokumentējuši laika liecības, aizstāvējuši 
Latvijas valstiskuma nepārtrauktību un brīvības atgū-
šanu tēvzemei. Tāpat jūs ar lielu sirsnību un rūpēm esat 

sekojuši neskaitāmu tautiešu dzīves gaitām, sasniegumiem un notikumiem, kļūstot 
par daudzu dzimtu un organizāciju ikdienas daļu, par „daļu no ģimenes”. 

Ar lepnumu saņēmu ziņu, ka jūsu darbs ir novērtēts arī plašākā mērogā un esat 
ieguvuši JBANC awards balvu. Apsveicu!

Novēlu daudz enerģijas un iedvesmas turpmākajam laika portretējumam lasītājiem 
par prieku un pašiem laikrakstā par gandarījumu!

Patiesā cieņā

Egils Levits
2019. gada 8. novembrī 

Sirsnīgi sveicu Amerikas 
lat viešu laikraksta Laiks 
redakciju un lasītājus 70 
gadu jubilejā!

Trimdas latvieši Amerikā 
laik rakstu dibināja Latvijas 
vēstures tumšākajā periodā – 
1949. gadā, kad Staļina re -
žīms bija varas zenītā. To  brīd 

Latvijas neatkarība bija vien tāls, neaizsniedzams sapnis, 
ko ar lielu entuziasmu un pārliecību turpināja uzturēt 
dzīvu Laiks un tā lasītāji. Sapnis par brīvu Latviju ir 
piepildījies, un 29 gados esam paveikuši daudz. Patei-
coties laikraksta Laiks re  dakcijai, saikne starp latviešiem 
Amerikā un neatkarīgo Latviju turpina būt stipra.

Novēlu, lai laikraksta redakcijai spēks un enerģija arī 
turpmāk tikpat sekmīgi pildīt savu misiju, vienojot 
latviešus pasaulē un in  formējot par norisēm Latvijā!
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Apsveikums avīzei LAIKS 70. jubilejā

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Dzīvē daudz kas svarīgs un 
ievērojams sākas ar sagadīšanos, 
ar cilvēku nejaušu satikšanos, 
īstajā vietā un laikā. Tā, kā lie -
kas, 1949. gada 8. novembrī sāka 
iznākt ASV trimdas latviešu laik -
raksts Laiks. Bija sagadījies, ka 
spēcīga redaktoru grupa Kārļa 
Rabāca vadībā bija nokļuvusi 
grāmatizdevēja Helmara Ru -
dzīša gādībā Ņujorkā un čakli 
 sāka divas reizes nedēļā izlaist 
jaunu avīzi ar nosaukumu 
LAIKS.

Tāpat, sagadīšanās pēc, jau 
divus gadus iepriekš ASV se  nā-
toru grupa bija apceļojusi Vā -
cijas bēgļu nometnes un pa  ma-
nījusi, ka tur atrodas augstas 
raudzes potenciāla emigrantu 
grupa no Baltijas valstīm. At -
griezušies ASV, šie senātori ro -
sināja un īstenoja speciālu iece-
ļošanas likumu, ar kā palīdzību 
šie baltiešu dīpīši varēs atrast 
jaunu mājvietu pasaules vare-
nākajā zemē. Un, sagadīšanās 
pēc, kādi 80% no ASV šādā 
veidā ieceļojošiem latviešiem 
ieradās Ņujorkas ostā, kur tos 

SĪKSTAS DZĪVĪBAS PARAUGS
ar Laika jaunāko numuru rokā 
sagaidīja Helmars Rudzītis.

Laiks kļuva plašākais un vis -
vairāk lasītais trimdas latviešu 
laikraksts, kas nu tagad  sasnie-
dzis savu 70. dzimšanas dienu. 
Pats izdevējs un sākotnējie re -
daktori un līdzstrādnieki jau 
aizgājuši Aizsaulē, bet Laiks vēl 
turas. Trimda jau sen beigusies, 
atjaunotā Latvijas valsts plaukst 
un zeļ brīvajā Eiropā, bet dīpīšu 
pēcteči, kas vēl prot latviski lasīt 
un domāt, turpina lasīt Laiku, 
kaut arī viņu skaits ir ļoti saru-
cis.

Atceros – septiņdesmitajos 
gados, kādā ASV un Kanadas 
latviešu aktīvistu sanāksmē Kat -
skiļos viens no sarunu tematiem 
bija trimdas preses nākotne. 
Cik ilgi vēl? Prasīju Kārlim 
Rabācam, kuŗš arī tur bija ga -
tavs sniegt reportāžu par šo 
saietu nākamajā Laika numurā. 
Viņš nebija īsti drošs par atbildi, 
bet domāja, ka 10 līdz 20 gadu 
laikā jau viss varētu izčibēt. 
Man šķita, ka cienījamais re -
daktors ir pesimists, kas vērtē 

avīžniecības pastāvēšanas ilgu-
mu svešumā pēc no Latvijas 
izbraukušo profesionālo preses 
ļaužu dzīves ilguma. Nākamo 
20 gadu laikā jau no produktī-
vās dzīves bija aizgājuši visi no 
Latvijas izbraukušie preses dar-
binieki. Šī doma bija tīri reāla 
arī no pieņēmuma, ka pēc šiem 
gadiem vairs nebūs pietiekams 
lasītāju pulks, ne arī preses dar-
binieku no nākamās paaudzes, 
kas gribētu strādāt par niecīgo 
atlīdzību, kuŗu redaktoriem būtu 
iespējams sagādāt no sarukušās 
abonētāju masas.

Taču pasaules notikumi gāja 
savu gaitu, un vēl šodien Laiks 
iznāk un tiek lasīts. Pat trūkst 
pareģojumu, kad tad beidzot 
pēdējais numurs iznāks. Redak-
cija no trimdas jau deviņdes-
mito gadu beigās atgriezās 
Latvijā, bet drukāts tas vēl 
joprojām tiek ASV.

Laika sīkstā dzīvība būtu 
jāieskaita kā latviešu preses 
vēsturē unikāls notikums, 
kam pēdējais cēliens vēl 
turpinās. 

Ar lielu lepnumu un gandarījumu saņēmām ziņu, ka JBANC 
– Apvienotās Amerikas baltiešu nacionālās komitejas balva 
šogad piešķirta arī mums – Amerikas latviešu avīzei Laiks tās 
70. gadskārtā. Apbalvoto vidū arī mūsu laikraksta polītiskais 
komentētājs, izcilais analītiķis un rakstnieks Pols Goubls (Paul 
Goble) un ASV kongresmenis, Baltijas brīvības centienu 
aizstāvis Džons Šimkus (John Shimkus).

Prieks censties turpināt mūsu augstu novērtēto darbu! Paldies 
visiem, kas mūs suminājuši Laika nozīmīgajā jubilejā!

 
Izdevēja DACE RUDZĪTE,

galv. redaktore LIGITA KOVTUNA
un visa Laika saime
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50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 3 mēneši $69.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 3 mēneši $69.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 3 mēneši $75.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 3 mēneši $93.00

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:
4 mēn. US $ 64.00; 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.

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas sūtīt Inesei Zaķis
e-pasts: rigaven@aol.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
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256

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!»

Laika pirmais redaktors 
Kārlis Rabācs mēdza jokot: 

„Ja par notikumu nav 
rakstīts Laikā, tad šī 

notikuma vispār nav bijis!”
Rakstiet, sūtiet ziņas ar foto 

par to, kas noticis
Jūsu pagastā – Laiks par to 

darīs zināmu un
saglabās vēsturei!

2020. gada kalendārs:  ................... gab.     US $22.00….........…............

Piesūtīšana: ASV – par pirmo US $3.00
Par katru nākamo uz to pašu adresi US $1.50

Ārpus ASV – par katru US $3.50 (NB! Maksa ASV dolaros) tai skaitā pasta izdevumi

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

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

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

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

Kalendārus var iegādāties par USD 22,– plūs pasta izdevumi, rakstot čeku uz
LAIKS-Latvian Newspaper Inc.

6145 B SUN BLVD, APT 203 ST PETE, FL 33715

Kalendāra izdošanu atbalsta

Ik dienu jūsu mājās kāds skaistās Latvijas gabaliņš...
Laika mākslas kalendārs

Divpadsmit Latvijas pērles
Dāvājiet saviem bērniem, mazbērniem un cittautu draugiem!

RŪMENES MUIŽA
Jauna kungu māja gotikas 

formās Rūmenes muižā celta 
1876. gadā Viktora fon Disterloe 
(von Düsterlohe) ierosmē. 
2004. gadā pagalam nolaistā un 
neizmantotā ēka kļuva par 
Karlsonu ģimenes īpašumu, un 
pēc pieciem gadiem tika pa -
beigta kungu mājas rekonstruk-
cija. Ļoti veiksmīga ir vēsturisko 
elementu un laikmetīga dizaina 
saspēle interjerā. Sakopts arī 
muižas parks, uz kuŗu paveŗas 
brīnišķīgs skats no ēkas galā 
piebūvētās terases un verandas, 
kuŗas architektūrā savukārt do -
minē renesanses formas.

Svētdien, 17.novembŗa pēcpusdienā 3:30 p.m. tiksimies pie viņu kapavietas 
Greenwood Cemetery, 500 25th St.Bklyn. Section 109 # 38173!

Ik svētdienu no plkst. 1:00 līdz 3:00 p.m. iespējama vēsturiska tūre ar troleju
pa Grīnvudas kapsētu (cena – 20,– dolari). Vairāk informācijas google –

Greenwood Cemetery Historic Trolley Tours.
Uz tikšanos!

PIEMINĒSIM HELMARU UN AUSTRU RUDZĪŠUS 
LAIKA 70. GADSKĀRTĀ!

Sestdien, 16. novembrī, 2:00 p.m. Ņujorkas latviešu ev. lut. 
draudzes baznīcā, 254 Valentine Ln, Yonkers, NY, 18. novembŗa 
akts. Programmā:

• Svētku koncerts ar Valdi un Rūtu Muktupāveliem “Mani balti bālēliņi” – veltījums 
senajām un mūsdienu baltu tautām, kultūras biedrības TILTS izkārtojumā;

• Ņujorkas draudzes skolu priekšnesumi;
• Atvērsim Helmara Rudzīša grāmatas “Manas dzīves dēkas” atjaunoto  izdevumu 

angļu valodā “The Adven tures of My Life”, piedaloties avīzes Laiks redaktorei Ligitai 
Kovtunai un izdevējai Dacei Rudzītei.
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L A S Ī T Ā J A  B A L S S

Sveicam mūsu Laiku!

„Pasaules brīvo latviešu apvie nības vārdā sirsnīgi sveicu lie lāko, 
vecāko un nozīmīgāko lat viešu laikrakstu ārzemēs – avīzi Laiks, tās 
redakciju un daudzos līdzstrādniekus nozīmīgajā 70 gadu jubilejā! 

Reizē ar šo sveicienu vēlos īpaši pieminēt leģendāro izdevēju un 
avīzes Laiks dibinātāju Helmaru Rudzīša kungu, viņa darba ētiku, 
nacionāli patriotisko laikraksta saturisko vīziju, ko viņš spējis savu-
laik nodot mantojumā paš reizējai laikraksta redakcijai. 

Šobrīd, kad visā pasaulē vai  rums drukāto mediju piedzīvo krizi vai 
tiek slēgti, vēlos paust patiesu apbrīnu par laikraksta Laiks apņēmību 
un spēju pa  stā vēt jau septiņdesmito gadu pēc kārtas, saglabājot 
nemainīgi oriģinālu avīzes saturisko kva litāti, un vēlos izteikt cerību, 
ka arī Latvijas valsts savas jaunās diasporas polītikas ietvaros to -
mēr paredzētu īpašu ikgadēju atbalstu šim nozīmīgajam ār  zemju 
latviešus vienojošam izdevumam!      

Paldies redakcijas saimei par neno gur stošo darbu, laikraksta Laiks 
rak sturīgos vaibstus saglabājot jau vairāku paaudžu gaŗumā un sa -
turot kopā latviešus visā plašajā pasaulē!

KRISTĪNE SAULĪTE,
PBLA valdes priekšsēde

Amerikas Latviešu apvienības vārdā sveicu laikrakstu Laiks 70 gadu pastāvēšanas jubilejā!
Laikrakstam  Laiks visus šos gadus bijusi ļoti liela loma ASV latviešu sabiedrības informēšanā un 

uzturēšanā. Laiks ir apvie nojis visā Amerikā izkaisītos latviešus, informējis par notikumiem dzimtenē 
un mītnes zemē, polītiskajām aktuālitātēm un tautiešu sasniegumiem.

Jāatceras, ka 1949. gadā, kad iznāca avīzes pirmais numurs, Latvija atradās aiz dzelzs priekš kara, 
bija liegta iespēja brīvi ceļot un sazināties. Šajos apstākļos Laiks kļuva par Dzīvības līniju, kas uzturēja 
Latvijas neatkarības garu un ideālus trimdas sa  biedrībā.

Nebūs pārspīlēts apgalvojums, ka daļai ASV latviešu sabiedrības laikraksts Laiks bijis un joprojām 
ir svarīgākais informācijas avots, un katrs avīzes numurs šajās mājās tiek gaidīts ar nepacietību. 

Tas vienmēr bija iemesls lepoties, ja tava fotografija parādījās Laika lappusēs. 1980. gadā es mācījos 
vidusskolā, un man bija liels gods satikt ASV Valsts pre  zidentu Ronaldu Reiganu. Pēc dažām nedēļām 
man bija tikpat liels gods, kad mūsu kopīgā fotografija ar Valsts prezidentu parā dījās Laikā! Jutos par 
to ļoti lepns, tāpat kā mani vecāki un vec vecāki.

Amerikas Latviešu apvienības un Laika starpā vienmēr val dī jušas labas attiecības. Mēs esam 
pateicīgi laikraksta izdevējiem un veidotājiem par visu, ko esat darījuši mūsu un ALA biedru labā. 
Ceram, ka mūsu draudzība un sadarbība turpināsies arī nākotnē.

PĒTERIS BLUMBERGS,
Amerikas Latviešu

apvienības priekšsēdis

Esmu mazliet iestrēgusi ar 
lasīšanu, un tikai tagad izlasīju 
par Laika 70 gadu jubileju. Sāku 
arī atcerēties, kā tas bija aizvadītā 
gadsimta agrīnos 50. gados, kad 
tikko iebraucām Amerikā.

Par mums, manu māmiņu, 
vecmāmiņu un mani ar māsiņu 
un brālīti kā iespējamiem val dī-
bas apgrūtinātājiem, lai saņemtu 
iebraukšanas vīzu, galvoja Dr. Ro -
māns Auškāps. Viņš ar savu ģi -
meni dzīvoja mazā pilsētiņā Lake 
Norden, Dienviddakotā. Pēc dažu 
dienu uzturēšanās Auškāpu vies-
mīlībā, mēs pārcēlāmies uz Sū -
folsu (Sioux Falls), kur mēs ar 
māmiņu atradām darbu, bet 
mā siņa ar brālīti uzsāka skolas 
gaitas. Vecmāmiņa bija mūsu 

darbam. Kārlis sazinājās ar saviem 
Talavijas korporācijas brāļiem, 
un Pēteris Leitis Klīvlandē palī-
dzēja viņam ar darba atrašanu. 
Drīz vien visa mūsu ģimene 
pārcēlās uz Klīvlandi. 

Liktenis darīja savu. Pirms 60 
ga  diem Klīvlandē sastapu savu 
vīru, bet tur nu vairs nevaru ”vai-
not” Laiku, kaut gan bez tā visa 
mana dzīve būtu pavisam citāda.

Un ar to likteni arī ir tā, ka Visu-
varenais visu jau bija lēmis savā 
Lielajā grāmatā, bet arī Viņam 
šad tad vajag eņģelīšu palīdzību.

Jā, kur tas laiks aizskrējis! Un es 
vēl joprojām turpinu abonēt 
Laiku, kuŗu sākotnēji uzdāvāja 
Dr. Auškāps.

Anda Sūna-Cook

LIKTEŅA VARĀ AR LAIKA PALĪDZĪBU
ģimenes labais gars, uzturot 
mūsu mazo dzīvoklīti kārtībā un 
gādājot par maltītēm.

Kā iedzīvošanās dāvanu jaunās 
gaitās Auškāpi mums uzdāvināja 
Laika abonementu. Vecmāmiņa 
bija diezgan valdonīga, bet par to 
ir cits stāsts. Viņa bija arī liela 
lasītāja, un tikko pienāca Laiks, 
izlasīja to no pirmās lapaspuses 
līdz pēdējai. Kādā vakarā pēc 
vakariņām viņa paziņoja, ka pie 
mums pa Ziemsvētkiem būs cie -
miņš. Kā tad tā? Mēs ar māmiņu 
bijām pārsteigtas. Nu, pavisam 
vienkārši. Vecmāmiņa bija izla-
sījusi Laika rakstos, ka kāds cil-
vēks Kanadā, kas pēc vārda šķita 
pazīstams, stāsta par saviem pie-
dzīvojumiem Persijā (tagad Irānā). 

Lūgusi, lai LAIKS viņai atsūta šī 
cilvēka adresi. Adresi saņēmusi, 
savā vēstulē viņa vaicājusi, vai šis 
cilvēks ir tas Kārlis Sirmais, kuŗš 
ciemojies viņas mājās. Izrādījies, 
ka tas pats vien ir. 

Cik zinu no nostāstiem, manas 
māmiņas jaunības die nās jau nie ši 
tikās grupiņās un tikai pa retam 
gāja uz randiņiem. Kārlis Sirmais 
ar citiem studentiem un manu 
māmiņu tikušies pie Laimas pulk-
steņa Rīgā, gājuši kopā uz izrā-
dēm, gājuši slidot un viesojušies 
arī pie manas vecmāmiņas un 
vectētiņa. Dzīve un kaŗš darīja 
savu, cilvēki pazuda cits citam.

Kārļonkulis atbrauca pie mums 
pa Ziemsvētkiem, un pēc gada, 
maijā, viņš un māmiņa salaulājās. 

Man tā bija liela pārmaiņa, jo, 
pateicoties Kārļonkuļa atbalstam, 
man vairs nevajadzēja strādāt un 
es varēju turpināt skolas gaitas. 
Bet Sūfolsa bija maza pilsētiņa, 
kur bija maz iespēju inženieŗa 

Vecmāmiņa Elza Klētnieks dī -
pīšu nometnē Vācijā

Ņujorkas ev. lut.
draudzes Jonkeru
pamatskolas saime
sirsnīgi sveic laikrakstu
Laiks 70. gadadienā!
Novēlam izturību un
vieglu spalvu laikraksta
veidotājiem.
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“Es jūtos kā latvietis savā zemē”
Sabiedriskajam darbiniekam un žurnālistam,

Laika redaktoram (2002-2003) Ojāram Cellem – 90!INGUNA DAUKSTE-SILASPROĢE

Grāmatu Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

Helmara Rudzīša grāmatas „Manas dzīves dēkas” oriģināls, 
izdots 1984. gadā Grāmatu Drauga apgādā, atrodams vai ik -
viena tautieša grāmatplauktā un kļuvis par bibliografisku re -
tumu Latvijā...

Laika 70 gadu jubilejā apgāds Laika grāmata laiž klajā tās 
atjaunoto izdevumu angļu valodā – ar mērķi, lai šis krāšņais 
vēstījums par latviešu trimdu nonāktu arī pie nākamajām 
paaudzēm, kam lasīšana latviešu valodā sagādā grūtības. 

Šī grāmata, kas aptveŗ nozīmīgu laiku un svarīgus notikumus 
latviešu vēsturē saistībā ar lielo pasaules vēsturi 20. gadsimtā, 
būs objektīva un interesanta lasāmviela arī cittautu inte re-
sentiem un pētniekiem.

Iegādājieties šo grāmatu un dāviniet saviem bērniem, 
mazbērniem un draugiem! Tā palīdzēs labāk izprast un iemīlēt 
mūsu tautu, mūsu talantus un spēku. 

Cena USD 35,–

Jauna grāmata ceļā pie jums!

Novembris ir pārdomu laiks. 
Bieži vien tas atnes lietu un 
miglu, saule iespīd daudz retāk. 
Tomēr latviešiem šis ir nozīmīgs 
laiks – Lāčplēšu diena un 
Latvijas Republikas prokla mē-
šanas diena. Laikrakstam Laiks 
tas ir pavisam zīmīgs laiks – 
8. novembrī atzīmējama dzim-
šanas diena, šogad – 70.

Novembris ir arī sabiedriskā 
darbinieka un žurnālista Ojāra 
Celles laiks. 6. novembrī viņš 
svin savu 90. dzimšanas dienu. 
Un ne velti minēju šīs būtiskās 
novembŗa zīmes – tas viss allaž 
ir bijis būtisks un nozīmīgs un 
ir vēl joprojām jubilāram 
Ojāram Cellem – saistība ar 
laikrakstu Laiks, kur vairākas 
desmitgades (kopš 1970. gada) 
lasāmas viņa publikācijas,  viņa 
analītiskie, asredzīgie skatījumi 
un vērtējumi par notikumiem 
un norisēm Latvijas polītiskajā 
dzīvē. Ilgus gadus nodzīvojot 
svešumā, Ojāram Cellem kā 
daudziem jo daudziem trim di-
niekiem Latvija bija svēts vārds. 
Visi darbi un visas labākās 
domas tolaik bija domātas par 
Latviju, kuŗu nācās atstāt Otrā 
pasaules kaŗa izskaņā, no DP – 
pārvietoto nometņu bēgļiem 
kļūstot par trimdiniekiem.

Ojārs Celle dzimis 1929. gada 
6. novembrī. Liela nozīme viņa 
dzīvē bija vecākiem un māsai. 
Tolaik viņa dzīvesvieta bija 
Sarkandaugava. Kopā ar māsu 
paticis doties pastaigās. “Mūsu 
pastaigas, gadiem ejot, jau 
Ul maņlaikos, kļuva gaŗākas. 
Mana māsa bija vecāka par 
mani, tāpēc allaž iznāca tā, ka 
man bija jācenšas turēties viņai 
līdzi. Augot pašam, auga arī 

redzesloks ap mani. Un Meža-
parks kļuva tuvāks, vieglāk aiz-
sniedzams un pārredzamāks. 
Vasarās mēs dzīvojām laukos, 
Raiskumā pie Cēsīm. Tāpēc ma -
nas Rīgas (un arī Mežaparka) 
atmiņas saistās ar rudeni, ziemu 
un pavasari. Mans tēvs bija liels 
burātājs, mums piederēja Lie-

kandaugavu. Lai tiktu ātrāk līdz 
jachtai, bija jāiet no mūsu mājas 
līdz Tilta ielas 22. autobusa pie-
turai. Tad ar autobusu varējām 
nokļūt gandrīz līdz pašai jachtu 
ostai. [..] Trīsdesmito gadu bei-
gās jau biju pamatskolnieks, un 
mani ļoti fascinēja Mežaparka 
sacīkšu trase, kuŗā notika moto-

Mežaparka vide 1940. gadā un 
vēlāk kaŗa laikā. 

Vācijā Ojārs Celle dzīvojis 
dažādās bēgļu nometnēs, pa -
beidza Hannoveres “ACCU” 
nometnes latviešu ģimnaziju. 
1950. gadā viņš izceļo uz ASV, 
apmetas uz dzīvi Kalifornijā, 
studē Kalifornijas Universitātē 
Bērklijā, ko absolvē 1959. gadā, 
iegūstot bakalaura gradu ģeo-
loģijā. Darbojās Sakramento 
Latviešu kopas valdē, darbojās 
jauniešu organizācijā. Ojārs 
Celle aktīvi iesaistās latviešu 
sabiedriskajā un kultūras dzīvē, 
apliecina savas organizātora 
spējas. Viņa pūrā ir daudzas 
svētku runas un uzrunas, kas 
taču arī atklāj viņa pamatbūtību, 
vērtības un ideālus. 

1961. gadā viņš uzņēmās 
Ziemeļkalifornijas Latviešu bied-
rības biļetena Ziemeļkalifornija 
Apskats vadību, kas nu – līdzīgi 
kā laikraksts Brīvā Latvija, kuŗa 
redaktors un komentētājs arī 
savulaik bija Ojārs Celle –  
pārtapis par elektronisku izde-
vumu.  

1963. gadā mācītājs A. Pie -
balgs salaulāja dzejnieces Rūtas 
Skujiņas jaunāko meitu Māru 
Lāci ar ģeologu Ojāru Celli.

Nejauši atradu ziņu, ka 
Ojāram Cellem patīk šacha 
spēle, turklāt viņš spēlējis ar at -
zīstamiem panākumiem. Dzī -
vodams Dienvidkalifornijā, Ojārs 
šachu spēlējis vienā komandā ar 
rakstnieku Anšlavu Eglīti un 
dzejnieku Olafu Stumbru.

33 gadus Ojārs Celle no  strā-
dājis par rakstu inženieri tech-
niskās publikācijās, vispirms 
pie Apollo mēness izpētes pro -
grammas, bet vēlāk pie ballis-
tisko raķešu programmām. 
“Kad 1989. gada 26. septembrī, 
pēc daudziem gadiem svešumā, 
ierados Rīgā, mani tūliņ pār-
ņēma sajūta, ka esmu atpakaļ 
savā pilsētā. Bet kā tā bija 
pārvērtusies!” stāsta Ojārs Celle. 
1994. gadā viņš pensionējas, 
1995. gada maija beigās at -
griežas Latvijā uz palikšanu. Ir 
Pasaules brīvo latviešu apvie-
nības pārstāvis. Viņš rosīgi dar-
bojas Rīgas Latviešu biedrībā, 
Latvijas Okupācijas mūzeja 
valdē. Taču, kad jāizdara izvēle 
– sabiedriskās rosmes vai darbs 
žurnālistikā, proti, rakstīšana, 
Ojārs Celle izlemj par labu ot -
rajam. 2000. gadā kļūst par 
laikraksta Brīvā Latvija redak-
toru (kopā ar tagadējo laikrak-
sta Laiks un Brīvā Latvija re -
daktori Ligitu Kovtunu) Taču ar 
laiku vairāk pievēršas rakstī-
šanai, atsakoties no redaktora 
darba.

Ojārs Celle atgriezās Latvijā, 
taču viņa laiks vairākas reizes 
gadā aizrit arī Amerikā. Ņu -
džersijā, Putnu ciemā. Taču 
viņš allaž atgriežas, droši vien 
sevī kaut ko pārdomājis un arī 
ieguvis distanci – spēju pa -
raudzīties uz Latviju un tajā 
notiekošo it kā no malas, no 
attāluma. Viņš atgriežas Meža-
parkā, par kuŗu minējis, ka 
pirmās atmiņas saistās ar 20. gs. 
30. gadu vidu – ziemu, sniegiem 
un braukšanu kamaniņās, tiesa, 
tolaik viņš par Mežaparku 
uzlūkojis Mīlgrāvi, taču arī 
īstais Mežaparks iepazīts. 

“Es jūtos kā latvietis savā 
zemē. Šī zeme vienmēr ir bijusi 
mana, arī tad, kad tajā bija 
ielauzušies svešinieki, kad man 
tā bija jāatstāj. Vai jūtos kā 
savējais? Tad būtu jāprasa, kas 
tad ir “savējais”? Nevaru ne 
domāt, ne justies tā, kā jūtas un 
domā kāds, kas izcietis Sibirijas 
elli. Varu tikai raudzīt viņu 
saprast un, protams, just līdzi. 
Tāpat nevaru ne domāt, ne 
justies tā, kā jūtas cilvēks, kas 
audzināts padomju sistēmā, tajā 
mūžu nodzīvojis un darbojies. 
Varu tikai mēģināt viņu saprast 
un izprast. Bet varam saprasties 
kā iedzīvotāji, kas jau desmit 
gadu dzīvo brīvā latviešu valstī, 
jo šī pieredze ir mūsu kopīgā, 
vai tas ir sabiedrībā, vai darbā. 
Protams, mūs šķiŗ kaut vai 
materiālais dzīvesveids, mūža 
gaitā krātie ieradumi un para-
dumi. Mūsu paaudzē atšķirības 
paliks, nākamajās tās izzudīs 
jau vairāk. Vai es tieku pie -
ņemts? Uz to būtu jāatbild tiem, 
ar kuŗiem es ikdienā sadarbo-
jos. Nekādu īpašu “distanci” 
starp sevi un citiem nejūtu, bet 
viņiem ir “krievu” pieredze, 
kuŗas man nav, un man ir 
“amerikāņu” pieredze, kuŗas 
savukārt nav viņiem,” sarunā ar 
Astru Mooru reiz bildis jubilārs.

Sūtu sirsnīgus sveicienus 
jubilāram, vēlot tikpat asu 
spalvu un domu, rakstot ik rak-
stu. Mani iepriecina katra 
sastapšanās ar šo inteliģento un 
nosvērto kungu. Daudz baltu 
dieniņu!

Izdevēja un kollēgas 
Rīgas redakcijā pievie-
nojas Ojāra sveicējiem 
un novēl daudz veik-
smes, stipru veselību un 
možu garu. Tu vienmēr 
esi mīļi gaidīts mūsu 
pulkā!

pājas klases jolla vārdā “Najāde”, 
kas dažas vasaras stāvēja vienā 
no Ķīšezera jachtkluba ostām. 
Ar to pavasaŗa beigās un rudens 
sākumā vēl varējām izbraukāties 
pa Ķīšezeru, Daugavu un Sar-

ciklu un auto sacīkstes. It sevišķi 
aizraujošas bija motociklistu 
cīņas, veiksmes un neveiksmes.” 
Šis stāstījums iezīmē Ojāra 
Celles bērnības laika vietas un 
noskaņas, arī to, kā mainījās 
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Valda Dreimane Maira Reinberga

Vai mīlestība var pastāvēt?
Nora Ikstena, Mīlestība, stāstu un eseju izlase, „Dienas Grāmata”,

2019. g., 216 lpp.EDUARDS
SILKALNS

Paldies par 
Laiku!

Man tas ir ļoti gaidīts – kā vie-
sis, lai kaut ko zinātu, dzirdētu 
par saviem tautiešiem un zaudēto 
Dzimteni. Abonementu rindas 
paliek īsākas, to redzu un jūtu arī 
manā draugu adrešu listē, un ir 
skumji, bet katram savs laiks 
nolemts, un zinu – būs arī man. 
Varbūt pat diezgan drīz, jo gadi ir 
tā aizsteigušies uz neatgriešanos 
un paņēmuši līdzi to labāko, kas 
bijis. Mēģinu sadzīvot ar to, kas 
vēl palicis. Mans dzīves ceļš iet 
jau 98. gadā, spējas nav vairs 
tādas, lai piedalītos kādā latviešu 
grupā vai izdarībās. Tādēļ man 
Laiks ir tik gaidīts, un katra 
rindiņa tiek izlasīta.

Paldies par Jūsu darbu!
Marta S. Juchna 

Pateicība, kas 
turpināsies

Visgrūtāk mums katram at -
sevišķi un visiem kopumā ir 
atzinīgi novērtēt darbu, ko pa -
veikuši atsevišķi cilvēki. 

Es vēlos pateikties avīzes Laiks 
redaktorei Ligitai Kovtunai par 
Valodas stūrīša ieviešanu un 
uzturēšanu laikrakstā. Ceru, ka 
Valodas stūrītis arī turpmāk 
parādīsies vismaz pāris reižu 
mēnesī. Tajā tiks norādīts uz 
mūsu dzimtās valodas nezālēm, 
kas arvien biežāk lepni un ne -
kaunīgi izbāž savu galvu virs -
zemē. Nezāles ir jāravē, tiklīdz 
tās parādās, lai nepaspēj iesak-
ņoties. Ravējot vēlāk, varam 
ievainot citas valodas saknes. 

Laiks ir vienīgā latviešu avīze 
ASV. Mums visiem ir jābūt 
nomodā par savu valodu, jāle-
pojas ar to un visos iespējamos 
veidos tā jāveicina ar savu po -
zitīvo piemēru.

Apsveicu Laiku 70 gadu ju -
bilejā, bet jo sevišķi tos cilvēkus, 
kas visus šos gadus stāvējuši 
nomodā, lai viss ritētu gludi. Jo 
speciāla pateicība Ligitai Kov-

Pastnieci Besu tautas valodā 
varētu saukt par nelaimes 
putnu. Kauslīgais dzērājvīrs 
viņu ar mazgadīgiem bērniem 
pametis vienu, un cauri dzīvei ir 
jāsitas. Bet Besa bēniņos uziet 
sainīti ar kāda J. S. kādai An  ni-
ņai 1925. gadā  rakstītām mī -
lestības vēstulēm. Vēstulēs pa -
vīd pa savam laikmetam rak-
sturīgai izteiksmes formai 
(balsei, Tevis paturēšu mīļā 
piemiņā, katris skats...), bet 
iejutīgais, dziļais, apgarotais 
teksts iz pagātnes daļēji atsveŗ  
mīlestības trūkumu, kādu viņai 
nācies pieredzēt aktuālajā pašas 
dzīvē. Nožēlojamo tagadni ar 
mīlestības, draudzības un ideā-
lisma pārpilno agrāko laiku  
rakstniece kontrastē meistarīgi. 
Besa ir pirmais un gaŗākais sa -
cerējums Noras Ikstenas (1969) 
jubilejas gadā izdotajā viņas 
„stāstu un eseju izlasē” Mī  les tība. 

Dažu no pašas autores izla-
sītajiem jau agrāk publicētiem 
sacerējumiem drīzāk gribētos 
saukt par avīžrakstu (Mār pu-
ķīte), ceļojuma piezīmēm (Ko 
viņas nevar?) vai miniatūru, 
tomēr visa grāmata kopā iespēj 
mīlestību parādīt un patēlot 
visos tās dažādos veidos un 
niansēs. Kābeļu kalna Romeo 
un Jūlijā ieskanās mīlestības 
augstākā dziesma, kad jauneklis 
jaunavai saka:

Mīlu tevi kā zālīšu pļavu. Kā 
kumelīti, kā upesmētru, pelašķi, 
kaķpēdiņu, kā vīgriezi, dzelzeni, 
amoliņu, ugunspuķi, kā biš krēs-
liņu, ancīti, bārbeli, sveķeni, 
ceļmallapu, kā vērmeles, viršus, 
nātres, kā raspodiņu, zvēreni, 
trejkrāsu vaivariņu, kā gaiļ pie-

sīti. (91. lpp.) Tik afektēta floras 
daiļumu piesaukšana un savir-
knēšana jau laikam ne  va rēja 
beigties citādi kā ar ne  glīteņa – 
velnarutka saknes – uznākšanu 
un abu mīlētāju nāvi. 

Trausla, delikāti traktēta mī -
lestība vērojama pēdējā stāstā 
Šūberts. Pensionāre Marija Šū -
berta dziesmu vakarā nejauši 
satiek sirmu, elegantu kungu 
Jozefu. Noklausījušies dziesmu 
ciklu Ziemas ceļš, abi pa ziemas 
ceļu, viens otru balstot, dodas 
mājup. Pa ceļam Jozefs Mariju 
ieaicina pie sevis uz tasi kafijas 
vai glāzi vīna. Turpinājumā:

Cik negaidīts ir šis ziemas ceļš, 
uz kuŗa Jozefs un Marija sa  ti-
kušies. Viņi atsaucas viens otra 
glāstiem. Pieskaries man. Pieska-
 ries man... Tā viņi guļ augu 
nakti. Rokās sadevušies. Pa brī -
dim klusu elpojot, pa brīdim 
viens otru glāstot. Pieskaries 
man, pieskaries man. Manai 
dzīvi nodzīvojušai miesai, manai 
vecajai dvēselei... (211.)   

Kad Jozefs iemidzis, Marija 
klusi pieceļas, nopūš sveces un 
izdzeŗ vīna malku. Velk mēteli, 
sien šalli un, klusi atverot 
durvis, izslīd laukā no Jozefa 
mi  tekļa. Ar apbrīnojamu smalk-
jūtību vēl tikai pusmūžu sa  snie-
gusī rakstniece spēj iejusties  
vecu cilvēku vientulībā un alkās 
pēc otra cilvēka tuvuma. 

Īsajā stāstiņā Maija krusa 
veca vīra mīlestības objekts ir 
daba. Ceļojuma vērojumos uz 
Mozu lasām par „mirstīgo un 
svētceļnieku no visas pasaules” 
kāpienu gīda pavadībā Sīnaja 
kalnā. Ar šo gabaliņu Nora 
Ikstena acīmredzot gribējusi 

aizpildīt  rubriku „mīlestība uz 
Dievu”, tomēr vēlme  pēc grēku 
piedošanas liekas būt galvenais 
kalnā kāpēju motīvētājs. Varbūt 
viens un tas pats jau ir? – Ar 
smaidu sejā būs ticis rakstīts 
stāsts Līgava, rakstītāja tur pa -
vīpsnā par kāzu ceremoniālu, 
kāds arī daudziem lasītājiem 
būs dzīvē pieredzēts: līgava di -
vas dienas iepriekš sadzērusies 
vecmeitu ballītē, bet paģiras  
tagad sekmīgi izgulējusi, kur-
met līgavainim šīs jau ir trešās 
laulības. 

Iekaisītas stāstījumos ir dažā-
das atziņas un uzskati par mī -
lestības būtību. Vienai mīlestība 
„izliekas kā milzīgs, viegls, balts 
linu palags” (14.) Rakstniece iz 
sevis saka: „Padots mīlestības 
vējam, tu ieraugi pasauli jaunu 
esam.” (110.)

Mokošākais jautājums, ko 
autore vai kāds viņas perso nāžs 
uzdod pat atkārtoti, ir: vai mī -
lestība pastāv. Uz jautājumu 
123. lappusē par to,  vai mīles-
tība pastāv vai nepastāv, lasāma 
atbilde: „Pastāv, tas nu tagad ir 
atzīts.” Arī 145. lappusē atbilde 
uz to pašu jautājumu ir: „Pastāv, 
un Viņa to ir atzinusi.” Te gan 
varētu drusku padebatēt. Ver-
bam pastāvēt var būt vairākas 
nozīmes. Viena nozīme ir būt 
jeb eksistēt. Šādā nozīmē mī -
lestība bez šaubām ir, jo, ja tās 
nebūtu, nebūtu jau arī paša 
vārda „mīlestība”. Dažam jok-
darim jeb prātvēderam varētu 
patikt sacīt: „Mīlestība pastāv, 
kamēr pastāv.” Bet verbam pa -
stāvēt  atbilstošais adjektīvs ir 
pastāvīgs ar nozīmi – ilgstošs, 
nepārejošs, nebeidzams. Tad nu 

jāsaka kopumā, ka Noras Ik -
stenas vērojumi dzīvē rāda, ka 
mīlestība vienmēr kaut kur 
pastāv „ir” nozīmē, tomēr ļoti 
bieži tā nepastāv ilgi, t. i. – nav 
pastāvīga. 

Ja kāds kaut kur rīkotu stāstu 
spilgtāko pirmo teikumu kon -

tad skolotājiem vajadzīga tua-
lete? Stāsta gaitā gan atklājas, ka 
aiz svētā vīra fasādes slēpjas 
perversi mieskārīgs liekulis. 

Par Kaunu Gaveiķos un tā 
ietilpināšanu Noras Ikstenas 
jubilejas gada izlasē varam būt 
dalītās domās. Skaidrs, ka lie-
kulīgi svētuļi pasaulē ir, to jau 
17. gadsimtā labi zināja Moljērs. 
Visāda veida kontrastu izman-
tošana mākslām piešķiŗ dina-
miku. Kontrasts starp priesteŗa 
Beneventura šķietamo un fak-
tisko būtību stāstā tiek veikli 
kāpināts. Vairumā delikātu stās tu 
krājumā šis robustākais tāpat 
ienes pieņemamu, pat vē  lamu 
kontrastu. Un mūsu li  be rālajā 
visatļautības laikmetā taču it kā 
nebūtu tematu, par ko rakst-
niekam varētu aizliegt rakstīt. 

Tomēr būs lasītāji, kuŗus 
Kauns Gaveiķos ieļaunos vai 
aizvainos. Kur Moljērs par savu 
svētuli  smaidīja vai smīnēja, tur 
Nora Ikstena Beneventuru ka -
riķē. Ja mūsdienu latviešiem 
nebūtu padomju pagātnes, ne -
būtu vēl tik ļauni, bet tagad dažs 
ievainotais lasītājs var teikt, ka 
darbiņš ir gluži kā kādas oku-
pācijas laika reliģijas brem zē-
šanas iestādes pasūtījums. 

Pretējās puses argumentētāji 
aizrādīs, ka padomju laikā  šāds 
stāsts nebūtu varējis parādīties 
atklātībā  tajā ietverto īso, bet 
neaizplīvuroto seksa ainiņu vai 
norāžu dēļ. Padomju laikā, kā 
zināms, neskaitījās pareizi ne 
vien apliecinoši runāt par 
Dievu, bet arī atklāti izteikties 
par seksu. 

Kasieties, dārgie, vien paši 
tālāk!

kursu, varētu apsvērt Noras Ik -
stenas sacerējuma Kauns Ga -
veiķos iesniegšanu: „Agrā pava-
saŗa rītā priesteris Beneventurs 
iezogas baznīcas dārzā pačurāt.” 
Spilgtumu teikumam piešķiŗ 
nesaderība starp garīdzniekam 
būtisko garīgumu  un pavisam 
necilas ķermeniskas vajadzības 
nokārtošanu. „Vai tad tādas lie-
tas sapas?” sev vaicā mulsais 
lasītājs, tomēr dīvainais teikums 
stāstā „ierauj iekšā”. Atmiņā nāk 
kāda vieta Andŗa Akmentiņa 
romānā Skolotāji, kur tad, kad 
bērnam tiek izrādīta viņa jaunā 
skola un tiek iets gaŗām sko-
lotāja tualetei, bērns brīnās: vai 

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S
Piektdien, 15. novembrī, plkst. 

19.00 Latvijas Nacio nālās bib-
liotēkas Ziedoņa zālē notiks 
koncerts “Vēstules Lat vijai”. 

Vēstules Latvijai
tunai,  viņa stāv un krīt par 
iespiesto vārdu, kas mums, ār -
zemēs dzīvojošajiem latviešiem, 
ir tik ļoti svarīgs. Laikam ir 
jāturpinās, mums visiem tas 
jāabonē un jālasa, – nav ko pāri 
cita plecam ieskatīties avīzē!

Jānis J. Dimants, Jr.

sore – Dace Micāne-Zālīte; 
piedalīsies aktrise Ilze Ķuzule-
Skrastiņa un diriģents Jānis 
Stafeckis. Ieeja koncertos ar 

Justice League (Starcrossed: 
Farewell, Hawkgirl), Andreja 
Jansona mūzika, kā arī divi 
pirmatskaņojumi – Gundegas 

Koncerta programmā ietverti 
skaņdarbi, kas sacerēti to auto-
riem dzīvojot ārpus Latvijas. 
Skanēs Nika Gothama “Bak ha-
nālija” Rīgas Saksofonu kvarteta 
un pūtēju orķestŗa izpildījumā, 
Lolitas Ritmanes skaņdarbs 
Rhapsody on a Theme from 

Šmites “Trīs gleznojumi mežā” 
un Krista Auznieka “Gaismup”. 
Koncertā tiks izmantoti arī ASV 
dzīvojošo māsu – dzejnieces 
Valdas Dreimanes un glez-
notājas Mairas Reinbergas – 
darbi Viestura Graždanoviča 
video veidolā. Koncerta reži-

bezmaksas ielū gumiem. Ielū-
gumus uz koncertiem “Rīgas 
sargi mūzikā un kino” un 
“Vēstules Latvijai” būs iespēja 
saņemt no 4. novembŗa darba 
dienās plkst. 12.00-14.00 Kron-
valda bulvārī 8, 1. stāva vestibilā. 
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KĀRLIS RŪSA LIENE KUKAINE

 Vēstneši, kas ASV rūpējas par Latvijas augstāko izglītību

Pensionāri svin
Indianapolē

Kristas Svalbonas izstāde 
Dienvidkarolīnā

Visus Latvijas Universitātes 
(LU) mecenātus vieno kopīga 
filozofija – laba izglītība ir 
pamats stabilai nākotnei un tai 
jābūt pieejamai neatkarīgi no 
starta punkta. Filantropisku 
mērķu vadīti, Amerikas latvieši 
2012. gadā dibināja bezpeļņas 
organizāciju un fondu “Friends 
of the University of Latvia”, kas 
gadu no gadu spēcina saikni 
starp latviešu izcelsmes ASV pil-
 soņiem un talantīgākajiem Lat-
vijas studentiem un pēt nie kiem. 

“Aicinu atbalstīt Latvijas Uni-
versitāti arī turpmāk! Mums ir 
jāturpina ziedot Latvijas lielā-
kajai zinātnes augstskolai, lai tā 
arī turpmāk var strauji attīs-
tīties. Lai tā ir stabila un vēl 
vairāk nostiprina savu līderes 
pozīciju Baltijas lielāko uni ver-
sitāšu vidū, lai tā būtu kon ku-
rētspējīga innovāciju un aug-
stākās izglītības jomā,” tā aicina 
“Friends of the University of 
Latvia” valdes priekšsēdis Mār-
tiņš Andersons. Vairāki viņa 

senči ir studējuši LU, tai skaitā 
arī vectēvs Aleksandrs Ūdris, 
kuŗš bija LU Juridiskās fa  kul-
tātes absolvents, turpretim vec-
vectēvs Valsts prezidents Gus-
tavs Zemgals bija LU Goda 
biedrs.

“Friends of the University of 
Latvia” valde sadarbībā ar LU 
fondu aicina tautiešus visā 
Amerikā un plašajā pasaulē zie-
dot no sirds Latvijas Univer-
sitātei:
• sniegt atbalstu izcilākajiem 

studentiem,
• palīdzēt mācību vides mo -

der nizēšanā,
• pielikt roku infrastruktūras 

uzlabošanā.
Katrs ziedojums ir svarīgs. 

Vislielākā vērtība ir mecenāti, 
kuŗi uzticīgi veic atkārtotus zie-
dojumus un kuŗi rēgulāri sniedz 
ieguldījumu augstākajā izglītībā 
un Latvijas nākotnes veidošanā.

Līdz šim ir bijuši daudzi un 
dažādi mērķi, kam mecenāti ir 

ziedojuši – gan atbalsts profe-
soriem un studentiem kon-
ferenču un citu starptautisku 
pasākumu apmeklēšanai, gan 
stipendijas visu studiju līmeņu 
studentiem, gan pienesums LU 
Akadēmiskā centra un studentu 
pilsētiņas būvniecībā, gan at -
balsts izcilu LU pētnieku idejām 
u.c. Šobrīd kopējais ziedojumu 
apmērs sasniedzis nepilnus 2,5 
miljonus ASV dolāru.

Latviešu dzīves kodols
Bezpeļņas fonda valdes ko -

dols apvieno sešus tautiešu lie -
lākos latviešu centrus Amerikā. 
Viņu centieni vairot Latvijas 
studentu izglītības kvalitāti un 
pieejamību vainagojušies panā -
ku miem. Amerikas Latviešu 
apvienības (ALA) priekšsēža 
vietnieks Mārtiņš Andersons 
un ALAs ilggadējais valdes 
loceklis, stipendiju mecenāts 
Andris Ramāns aktīvi darbojas 
Kalifornijā, kur iesaistās vie -
tējās latviešu diasporas dzīvē. 
“Visu dzīvi esmu bijis aktīvs 
Amerikas latviešu sabiedrībā 
gan brīvprātīgi iesaistoties, gan 
ziedot dažādiem kultūras un 
izglītības projektiem. Liktenis ir 
bijis labvēlīgs. Atbalstu Latvijas 
Universitāti, jo esmu sasniedzis 
līmeni, lai varētu palīdzēt ci -
tiem,” tā dalās A. Ramāns.

Savukārt ar Triju Zvaigžņu 
ordeni apbalvotais LU Goda 
biedrs Roberts Blumbergs 

dzīvo Čikāgā un ar vecākiem 
atbalsta gan LU Juridiskās 
fakultātes projektus, gan kog ni-
tīvo zinātņu attīstību pasaules 
līmenī. Arī R. Blumberga trīs 
vecvecāki ir absolvējuši Latvijas 
Universitāti. Ņujorkā dzīvo māk  -
sliniece Guna S. Mundheim, 
kuŗa darbojas Pasaules brīvo 
latviešu apvienības (PBLA) 
Kultūras fondā un abi ar dzī -
vesbiedru ziedo gan stipen di-
jām, gan mākslas nozares pro-
jektiem Latvijas Universitātē.

Turpretim Dr. med. Vaira I. 
Pelēķis-Christopher ir Sietlas 
latviešu kopienas sirds, viņa 
darbojas gan vietējā draudzē, 
gan rūpējas par latviešu grāmatu 
lasītāju pulciņu, turklāt ļoti 
aktīvi iesaistīta Baltijas studiju 
programmā Vašingtonas Uni-
versitātē un šogad dibinājusi 
jaunu stipendiju talantīgākajam 
LU filologam. Savukārt Latvijas 
Republikas Goda konsuls Tek -
sasā, Latgales “Ceļamaizes” sti-
pendijas dibinātājs Pīters A. Ra -
gaušs palīdz latvisko garu 
uzturēt Teksasas latviešu vidū.

Nesavtīgs atbalsts izcilībai
Visi valdes locekļi ir sava 

veida ziedošanas un altruisma 
kultūras vēstneši. Visi ir snie-
guši pozitīvu piemēru, kā dāsns 
atbalsts Latvijas Universitātei, 
tās studentiem un projektiem 
var būt atspēriena punkts ceļā 
uz izcilāku akadēmisko izglī-

tību. Bezpeļņas organizācijai ir 
(501 (c) (3) charity) statuss, zie-
dojumus iespējams veikt ar pār-
skaitījumu vai izrakstot čeku. 
Lielākie veiksmes stāsti un citi 
ziedotāji ir redzami fonda 
mājaslapā www.friendslu.com. 

“Friends of the University of 
Latvia” valde ar prieku pastāstīs 
par ziedošanas iespējām un ai -
cina savam paraugam sekot arī 
citus līdzgaitniekus, citus tau-
tiešus, kam patiesi rūp savas 
dzimtenes nākotne. Trīs no val-
des locekļiem – Vaira, Guna un 
Andris – ir dzimuši Latvijā, bet 
visu valdes dalībnieku akadē-
miskās saknes ir saistītas tieši ar 
Latvijas Universitāti. Tieši LU ir 
saistāma ar Latvijas Republikas 
dibināšanu un ir uzskatāma par 
vienu no tās galvenajiem sim-
boliem latviskās kultūras, iz  glī-
tības un zinātnes uzturēšanā.

Par “Friends of the University 
of Latvia”

Jau kopš 2012. gada bezpeļņas 
organizācija “Friends of the Uni-
versity of Latvia” apvieno lat-
viešu izcelsmes ASV pilsoņus – 
Latvijas Universitātes atbalstī-
tājus. Tā ir LU fonda par tneŗ-
organizācija, kas dibināta pēc 
Džona Dž. Medvecka inicia tī-
vas. Ziedojot šim fondam, ASV 
pilsoņi var saņemt no  dokļu 
atlaides. Fonda pamatuzde-
vums ir nodrošināt spožāku 
nākotni Latvijas izglītībai

Indianas latviešu pensionāru 
biedrība saulainā 25. septembrī 
atzīmēja 50 gadus kopš savas 
dibināšanas. Biedrību dibināja 
1969. gada 6. jūlijā, sākot ar 18 
biedriem, bet gada beigās skaits 
jau bija pie 80. Skaits pastāvīgi 
auga, un 2005. gadā pat bija sa -
sniedzis 122 biedrus. Kaut gan 
šogad mēs esam tikai 46, viss 
norāda uz to, ka mūsu biedrība 
turpinās sparīgi rosīties uz 
priekšu. 

Ik mēneša pēdējā trešdienā 
starp 30 un 40 pensionāru pul-
cējas Latviešu sabiedriskā cen-
tra ērtajās telpās, lai pavadītu 
kopā pāris draudzības stundas. 
Ievadā ir kopīga lūgšana, kam 
seko dažādi ziņojumi, pēc tam 
ziedu apsveikumi visiem gavil-
niekiem, kuŗi atzīmējuši dzim-
šanas dienas pagājušā mēnesī. 
Talantīgi pavāri katru reizi ir 
gatavojuši gardas pusdienas. 
Parasti notiek arī kāds “priekš-
nesums” (piemēram. referāts, ce -
ļojumu apraksts, latviešu filma 
vai kopīga padziedāšana).

Turklāt  Pensionāru biedrība 
veic arī praktiskus projektus. 
Jau vairākus gadus, parasti ap 
Ziemsvētku laiku, uzņēmīgas 
un čaklas rokas savāc un izšķiro 
saziedotas drēbes (galvenokārt 
siltus mēteļus, arī apavus, pala-
gus, dvieļus u.t.t) un tās iesaiņo 
sūtīšanai dažādām iestādēm 
Latvijā. Katru gadu tiek nosū-
tītas 3 līdz 8 kastes, atkarībā no 

Pensionāru biedrības budžeta. 
Pēdējos gados sūtījumi galveno-
kārt gājuši uz Inčukalna Inva-
lidu biedrību Vidzemē un Aiz -
putes “Cerību” Kurzemē (parasti 
4 saiņi katrai iestādei). Mantu 
savākšanai, šķirošanai un sai-
ņošanai sevišķi lielas pūles pie -
likuši Ligita Krūmkalne, Rasma 
Kārkliņa, Māra Rozenberga un 
Ivars Eglīts.

Tāpat pa šiem gadiem ir 
nosūtītas daudzas kastes sazie-
dotu grāmatu Latvijas skolām 
un bibliotēkām, no kuŗām sa -
ņemti pieprasījumi. Lielu darbu 
pie grāmatu šķirošanas un 
saiņošanas veic Rasma Kārkliņa 
un Ligita Krūmkalne. Grāmatu 
sūtījumu izdevumus visbiežāk 
sedz Daugavas Vanagu ap  vie-
nība, palīgā nākot arī Latviešu 
sabiedriskam centram un Lat-
viešu ev.-lut. draudzei. 

Atzīmējot šo pusgadsimtu, 
Pensionāru biedrībai sveicie-
nus nodeva Andris Bērziņš no 
Latviešu sabiedriskā centra un 
Gunārs Kancs no Daugavas Va -
nagiem un Korporāciju ko pas. 
(Bērziņš ar atzinību pieminēja, 
ka daudzi tagadējie un mūžībā 
aizgājušie pensionāri savā laikā 
palīdzējuši pie Centra būves un 
iekārtošanas.) Sekoja prāvesta 
Gunāra Lazdiņa lūgšana, jubi-
lāru apsveikšana un maltīte.

Ar Dieva palīgu ceram vēl ilgi 
turpināt sanākt kopā katru 
mēnesi!

Latviešu un lietuviešu izcel-
smes mākslinieces Kristas Sval-
bonas darbi pašreiz izstādīti 
Spartanburgas mākslas mūzējā 
Dienvidkarolīnā. Karolīnas lat-
viešu apvienība rīkoja izstādes 
apskati vietējai sabiedrībai ok -
tobŗa beigās, lai  iepazītu  Kristas 
darbus, kā arī viņas jaunāko 
projektu. 

kaŗam Sīrijā, tostarp par bieži 
sastopamo bēgļu tematu. Šie 
mākslinieki pēta to, ko nozīmē 
pārvietoties, tikt pārprastiem 
un vajātiem, vienlaikus mek-
lējot savu telpu, valsti un jaunas 
mājas, kas ir empātiskas, vies-
mīlīgas un drošas pret vardar-
bību un konfliktiem. Kristas 
izstādītie darbi ir no viņas 

intervējusi un fotografējusi bal-
tiešus, kuŗi nometnēs dzīvoja. 
Vācijas fotografijas papildinātas 
ar Baltijas valstu bēgļu vēstu-
lēm, kas nosūtītas ASV, Kanadas 
un Lielbritanijas valdībām, l ū -
dzot pārtiku un medicīniskos 
piederumus, un pie viena 
mēģinot izskaidrot drausmīgo 
likteni, kas viņus sagaidītu, ja 
būtu spiesti atgriezties Padomju 
Savienībā.

Spartanburgas mākslas mū -
zēja izpilddirektore Elizabete 
Godarda (Elizabeth Goddard) 
bija sarunājusi izstādes telpas 
mūsu lietošanai ārpus mūzeja 
apmeklējuma stundām, kā arī 
sniedza īsu izskaidrojumu par 
izstādi. Neparedzētu apstākļu 
dēl Krista pati netika uz pie -
ņemšanu, taču viņa piedalījās 
virtuāli – no  lielā ekrāna viņa 
stāstīja par savu mākslu, par 
jaunāko projektu un par nā -
kotnes plāniem. Apmeklētāji 
varēja apskatīt izstādi, uzdodot 
Kristai jautājumus vai stāstot 
savas pārdomas. Karolīnas lat-
viešu apvienība sirsnīgi patei-
cas gan mūzejam, gan māk-
sliniecei par jauki pavadītu 
vakaru, iedziļinoties latviešu 
vēsturē un mākslā.

Izstādē piedalās seši māksli-
nieki, kuŗu darbi ir par līdzīgiem 
tematiem: par satricinājumu, 
chaosu, migrāciju un bēdām. 
No ASV dienvidu robežas līdz 

“Displacement” projekta. Ceļo-
jumā pa Vāciju viņa apmeklē-
jusi un nofotografējusi ēkas 
bijušo DP nometņu vietās. 
Krista ir divu gadu gaŗumā 
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ĀRIJS R. LIEPIŅŠ

Pēc koncerta. No kreisās: Ārijs Liepiņš, Kārlis Indriksons, Vija 
Zeltiņš, Māra Balodis, Aivars Zeltiņš, Dzintra Erliha, Dr. Washing-
ton A. Garcia, J. T. JcLaughlin un Dagnija Bite

Jānis Porietis, Māris Sirmais, Ilze Reine, Kārlis Rērihs

Tālivaldim Ķeniņam 100 

DZINTRAS ERLIHAS KONCERTS OMAHĀ

Ir 2019. gada 5. oktobŗa vakars, 
līst lietus un ir negants vējš. 
Rudens beidzot ir pienācis visā tā 
krāšņumā. Kopā ar mammu 
dodos uz Rīgas Svētā Jāņa baz-
nīcu, kur šovakar notiks Valsts 
Akadēmiskā koŗa “Latvija” kon-
certs “Tālivaldim Ķeniņam 100”.

Kad koncerts tika izsludināts, 
biju mazliet satraukta un prie-
cīga. Šī gada vasarā piedzīvotajos 
XV Latviešu dziesmu un deju 
svētkos Kanadā biju guvusi ne -
lielu ieskatu komponista Tāli-
valža Ķeniņa daiļradē. Tāpat bija 
zināms, ka komponista dēls Juris 
Ķeniņš (kuŗš arī gājis tēva pēdās, 
kļūdams mūziķis un kompo-
nists) ieradies Latvijā, tādēļ bija 
iespēja komponistu satikt šaipus 
okeanam, mazliet rudenīgākos 
apstākļos nekā vasarā Toronto.

Tuvu pirms septiņiem vakarā, 
ierodoties pie Rīgas Sv. Jāņa baz-
nīcas, garām aizsteidzas divas 
tumšos, gaŗos tērpos ģērbtas dā -
mas. Koristes no altiem. Ienākot 
baznīcā, ieraugu Juri un Māru 
Ķeniņus. Priecīga, viņus satiekot, 
sasveicinos. Pārmijam pāris tei-
kumus par šo tikšanos Latvijā, 
pozitīvo satraukumu par gai dā mo 
koncertu, un dodos ieņemt vietas.

Sarunā Juris Ķeniņš savā un 
ģimenes vārdā izsaka pateicību 
(brālis Indulis Ķeniņš arī bija 
koncertā) par VAK “Latvija” uz -
ņēmību. Ģimene ir patiesi gan -
darīta, ka Māris Sirmais tā cienīja 
viņu tēva mūziku, ka bija gatavs 
veidot šādu plašu programmu 
jau tā noslogotam korim.

Koncerts iesākas ar Kantāti 
Kurzemes Kareivim ar Ingrīdas 
Vīksnas vārdiem. Solisti – meco-
soprāns Sniedze Kaņepe, bari-
tons Eduards Vācietis un pie 
ērģelēm Ilze Reine. Šis skaņdarbs 
ir veltījums komponista dibinātā 
un diriģētā Toronto Sv. Andreja 
draudzes korim.

Valsts koris, nostājies balkonā, 
ar savu skanējumu pārņem baz-
nīcu. Mani vienmēr ir aizrāvusi 
VAK “Latvija” telpas un koŗa 
izkārtojuma savstarpējā spēle. 
Kantātē Kurzemes Kareivim jū -
tams Tālivalža Ķeniņa pārdzī-
vojums un rūgtums par Tēvzemes 
likteni. Komplicētā kantāte tei-
camo solistu, ērģelnieces un koŗa 

izpildījumā sniedz mūzikālu 
gandarījumu. Ļoti spēcīgs kon-
certa uzteikums. 

Turpinājumā koris izpilda a ca -
pella skaņdarbus – “Dieva kalpa 
vakars” ar Veronikas Strēlertes 
vārdiem un “Augstākā dzimtene” 
ar Ata Ķeniņa, Tālivalža Ķeniņa 
tēva, vārdiem. Sajūtas, kas rodas, 
klausoties “Augstākā dzimtene”, 
nevajadzētu rakstīt vārdos. Tās 
būtu jāglezno. Šis skaņdarbs 
domās mani aizved uz Latvijas 

augstumos sākas nākamais skaņ-
darbs. Apvienojot dažādus tau-
tasdziesmu tekstus un izkoptu 
kompozicijas techniku, Tālival-
dis Ķeniņš radījis “Kad es eimu 
pie Dieviņa”. Lai arī skaņdarbs ir 
komplicēts, koris to izpilda tik 
prasmīgi un sajūtās viegli. Lai arī 
Rīgas Svētā Jāņa baznīcā ir maz -
liet pavēsi, pārņem siltums. Skan 
“Saulīt’ vēlu vakarā” (Skrundas 
un Bārtas melodijas). Nākot uz 
koncertu, šo dziesmu neapzināti 

Vai, zinot komponista dzīves 
gājumu, Ķeniņam svešie dārzi 
bija Latvija, vai tomēr Kanāda? 
Jānorāda, ka Tālivaldis, lai arī 
lielāko daļu mūža dzīvoja 
Kanadā, bija sirdī Latvijas pat -
riots. Tādēļ ir tik būtiski, ka 
latviešu izcelsmes komponistu 
daiļdarbi tiek izpildīti Latvijā. 
Tādējādi mazināta plaisa, kas 
radusies latviešos nežēlīgās vēs-
tures rezultātā. Tie esam mēs. 
Latvieši. Nav svarīgi, kur mēs 

vele-Skaraine, trompete – Jānis 
Porietis, mežrags – Kārlis Rērihs 
un pie ērģelēm Ilze Reine. Kan-
tāte ir izcils un mūzikāli gards 
kokteilis, kas sniedz īstu bau-
dījumu koncerta klausītājiem. 
Jāpiekrīt tam, kā intervijā minēja 
ērģelniece Ilze Reine ‒ tas esot 
licies ģeniāli, cik labi var savienot 
šīs divas lietas no divām pasaulēm 
– no J. S. Bacha kantātēm un no 
baznīcā dziedātiem korāļiem2. 

Es esmu ļoti pateicīga Valsts 
Akadēmis ka-
jam korim 
“ L a t v i j a ”, 
Mārim Sir ma-
jam, ērģel nie-
cei Ilzei Reinei 
un visiem so -
listiem par ie -
spēju dzirdēt 
Tālivalža Ķe -
niņa mūziku 
Latvijā tik bur-
vīgā un kvali-
tātīvā izpil dī-
jumā.

Koncerts ir 
izskanējis. Bez 
oficiālām ru -
nām katrs do -
das tālāk savās 
gaitās. Mani šī 
mūzika pa -
vada visu at -

likušo vakaru. Tā manī raisa 
pārdomas par dažādajām pa  sau-
lēm, kuŗās dzīvojis Tālivaldis 
Ķeniņš, un par latviešiem visā 
pla šajā pasaulē. Neizšķirsim, kur 
katram ir svešie dārzi. Pieņemsim 
plašo pasaules pieredzi kā svaigas 
dvesmas neizsīkstošajai mīles-
tībai pret Tēvzemi, pret Latviju. 
Ja Latvija ir Tavā sirdī, tad Tu nes 
Latviju pasaulē sev līdzi.

Pateicībā par mūzikas 
radītajām sajūtām un cerībā uz 

drīzu satikšanos, 
IEVA REINE

1 Gailīte, Angelika. Pēcvārds. 
Ķeniņš, Atis. Zvaigžņotā junda. 
Šipenvilla: Upeskalns, 1967, 88. 
lpp.

2 https://www.lsm.lv/raksts/
kultura/muzika/koris-latvija-
svines-talivalza-kenina-simtga-
di.a333960/

laukiem un pārziedējušām pļa -
vām jūlija vidū. Brien caur gaŗo, 
dzīvības pilno pļavu un esi lai-
mīgs savā dzimtenē. Ata Ķeniņa 
dzejā atspoguļojas dziļš patrio-
tisms, tautas brīvība un Latvijas 
dabas pievilcība1. Mūzika brīniš-
ķīgi izgrezno tēva dzejas lido-
jumus. 

Tālivaldis Ķeniņš ir absolūts 
disonanses un pretstatu meistars. 
Absolūtā kontrastā koncertā iz -
skan skerco Fantāzija, ko teicami 
izpilda ērģelniece Ilze Reine. 
Skaņdarbs ir straujš un trauk -
smains un prasa no ērģelnieces 
augstu meistarības līmeni, lai tas 
neradītu pārlieku saraustītas 
izjūtas. 

Kad skerco Fantāzija ir iz  ska-
nējusi, aplausu pavadīts, baznīcas 
priekšā uznāk koris. Skatītāji 
beidzot ierauga apbrīnojamo 
skaņu radītāju sejas. 

Ar pieaugošu šņākoņu dažādos 

gaidīju visvairāk. Šīs vasaras XV 
Latviešu dziesmu un deju svētkos 
Kanadā bija iespēja “Saulīt’ vēlu 
vakarā” izpildīt kopkorī, kuŗu 
diriģēja komponists Juris Ķeniņš. 
Atminos, cik viņš bija pacilāts un 
aizkustināts, strādājot un stāstot 
par šo dziesmu. Juris patiesi kopj 
un lolo tēva radošo mantojumu. 
Šo dziesmu dzirdēju arī VAK 
“Latvija” izpildījumā Koerner Hall, 
Toronto. Izjusti, sapņaini un ar 
tādu vieglumu tiek izpildīta šī 
dziesma, tā aiznes citā pasaulē, 
kur viss ir vēl tuvāk un mīļāk. 

Tālivalža Ķeniņa daiļrade ir 
komplicēta un nebūt ne vien-
kārša. Šajos darbos var just pa -
saulīgo pieskaņu, taču to caur-
strāvo mīlestība pret Tēvzemi. To 
var teikt arī par komponista 
skaņdarbu “Svešie dārzi” ar Ve -
ro nikas Strēlertes vārdiem. Kas 
tad ir svešie dārzi? Ko nozīmēja 
svešie dārzi Tālivaldim Ķeniņam? 

esam. Ir svarīgi, kam mēs ticam 
un kam mēs sevi veltījam. 

Tuvojoties koncerta izskaņai, 
tiek atskaņota Imantam Kokaram 
un korim Ave  Sol veltītā balāde 
“Nogrimušā pilī” ar Ata Ķeniņa 
vārdiem. Tai izskanot, koris, 
aplausu pavadīts, dodas atpakaļ 
sākotnējā atrašanās vietā – bal-
konā, kur, pēc ērģelnieces Ilzes 
Reines izpildītās “Sinfonia BWV 
29” (Johans Sebastians Bachs), 
iz    pildīs beidzamo koncerta priekš -
nesumu. 

Koncerta fināls ir pienācis. 
Šķiet,  koncertā ir piedzīvota visu 
sajūtu gamma – rūgtums, pār-
dzī vojums, disonanses, ilgas, pār-
  laimība, siltums, vieglums un vēl 
un vēl.. Kā teicams nobeigums 
tiek izpildīta Korāļu kantāte par 
Johana Sebastiana Bacha temām 
ar Luža Bērziņa, Augusta Saulieša 
un Arnolda Lūša garīgajiem tek-
stiem. Soprāna solo – Ilze Grē-

Latvijas vārdu pasaulē visies-
paidīgāk nes  izcilo mūziķu un 
sportistu sasniegumi. Tie ir 
mūsu slavenie diriģenti, operas 
solisti, koŗi un mūzikas in  stru-
mentālisti, kā arī mūsu sporta 
zvaigznes basketbolā un hokejā. 

24. oktobŗa vakarā Nebraskas 
universitātes Omahā Mūzikas 
departamenta izkārtojumā 
Štrausa mūzikas centrā notika 
pianistes Dzintras Erlihas kon-
certs “Latvian Piano Music 
Landscapes”. To ievadīja Lūcijas 
Garūtas prelūdija “Leģenda”, kon-
certu noslēdza viņas “Melodija”. 
Tās arī vistuvāk iekļāvās pro-
grammas nosaukumā. Vēl tika 
atskaņotas Aivara Kalēja un 
Jāņa Ivanova kompozicijas, kā 
arī Aleksandra Skrjabina un 
Snorri Birgissson skaņdarbi. Ar 
savu drāmatiski spēcīgo ievadu 

izcēlās Pēteŗa Vaska “Landscapes 
of the Burnt-out Earth”. Īpatnējs 

šķita Santas Bušs “Transparen T”, 
kas ir viņas veltījums Dzintrai 

Erlihai, komponēts 2011. gadā. 
Šīs kompozicijas vidū māksli-
niece piecēlās kājās un, atkārtoti 
atskaņojot dažas notis ar kreiso 
roku, viņa iesniedzās flīģelī ar 
labo roku, lai tur mūzikālās 
stīgas kontrolētu un to tīrs ka-
nību pamazām pārvērstu it kā 
skaļos āmura sitienos. Tiešām 
iepriekš nedzirdēts un neredzēts 
izpildījums!

Pēc koncerta mums bija 
sirsnīga tikšanās ar mākslinieci, 
lai iepazītos un iztaujātu par 
viņas mūzikālo dzīvi, kā arī lai 
izteiktu pateicību par augst-
vērtīgo koncertu. Radās arī 
iespēja iepazīties ar jauno UNO 
Mūzikas departamenta vadītāju 
Dr. Washington A. Garcia un 
dažiem mācībspēkiem. 

Jau pirms vairākiem gadiem 
mūzikas fakultātei izveidojās 

sadarbība ar Latviju, pateicoties 
diriģentam Jānim Puriņam, 
kuŗš ik pārgadus brauca šeit, lai 
pasniegtu meistarklases ragu 
mūzikas orķestŗa mūziķiem. 
Tās vienmēr beidzās ar kon-
certiem, kuŗos bija iekļauti 
latviešu komponistu darbi. 
Pagājušajā ziemā šeit viesojās 
Latvijas Mūzikas akadēmijas 
džeza orķestris prof. Indriķa 
Veitnera vadībā, lai piedalītos 
Great Plains Jazz festivālā. 
Iespēju robežās UNO turpinās 
mūziķu apmaiņu ar Latviju arī 
nākotnē. 

Žēl, ka tieši šai vakarā 
Linkolnā notika Broadway ce -
ļojoša ansambļa pirmizrāde 
“The Phantom of the Opera”, uz 
kuŗu daudziem linkolniešiem 
bija jau sen iepriekš iegādātas 
ieejas kartes...
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Dace Aperāne un Juris Ķeniņš kopā ar diriģentēm Mariku 
Austrumu un Evitu Konušu

Dzied Cēsu pils koris

JURIS
ĶENIŅŠ

Neiepazītā trimdas mūzika Cēsīs

Egils Siliņš: „Tā ir liela atbildība!” 

2019. gadā esam atzīmējuši 
vairākus nozīmīgus notikumus,  
tostarp Latvijas armijas 100 ga -
dus, Molotova-Ribentropa līgu-
ma 80, un 2019. gads izsludināts 
par Latvijas varoņu gadu. Tikpat 
nozīmīgs ir fakts, ka 1944. gada 
13. oktobrī, pirms tieši 75 ga -
diem, Sarkanā  armija ieņēma 
Rīgu. Līdz ar to bēgļu gaitās 
devās milzīgs skaits tautiešu, 
viņu vidū,  kā raksta mūzikologs 
Arnolds Klotiņš “aptuveni 50% 
no Latvijas kultūras un zinātnes 
darbiniekiem”. Dziesmu svētku 
vēsturnieks Valentīns Bērzkalns 
savulaik rakstīja: “Trimdā devās 
aptuveni trešdaļa no visiem lat-
vju mūziķiem, bet atsevišķās šīs 
profesijas nozarēs, kā, piemēram, 
komponistu vidū, trimdinieku 
procents bija pat lielāks”. Savā 
grāmatā “Mūzika okupācijā” pro -
fesors A.  Klotiņš vārdā nosauc 
26  komponistus. Viņi kļuva par 
trimdas mūzikas stūŗakmeņiem 
‒ ne tikai jaunradē, bet koŗu un 
koncertu kultūrā arī. Vismaz 
puse no šiem komponistiem arī 
kļuva par trimdas koŗu dibi nā-
tājiem un diriģentiem. Daudzi 
no viņiem bija iesaistīti dziesmu 
svētku kustībā ārpus Latvijas  kā 
diriģenti, komponisti un rīko tāji. 
Nav pārsteigums arī, ka kom-
ponisti kordiriģenti rakstīja ļoti 
daudz jaunas mūzikas saviem 
koŗiem.

Starp citām jubilejām trimdas 
mūzikā 2019. gadā pieminam 
divus simtgadniekus – kompo-
nistus Albertu Jērumu un Tāli-
valdi Ķeniņu. Un līdz ar to,  
protams, jāpiemin 2019. gada 
neaizmirstamos XV Latviešu 
Dziesmu un deju svētkus 
Kanadā. 

Minētie 26 komponisti tomēr 
neatspoguļo lielāko daļu no tā, 
kas ir noticis mūzikā ārpus 
Latvijas aizvadītajos 75 gados, 
bet kas tomēr ir būvēts uz šo 
komponistu stingri noliktajiem 
pamatiem.

Mūzikoloģe Ingrīda Zemzare 
ir raksturojusi atsevišķas šo ārpus 
Latvijas mūziķu grupas. Bez  
“pirmās paaudzes”, kuŗi izceļoja 
kā nobrieduši un pieredzējuši – 
Jānis Kalniņš, Jānis Norvilis, Hel-
 mers Pavasars, Bruno Skulte un 
citi, – bija arī vēl jauni gados, vēl 

bez karjēras Latvijā (iepriekš 
minētie Alberts Jērums un 
Tālivaldis Ķeniņš, arī Longīns 
Apkalns un citi). “Trešai  paau-
dzei” pieder tie komponisti,  kuŗi 
atstāja Latviju, būdami vēl bērni. 
Viņiem bija valoda, viņiem bija 
kultūras tradicijas, bet nebija 

autors, Lolita Ritmane un vēl 
daudzi citi). Gribētu pielikt klāt 
vēl vienu paaudzi – bēgļu maz-
bērni, un šīs paaudzes spožākā 
zvaigzne ir „austrāliete” Ella 
Mačēna.

Ar nodomu esmu pieminējis 
tikai dažus no lielā komponistu 

mūziku, vada diriģentes Marika 
Austruma un Evita Konuša. 
Evita ir mūzikas skolotāja un 
vairāku koŗu diriģente, Marika  
bez diriģentes pienākumiem ir 
arī Valsts Akadēmiskā koŗa Lat-
vija soprāns un koŗmeistare. Šajā 
kapacitātē arī man laimējās tik-
ties ar Mariku Austrumu, un, 
domājot par topošo Kultūras 
konferenci Cēsīs, kur man bija 
uzticēta  atbildība par mūziku, 
iedomājos, ka izcilais Cēsu pils 
koris būtu viens īsts „saldais 
ēdiens” konferencē.

Cēsu pils koris ir viens no 
Vidzemes labākajiem koŗiem, 
kas, piemēram, 2018. gada liela-
jos Dziesmu svētkos tika visas 
Latvijas koŗu karu finālā. Diri-
ģente bija īpaši atsaucīga attiecībā 
uz šo projektu, un mēs apņē mā-
mies salikt programmu, kuŗā iz -
raudzījāmies iekļaut arī iepriekš 
minētos komponistus.  Protams, 
vēlējāmies atskaņot komponistus 
no visām paaudzēm, turkāt ar 
ģeografisku skatu – lai būtu pār -

viņa arī piedalījās Valsts koŗa 
projektā “Komponisti Simtgadei”, 
kuŗā pieci komponisti no „ārpus 
Latvijas” bija aicināti uzrakstīt a 
cappella dziesmas. Nolēmām no 
šī repertuāra programmā ielikt 
četras dziesmas: Daces Aperānes 
“Poga” (ar Knuta Skujenieka vār-
diem), Juŗa Ķeniņa “Es gribētu!” 
(ar vectēva Ata Ķeniņa tekstu), 
Ellas Mačēnas “Svešas zemes 
vējš” (vārdi –Teodors Tomsons) 
un Lolitas Ritmanes “Pie Dzin-
tarjūras aizstaigāt” (vārdu autors – 
komponistes tēvs Andris Rit ma-
nis). Imants Ramiņš arī piedalījās 
šajā projektā, bet diriģente vēlējās 
dziedāt Valsts koŗa iemīļoto Ave 
Verum Corpus, ko koris divas 
reizes dziedāja Toronto svētkos. 
No XV Dziesmu un deju svētku 
repertuāra vienojāmies par trīs 
tautasdziesmu apdarēm: Andreja 
Jansona “Sarkandaiļa roze auga”, 
Ķeniņa sen. “Saulīt’ vēlu vakarā” 
un Jāņa Norviļa “Tumsa, tumsa, 
kas par tumsu” (kas atgādināja 
kopkoŗa koncertu Toronto – “Es 
par tumsu nebēdāju”).

Eiropa bija pārstāvēta ar Lon-
gīna Apkalna “Latvijas saullēkts” 
(M. Ausulas vārdi), Alberta Jē -
ruma pazīstamo apdari “Ej, sau-
līte, drīz pie Dieva” un Helmera 
Pavasaŗa bieži Latvijā dziedāto 
vokalīzi “Prelūdija”. Venecuēlas 
latviešu komponists Guntars Ge -
dulis piedāvāja apdari “Līgodama 
upe nesa”. No “pirmās paaudzes” 
vēl bija Bruno Skultes “Nakts” 
(Fricis Bārda) un Jāņa Kalniņa 
apdare “Dēls pārveda līgaviņu”.

Piedevās, kā diriģente Marika 
Austruma teica, “kā var nedziedāt 
“Ģērbies, saule, sudrabota” (Ani-
tas Kuprisas apdarē).

Koris sniedza izcilu koncertu, 
kaut gan liela daļa no repertuāra 
bija koristiem sveša. Bravo! Klau-
sītāji ilgi sumināja gan koristus, 
gan klātesošos komponistus, gan 
abas diriģentes. Pēc koncerta 
izjutu milzīgu sirsnību no koris-
tiem, daži bija aizkustināti līdz 
asarām par šo repertuāru un 
komponistiem, kuŗus viņi līdz 
šim nepazina.

Lielu lielais paldies PBLA vārdā 
Cēsu pils korim, diriģentēm Ma -
rikai Austrumai un Evitai Konu-
šai, kā arī visiem dziedātājiem – 
par uzņēmību un degsmi!

mūzikālās izglītības (Andrejs 
Jansons, Imants Ramiņš un citi). 
“Pēdējā paaudze” ir dzimusi, 
skolojusies un darbojusies ārpus 
Latvijas (Dace Aperāne, Guntars 
Gedulis, Anita Kuprisa, šo rindu 

pulka, jo visi minētie bija pār-
stāvēti Pasaules latviešu koŗa 
mūzikas koncertā” 30. septembrī 
Vidzemes koncertzālē Cēsis, PBLA 
rīkotajā Pasaules latviešu kultū-
ras konferences programmā.

Cēsu pils kori,  kas izpildīja šo 

stāvētas PBLA dalīborganizācijas. 
Vienojāmies par 14 dziesmu pro-
grammu (un vienu piedevu).

Zināms pamats maestro Aus-
trumai jau bija, jo kopā ar Valsts 
kori viņa piedalījās XV Dziesmu 
un deju svētkos. Kā koŗmeistare 

Jaunais Nacionālās operas un 
baleta direktors visas kārtis pa -
gaidām neatklāj. Dažas izmai-
ņas programmas veidošanas 
principos būšot visai būtiskas: 
„Kas mainīsies – mēs centī si-
mies gan īrēt izrādes no citiem 
teātŗiem, šeit ir jau konkrētas 
sarunas un idejas, bet pirmajā 
reizē tās tiešām vēl nestāstīšu; ir 
arī jau iesākti arī divi kop-
produkcijas projekti ar citiem 
teātŗiem. Protams, turpināsim 
veidot arī paši savus jaun-
iestudējumus.”

Izrāžu īrēšana nozīmē, ka uz 
operas skatuves tiek pārcelts jau 

gatavs, kādā citā operteātrī tapis 
iestudējums – režija, sceno-
grafija, tērpi. Izpildītāji gan 

joprojām savējie.
„Šādā kontekstā strādā un 

sadarbojas ļoti daudzi Eiropas 
teātri. Tas ļauj ietaupīt naudu 
un parādīt vairāk iestudējumu, 
nekā tikai pašu ražotos. Tā kā 
mums sezonā ir caurmērā divas 
jaunas baleta izrādes un trīs līdz 
četri operu jauniestudējumi, 
Operas techniskie cechi nemaz 
vairāk nespēj saražot. Ja gribam 
parādīt ko vairāk, tad tikai šādā 
veidā,” saka Siliņš, piebilstot – 
tas ļautu arī Latvijas Nacionā-
lajai operai un baletam iziet 
plašākā starptautiskā apritē.

Siliņa rokrakstu operas māk-

slinieciskajā vadībā gan vairāk 
redzēsim nākamajā sezonā, līdz 
kuŗai repertuāru jau sagatavo-
jusi iepriekšējā vadība.

Lai gan darbs Latvijas Na  cio-
nālās operas un baleta vadībā 
prasīs daudz laika un spēka, 
Egils Siliņš savu operdziedātāja 
karjeru neplāno pārtraukt. Viņš 
ieradies Rīgā drīz pēc uzstāšanās 
R. Vāgnera operā „Tristans un 
Izolde” Kopenhāgenā.

„Es dziedāšu arī turpmāk. Bet 
pašlaik esmu akceptējis tikai 
īsus projektus.

Mana tuvākā uzstāšanās būs 
janvārī Vīnes valsts operā, 

R. Vāgnera operā „Loengrīns”, 
ko diriģēs Valērijs Gergijevs. 
Martā piedalos arī L. van Bēt-
hovena „Fidelio” jauniestudējumā 
Ko  vent gārdena operā Londonā, 
kuŗā dziedās Jonass Kaufmans. 
Bet visu pārējo laiku es veltīšu 
mūsu operai,” uzsveŗ jaunais 
opernama direktors.

Par vienu no lielākajiem 
izaicinājumiem financiālā ziņā 
Egils Siliņš uzskata operas un 
baleta mākslinieku atalgojuma 
paaugstināšanu, lai tas atbilstu 
gaŗajiem izglītībā ieguldītajiem 
gadiem un būtu virs vidējā atal-
gojuma valstī.
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S P I L G T S  C I TĀT S
***

Latvijā darbu uzsācis 
ASV vēstnieks Latvijā 
Džons Leslijs Kārvails 

Kārvails Rīgā ieradās 1. no  vem-
brī. Vēstnieka pienākumus viņš 
oficiāli sāka pildīt pēc akreditāci-
jas pie Latvijas prezidenta Egila 
Levita 5. novembrī. 

4. novembrī  Ārlietu ministrijas 
(ĀM) valsts sekretārs Andris Pelšs 
tikās ar Kārvailu (attēlā), kuŗš bija 
ie  radies akreditācijas vizītē. Sarunā 
Pelšs augstu novērtēja Latvijas un 
ASV attiecību stratēģisko raksturu.

“ASV sniegtais atbalsts ir bū -
tiski ietekmējis Latvijas aizsar dzī-
bas spē ju celšanu. Latvija ir iein-
te resēta turp mākā sadarbības vei -
cināšanā ar ASV drošības un aiz -
sardzības jomā,” sacīja Pelšs.

ASV prezidents Donalds Tramps 
Džonu Kārvailu vēstnieka dar-
bam Latvijā nominēja 2019. gada 
8. maijā. ASV Senāts viņu šim 
ama tam apstiprināja 26. septem-
brī, un zvērestu Valsts departa-
mentā Kārvails nodeva 28. okto b-
rī. Nozīmētais vēstnieks Kārvails 
ir ASV ārlietu dienesta karjeras 
diplomāts un līdz apstiprināšanai 
jaunajā amatā bija ASV Valsts 
departamenta Personāla plānoša-
nas un attīstības biroja direktora 
vietnieks. Pirms tam Kārvails ir 
bijis ASV vēstnieka vietnieks ASV 
vēstniecībā Nepālā no 2013. līdz 
2016. gadam, kā arī bijis ekono-
misko attiecību padomnieks ASV 
vēstniecībā Italijā. Kārvails ir ie  ņē-
mis ASV vēstnieka vietnieka ama-
tu Brunejā, kā arī ir strādājis 
diplomātiskajā dienestā dažādos 
amatos ASV vēstniecībās Bagdā-
dē, Otavā, Belfāstā, Kito, Kuala-
lumpurā un Limā. Nozīmētais 
vēstnieks bakalaura gradu ieguva 
Vūsteras kolledžā, bet maģistra 
gradu – Starptautiskajās attiecībās 
Džona Hopkinsa universitātē. 
Kār vails runā italiešu  un spāņu 
valodā. Nozīmētajam vēstniekam 
Kārvailam un viņa sievai Karīnai 
Hausčaildai ir divas meitas.

“Esmu pagodināts par iespēju 
būt par ASV vēstnieku Latvijā un 
savā darbā balstīties uz mūsu div-
pusējo attiecību stingro pamatu. 
Es ceru uz sadarbību ar Latvijas 
valdību, kā arī ļoti vēlos satikt Lat-
vijas cilvēkus, apceļojot šo skaisto 
valsti,” sacīja Kārvails. 

***
Piedāvās jaunas idejas attīstībai

Darbu Latvijas Nacionālās ope-
ras un baleta (LNOB) valdes 
priekš sēža amatā 5. novembrī 
sā  ka Egils Siliņš. 

Siliņš vadības grožus pārņem 
no Zigmara Liepiņa, kuŗš operas 
vadībā bija iepriekšējos sešus ga -
dus. Operdziedātājs ar 30 gadu 
pieredzi un direktora vietnieks 
mākslinieku aģentūrā Spānijā, Si -
liņš atzinīgi vērtē iepriekšējās va -
dības laikā sakārtoto operas finan-
ču stāvokli, bet ir apņēmības pilns 

piedāvāt jaunas idejas opernama 
attīstībai. “Pirmām kārtām tā ir lie-
la at  bildības sajūta,” savas pir mās 
dar ba dienas priekšvakarā saka 
Siliņš, ieradies uz sarunu Latvijas 
Radio, “mūsu opera ir teātris ar 
lielām tradicijām. Es katrā ziņā 
centīšos ne tikai turpināt šīs tra di-
cijas, bet iedvest arī pozitīvas jau -
nas vēs mas. Mans galvenais rūpju 
objekts ir paaugstināt māksli nie-
cisko kva litāti.”

***
Saeima konceptuāli atbalsta 

2020. gada budžetu
Saeima 30. oktobrī  ārkārtas 

sē  dē pirmajā lasījumā atbalstīja 
valsts budžeta projektu 2020. ga -
dam. Par likumprojektu nobalsoja 
60 deputāti, savukārt 34 parla-
mentārieši balsoja pret.

Nākamā gada budžetu koalici -
jas partneri vērtēja kā labu, bet ne 
ideālu. Ministru prezidents to 
salīdzināja ar vienu soli pretim 
Ziemeļvalstu labklājībai. Opozi ci-
jas partijas savā retorikā bija ie -
vērojami kritistākas, budžetu dē -
vējot gan par vilšanos, gan lieku-
lību, gan izmantojot citus epitetus 
un alegorijas.

***
Par Jūras spēku komandieri 

kļūst Kaspars Zelčs
2. novembrī Liepājā svinīgā ce -

re monijā Jūras spēku komandieŗa 
amatā stājās jūras kapteinis Kas-
pars Zelčs, nomainot līdzšinējo 
komandieri, flotiles admirāli Ingu 
Vizuli. Svinīgajā Jūras spēku ko -
man dieŗa maiņas ceremonijā pie-
dalījās Aizsardzības ministrijas 
parlamentārais sekretārs Mārtiņš 
Staķis, Nacionālo bruņoto spēku 
komandieris ģenerālleitnants Leo-
nīds Kalniņš, bruņoto spēku rē  gu-
lāro spēku vienību komandieŗi, 
aicinātie viesi un kaŗavīri.

Jūras kapteinis Kaspars Zelčs 
dienestu bruņotajos spēkos sācis 
1993. gadā, uzsākot studijas Lat-
vijas Nacionālajā aizsardzības aka-
dēmijā. Dienesta laikā ir bijis mī  nu 
tralera M-01 “Viesturs” navigācijas 
virsnieka amatā, patruļkuģa P-04 
“Bulta” komandieŗa palīga un vē -
lāk arī kuģa komandieŗa amatā.

***
Rosina Lāčplēšu dienu noteikt 

par brīvdienu, atsakoties no 
brīvdienas 1. maijā

Polītiskais spēks Nacionālā ap -
vie nība Saeimas Prezidijam ie  snie-
dzis likumprojektu, kuŗā iz  teikts 
priekšlikums Lāčplēšu dienu ie -
kļaut svētku dienu sarakstā, attie-
cīgi to izslēdzot no atceres un atzī-
mējamo dienu saraksta. Nacio nā-
lās apvienības ieskatā 11. novem-
bŗa nozīme kopš 1990. gada ir 
paplašinājusies, kļūstot par svēt-
kiem, kuŗos piemin ne vien Lāč-
plēšu Kaŗa ordeņa kavalieŗus un 
kaŗa invalidus, bet visus Latvijas 
brīvības cīnītājus. Paskaidrojuma 
rakstā norādīts, ka 11. novembris 
ir saistīts ar virkni tradicionālu pa -
sākumu – gan oficiālu, gan arī 
tādu, kas notiek pēc sabiedrības 
grupu un organizāciju iniciātīvas. 
Tāpēc Lāčplēšu dienas noteikšana 
par svētku dienu dotu iespēju tajos 
piedalīties arī tiem, kuŗiem tā pa -
rasti ir darba vai mācību diena. 
Vienlaikus partija rosina no svētku 
dienu saraksta svītrot 1. maiju – 
Darba svētkus un Latvijas Repub-
likas Satversmes sasaukšanas die-
nu. Šo dienu nacionālā apvienība 
rosina iekļaut atceres un atzīmē-
jamo dienu lokā.

***
Latvijas Pasts izdod pastmarku 
Garlība Merķeļa 250. jubilejā
Latvijas Pasts izdod jaunu past-

marku un aploksni, godinot vienu 
no spilgtākajiem apgaismības ide-
ju pārstāvjiem Baltijā Garlību Hel-
vigu Merķeli viņa 250. jubilejā.

Jaunā pastmarka izdota 100 000 
eksemplāru tirāžā, un tās nomināl-
vērtība ir 1,42 eiro, kas atbilst ie -
rakstītas A klases vēstules nosūtī-
šanas izmaksām Eiropas Savie nī-
bas territorijā. Līdz ar pastmarku 
izdota arī speciāla aploksne 1000 
eksemplāru tirāžā. Filatēlijas izde-
vumu dizaina autore ir māksli -
nie ce Lilija Dinere. Pastmarkas un 
ap  loksnes vizuālajā noformējumā 
māksliniece izmantojusi Latvijas 
Universitātes Akadēmiskas biblio-
tēkas Misiņa bibliotēkas materiā-
lus – Merķeļa pazīstamākajā darbā 
“Latvieši, sevišķi vidzemnieki, fi -
lozofiskā gadu simteņa beigās” 
(1796), “Vidzemes senatne” (1798 – 
1799), “Vanems Imanta” (1802), 
“Brīvie latvieši un igauņi” (1820) 
un grāmatas “Latvieši” latviešu 
valodas tulkojumā (1905) izman-
totās illustrācijas. Pastmarkas pir-
mās dienas zīmogošana notika 
tieši Merķeļa dzimšanas dienā 
2019. gada 1. novembrī Rīgas Lat -
viešu biedrības namā Merķeļa ielā 
13.

G. H. Merķelis (1769-1850) ir 
Baltijas vācu rakstnieks, publicists 
un viens no spilgtākajiem apgais-
mības ideju pārstāvjiem Baltijā. 
Merķeļa darbs būtiski veicināja 
dzimtbūšanas atcelšanu Latvijā, 
bet paustie uzskati ietekmēja lat-
viešu sabiedriskās domas un lite-
rātūras attīstību 19. un 20. gad-
simtā.

***
NBS saņem laivas speciālo 

operāciju veikšanai
1. novembrī Nacionālie bruņo-

tie spēki (NBS) prezentējuši sa -
ņem tās RHIB tipa laivas.

“Speciālo operāciju veikšanai šā -
das laivas ir neaizvietojamas. Ar šo 
jauno ekipējumu reģionā noteikti 
izvirzāmies līderībā. Laivas ir efek-
tīvas, modernas un tās mūsu bru-
ņotajiem spēkiem bija vajadzīgas. 
Līdz ar to mūsu valsts ir daudz 
drošāka. Ja mums ir jādomā par 
hipotētiskiem krizes gadījumiem, 
tad taktisko operāciju veikšanai 
tas ir neaizstājams ekipējums,” uz -
svēris aizsardzības ministrs Atis 
Pabriks (AP). Pabriks norādījis, ka 
jaunais ekipējums ir arī ieguvums 
NATO kollektīvajā aizsardzībā, kā 
arī būtiski palielina Latvijas lomu 
starptautiskajās operācijās.

***
Latvija iekļauj “melnajā sarakstā” 

Krievijas mūziķi Ļepsu
Latvijas ārlietu ministrs Edgars 

Rinkēvičs, pamatojoties uz valsts 
drošības iestādes izvērtējumu, aiz-
 liedzis Latvijā ieceļot Krievijas mū  -
ziķim Grigorijam Ļepsam jeb īs -
tajā vārdā Grigorijam Lepsveri-
dzem, liecina ministra ieraksts 
so  ciālajā tīklā Facebook.

Pērn maijā pazīstamo Krievijas 
dziedātāju, pamatojoties uz aizdo-
mām par viņa sakariem ar nozie-
dzīgo pasauli, “melnajā sarakstā” 
iekļāvusi arī Lietuva. “Mums likās, 
ka tas, ko viņam inkriminē ASV,  
ir pietiekams iemesls, lai viņš būtu 
arī mūsu sarakstos,” norādījis mi -
nistra vietnieks Darjus Skusevičs.

***
Dzīvesvietu Lielbritanijā 

reģistrējuši 57 600 
Latvijas pilsoņu

Dzīvesvietu Lielbritanijā reģi s  -
trē juši 57 600 Latvijas pilsoņu, 
aģentūru LETA informēja Ārlietu 
ministrijas (ĀM) preses sekretārs 
Jānis Beķeris. Neskatoties uz to, ka 
Eiropadome pieņēmusi lēmumu 
pagarināt Breksita termiņu līdz 
2020. gada 31. janvārim, ĀM aici-
na Latvijas pilsoņus Lielbritanijā 
re  ģistrēt pastāvīgo dzīvesvietu mi -
nētās valsts Iekšlietu ministrijas 
tīmekļa vietnē. “Neatkarīgi no paš -
reizējās notikumu attīstības, Lat vi-
jas pilsoņu reģistrēšanās pastāvī-
ga jam un pagaidu statusam jopro-
jām ir viens no svarīgākajiem jau-
tā jumiem, tāpēc mēs turpinām 
aicināt tautiešus aktīvi reģistrē-
ties,” sacīja Beķeris. ĀM rīcībā ir 
dati par tautiešu reģistrēšanās ak -
tīvitāti līdz 30. septembrim. Jau-
nāka informācija par reģistrēšanās 
aktīvitāti oktobrī gaidāma novem-
bŗa sākumā, pastāstīja Beķeris. 
Re  ģistrācija ir nepieciešama, jo tas 
juridiski pierādīs Latvijas pilsoņu 
tiesības uzturēties Lielbritanijā,   
kā arī nodrošinās to, ka turpmāk 
viņi varēs saņemt visas tiesības un 
garantijas, dzīvojot un strādājot 
šajā valstī.

***
Pasniegtas 

Aleksandra Čaka balvas
26. oktobrī, dienu pirms dzej-

nieka Aleksandra Čaka 110. dzim-
šanas dienas, sesto reizi tika pa -
sniegtas Aleksandra Čaka balvas. 

Kad polītiķis ir 
kārtīgs baznīcēns

Komponists Richards Dubra drīz klau-
sītāju vērtējumam nodos savu Suitu 

sāgu. Žurnālā Sestdiena viņš dalās 
pārdomās arī par polītikas attiecī-
bām ar baznīcu un sistēmu, kas 
nereti visvairāk traucē tieši vista-
lantīgākajiem. Mūsu lasītāju ieska-
tam nelieli fragmenti no intervijas. 

Raksta autore Inese Lūsiņa kom -
ponistam jautāja, ko viņš domā par 

baznīcas un polītikas attiecībām ta  gad 
Latvijā. Par to, ka no kanceles tiek aģi tēts 

par vai pret  konkrētiem polītiska jiem spēkiem.
Tam, ka tā būtu darīts, es nepiekrītu. Nekad neesmu dzirdējis, ka 

kāds teiktu: balsojiet par to vai citu partiju. Tās ir polītiķu izdomas, 
kas tiek pasviestas presei, jo sensācija vienmēr ir derīga. Ir bijuši ai  ci-
nājumi, ka viss rūpīgi jāpārdomā un jābalso  saskaņā ar sirdsapziņu un 
cilvēcību saskaņā ar iespējām  palīdzēt mazturīgajiem un tamlīdzīgi.  

Bet  polītiķi veido savu publisko tēlu, izmantojot baznīcu.
No polītiķu vides laikam zinu tikai vienu cilvēku, kuŗš tiešām neme-

lo par savām attiecībām ar ticību un baznīcu. Piedošanu, tas ir Jānis 
Bordāns. Viņš jau gadu gadiem nāk uz Marijas Magdalēnas baznīcu. 
Viņš tur nāca jau tad, kad vēl nebija zināms kā polītiķis, ir pazemīgs 
baznīcēns, sēž pavisam maliņā. Kad cilvēku pilnajā baznīcā es viņu 
piefiksēju jau kā polītiķi, kuŗa seja ir avīzēs, pirmajā mirklī es arī no -
domāju: nu redz, vēlēšanas nāk, jāpazīmējas. Taču nē – viņš katru 
svēt dienu ir sastopams Magdalēnas baznīcā. Arī tāpēc es ticu tam, ka 
viņš grib izdarīt kaut ko labu, tikai tas daudziem traucē.         
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Latvijas Nacionālā bibliotēka le - 
pojas, ka šogad balvu saņēma 
LNB darbiniece Māra Izvestnija 
par bibliografiju “Aleksandrs Čaks”.

***
Galveno balvu saņem 

lietuviešu vēsturiskā drāma 
“Nova Lituania”

Rīgas Starptautiskā kino festi vā-
la pilnmetrāžas filmu konkursa 
galveno balvu par vēsturisko drā-
mu “Nova Lituania” saņēmis lietu-
viešu režisors Karolis Kaupinis 
(attēlā). 

Starptautiskā žūrija savu lēmu-
mu galveno balvu piešķirt meln-
baltajam darbam “Nova Lituania” 
pamatoja ar to, ka tā ir humānis-
tiska un smalki veidota spēlfilmas 
debija, kas pārsteidza gan ar savu 
briedumu, gan ar aktuālo un trā-
pīgo polītisko vēstījumu.

***
Alvja Hermaņa vēstule

“Nupat izrādījies, ka esmu vie-
nīgais Latvijā palikušais pārstāvis 
izmirstošai profesijai, kuŗa saucās – 
teātŗa mākslinieciskais vadītājs. 
Un, ja kādam interesē vientuļā di -
nozaura viedoklis par šo temu, 
tad, lūk, – te viņš būs,” atklātā vēs-
tulē, kas publicēta teātŗa mā  jas-
lapā, raksta Jaunā Rīgas teātŗa (JRT) 
galvenais režisors Alvis Hermanis. 
(Vēstule rakstīta sakarā ar noti-
kumiem Dailes teātrī – Red.)

Alvis Hermanis

Teātŗa vēsturē (arī Latvijā) 
redzams, ka ražīgākie periodi pie-
re dzēti tajos laikos, kad priekšgalā 
bijis stiprs mākslinieciskais vadī-
tājs ar stipru vīziju. Smiļģis Dailē, 
Šapiro – Jaunatnes teātrī, Kro - 
ders – Liepājā, Jaunušans – Drā-
mā. Tikai tāda vīzija jeb koncepts 
spēj teātrim iedot savu unikālu un 
neatkārtojamu seju. Tikai māksli-
nieciskais vadītājs kā režisors spēj 
mērķtiecīgi izveidot un attīstīt 
aktieŗu izaugsmi un veidot to kar-
jēras. Spožākie un izcilākie aktieŗi 
ir radušies tikai un vienīgi tajos 
teātŗos, kur viņi uzauguši vadītāja 
dotās estētiskās koncepcijas ie -
tvaros. Un, protams, tas vienmēr 
notiek abpusēji. Kāpēc mēs atce-
ramies Smiļģa aktieŗus, Jaunušana 
aktieŗus? Kāpēc no 15 JRT trupas 
aktieriem 10 ir atrodami nupat 
izdotajā grāmatā “100 visu laiku 
labākie latviešu aktieŗi”?

***
Izcilības balva kultūrā 

sestajā gadā 
Kultūras ministrijas (KM) aici-

nā jumam izvirzīt pretendentus Iz -

cilības balvai kultūrā atsaukušies 
24 pieteicēji. Pretendenti šogad 
pārstāv mūziku, teātŗi, vizuālo 
mākslu, dizainu, deju, kino un 
kultūras mantojumu.

Kandidātu pieteikumus iesūtī - 
j u šas KM pārraudzībā esošās in -
stitūcijas, nozaru konsultātīvās 
padomes un nevalsts organi zā ci-
jas. Iesniegtos pieteikumus, at  bil-
stoši apbalvojuma nolikumā no -
teiktajam, izvērtē Latvijas Na  cio-
nālā kultūras padome, izvēlo ties 
trīs kandidātus, kuŗus iesniegs 
apstiprināšanai kultūras mini s-
tram. Sabiedrībai apbalvojuma 
ieguvēju vārdi tiks atklāti Izcilības 
balvas kultūrā pasniegšanas cere-
monijā š. g. 28. novembrī.

***
Igauņu dzejnieks un panks 

Contra
Lai arī Contra (īstajā vārdā Mar-

 gus Konnula) Latvijā ir dzīvojis 
tikai periodiski, viņš ir pa īstam 
savējais. Dzejodams latviski, viņš 
mūsu literātūrā ienes svaigu iro-
nijas devu, saprot Veidenbaumu, 
uzrakstījis grāmatas “Mana Lat-
vija” un “Tik grūti būt latvietim”. 
Un tā vajadzības izteiksmes nesa-
prašana patiesībā ir brīvmāksli-
niekam piederīga.

Igauņu dzejnieks un panks 
Contra 

 
Contra ir pieradis, ka no viņa 

gaida jokus, un, tiekoties ar audi-
toriju, šķiet, vienmēr ir sevi uz -
skaņojis uz šīs nots. Viņš īpaši sevi 
necenzē un ir licis novīst daža laba 
skolotāja ausīm, bet bērni viņu 
mīl, raksta vēstules, kuŗās stāsta, 
ka nav zinājuši, ka dzeja var būt  
arī tāda –  humorīga. Savos darbos 
viņš piemin Paulu, Kauperu, Lāč-
plēsi, lībiešus un sasveicinās ar 
saucienu: “Verpakovskis!” Contra 
neslēpj savas saspīlētās attiecības 
ar latviešu gramatiku, uzrakstot 
dzejoli “Priedēkļi ir pretekļi” un 
šķendējoties par nejēdzīgi dau-
dzajiem komatiem.

***
Jānis Blanks saņem Bratislavas 

illustrāciju biennāles 
“Zelta ābolu”

25. oktobŗa vakarā Slovakijas 
galvaspilsētas Bratislavas Nacio-
nā lajā teātrī pirmo reizi latviešu 
mākslinieks saņēma vienu no no -
zīmīgākajām illustrātoru balvām 
pasaulē – Bratislavas illustrāciju 
biennāles (BIB) “Zelta ābolu”.

Illustrātors Jānis Blanks prestižo 
balvu ieguvis par Artura Gobas 
dzejoļa “Zemes vēzis” illustrācijām 
(“Liels un mazs”, 2017). Viņš tika 
vērtēts milzīgā konkurencē – p a -
visam šogad piedalījās 416 māk-
slinieki no 47 valstīm ar 3056 illu s-
trācijām. Apjomīgajai izstādei ie -
rādīta cieņpilna vieta – monu-
men tālā Bratislavas pils Donavas 
upes krastā. Uzvarētājus izraudzī-
jās starptautiska žūrija, kuŗas dar-
bā šogad piedalījās LMA profe-
sors Aleksejs Naumovs. Bratislavas 

illustrāciju biennāle (BIB) ir viena 
no vecākajām un prestižākajām 
bēr nu grāmatu illustrātoru starp-
tautiskajām skatēm. Pirmoreiz tā 
notika 1967. gadā.

***
Atzīmē gleznotāja Jāņa 

Brinkmaņa 110 gadu jubileju
Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” no 

1. novembŗa līdz 30. novembrim 
tiks rīkota gleznotāja Jāņa Brink-
maņa 110 gadu jubilejas piemiņas 
izstāde. Latvijas Mākslas akadē-
mi ja šogad svin simtgadi, un tās 
beidzēju vidū ir daudz izcilu māk-
slinieku, kuŗu vārdi ir mazāk zi -
nāmi dažādu iemeslu dēļ. Viens 
no viņiem ir arī Brinkmanis – 
latviešu gleznotājs, kuŗš gleznoja 
eļļas technikā, ievērojot latviešu 
vecmeistaru izcilākās mākslas 
tradicijas.

***
Dziesmu rīts “Tu dziesmiņu 

daudz zināji” Siguldā
31. oktobris ir folklorista, rakst-

nieka un publicista, jaunlatviešu 
kustības aktīva dalībnieka – Kriš-
jāņa Barona – dzimšanas diena. 
Turaidas mūzejrezervāts 31. ok  to b-
rī aicināja ikvienu uz dziesmu   
rītu “Tu dziesmiņu daudz zināji” 
laukumā pie Krišjāņa Barona pie-
minekļa Siguldā, godinot Dainu 
tēvu, šo dienu iesākt skandējot 
tautasdziesmas.

Dziesmu rīti Dainu tēva dzim-
šanas dienā Siguldā kļuvuši par 
tradiciju, kuŗā satiekas visas pa -
audzes, dziedot un runājot tautas-
dziesmas un atgādinot dainās 
ierakstītās vērtības.

***
Valodnieki pierāda, ka Valoda – 

tas ir interesanti
24. oktobrī Rīgā, radošajā telpā 

“Birojnīcā”, notika kārtējais pasā-
kums ciklā “Valodu vakari” – “Par 
valodu – tas ir interesanti”, kuŗu 
rīkoja Latviešu valodas aģentūra. 
Diskusijas viesi bija Liepājas uni-
versitātes profesore, daudzu mā -
cību grāmatu autore Diāna Lai ve-
niece un Liepājas Valsts 1. ģim na-
zijas latviešu valodas un literātūras 
skolotājs Normunds Dzintars. Sa -
runas centrā šoreiz valodas mācī-
šanās un mācīšana, vienā vārdā – 
metodika. 

***
Durvis ver Imanta Ziedoņa 

bibliotēka
Bibliotēku nozarei svētku diena, 

jo Latvijas bibliotēkām piepulcē-
jusies jauna, vismazākā – Imanta 
Ziedoņa bibliotēka Rīgā, Sporta 
ielas 2. kvartālā. Tur apkopotas 
vai rāk nekā 200 grāmatas ar Iman-
ta Ziedoņa darbiem, atvesta daļa 
no dzejnieka grāmatu skapja,   
viņa līdzgaitnieku darbi, kā arī uz -
būvēts interaktīvs “Atklājumu ska-
pis” un plānotas izglītojošas no -
dar bības par Kultūras kanona te -
mām un dzejnieka daiļradi. 

Lasītavas mērķis ir veicināt sa -

biedrībā izpratni par Latvijas kul-
tūras kanona vērtībām, valodu un 
literātūru. Bibliotēkas atklāšanā 
rakstnieks un publicists Ēriks 
Hān bergs atminas Imantu Ziedo-
ni: “Imants, kad ieradāmies lauku 
sētā, kāds viņa skatiens bija uz 
grāmatu plauktiem. Kā zemnieks 
pārlūko rudzu laukus, cik no vār-
pām būs iekūlums, tā Imants uz -
reiz juta, kas būs par cilvēkiem pēc 
grāmatām. Šodien, skatoties uz 
bibliotēkas grāmatu atlasi – Iman-
ta Ziedoņa un viņa laikabiedru –, 
uzreiz var spriest par personību 
sakoncentrējumā kopā.”

***
Dzejnieks un tulkotājs

 Juris Kronbergs Dienvidkorejā
No 18. līdz 21. oktobrim Korejā 

viesojās dzejnieks un tulkotājs 
Juris Kronbergs, kuŗš ar plašu pro-
grammu priecēja gan mazos la -
sītājus, gan arī literātūras profe-
sionāļus vairākos literātūras sarī-
ko jumos Seulā un tās apkārtnē, 
informēja Latvijas vēstniecības 
Ko  rejas Republikā pārstāvji. Lite-
rāro sarīkojumu programma iesā-
kās ar interaktīvu dzejas pēcpus-
dienu mazajiem lasītājiem Korejas 
Nacionālajā Bērnu un jauniešu 
bibliotēkā. Dzejnieks kopā ar bēr-
niem lasīja dzejoļus no savas dze-
jas grāmatas “Mākoņu grāmata,” 
kas 2018. gada nogalē iznāca arī 
korejiešu valodā. 

Kronbergs tikās arī ar Korejas 
Ārvalstu studiju universitātes 
(Han kuk University of Foreign Stu-
dies) studentiem Jonginas  pilsētā, 
kuŗā uzstājās ar informātīvu lek-
ciju par latviešu literātūru.

***
Sporta saime dziedās: 

dibināts olimpiešu koris
Ar ambiciozu mērķi – dalība 

XXVII Vispārējos latviešu dzies-
mu svētkos 2023. gadā, ar ko tiks 
atzīmēta latviešu dziesmu svēt-
ku kustības 150 gadu jubileja – 
di  bi nāts Latvijas olimpiešu ko- 
 ris. Ko  ris didināts 27. septembrī. 
Olim piešu koŗa dibināšanas ini-
citori ir olimpieši – Zintis Ek -
manis, Ingrī da Amantova, Rai-
monds Bergma nis, diriģente Ilze 
Dūmiņa un kul tūras projektu 
attīstītājs Andris Feld manis. Par 
koŗa dalīb nieku var kļūt jebkuŗa 
Olimpiskās spēlēs akre ditēta 
per sona – spor tists, tre neris, ap -
kalpojošā personāla un fe  de rā-
ciju pārstāvis, mediķis, mediju 
pārstāvis, brīvprātīgais u. tml. 
Sākt dziedāt korī var, atnākot uz 
kora mēģinājumu bez iepriek-
šējas balss un dzirdes pārbau-
dēm un nošu pazīšanas. Koris 
rēgulāri piedalīsies nozīmīgos 
amatierkoru, sporta un pasaules 
Olimpiskās kustības sarīko ju-
mos.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

FRANCIJA. 28. oktobrī Latvijas vēstnieks Francijā Imants 
Lie ģis piedalījās konferencē “Maigās varas stratēģijas – kā Velsai sevi 
projicēt uz pasaules skatuves?” (Soft Power Strategies – How should 
Wales project itself on the world stage?), prezentējot Latvijas skatījumu 
Kārdifā, Velsā.

ĪRIJA. 28. oktobrī Latvijas vēstniecības Īrijā telpās notika Valsts 
izglītības satura centra organizēts seminārs Īrijas nedēļas nogales 
skoliņu skolotājiem par aktuālitātēm latviešu valodas mācīšanā. 
Seminārā uzstājās VISC Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas 
vadītāja Anta Lazareva un metodiķe Renāte Neimane, informējot 
par diviem tikko izstrādātiem dokumentiem  – Diasporas izglītības 
satura vadlīnijas un Latviešu valodas prasmes līmeņi bērniem 7 –     
10 gadiem, 11 –14 gadiem. Latvijas vēstniecības Īrijā padomniece 
Edīte Medne informēja skolotājus par Īrijas Izglītības un prasmju 
ministrijas aģentūras Languages Connect sadarbībā ar Latvijas vēst-
niecību izdoto brošūru latviešu valodā ar aicinājumu apgūt dzimto 
valodu, lai palīdzētu bērniem saprast un apzināties savu identitāti, 
radīt drošības sajūtu, kas palīdz gūt panākumus ne vien mācībās, bet 
arī turpmākajā dzīvē.

KANADA. Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis Eichenbaums 
tikās ar Kanadas Nacionālās bibliotēkas un archīvu vadītāju Lesliju 
Veiru (Leslie Weir).Vēstnieks iepazīstināja un nodeva Kanadas Na -
cionālajai bibliotēkai un archīvam divas nesen izdotas grāmatas par 
latviešiem Kanadā: Viestura Zariņa “Latvijas pionieri, sociālisti un 
bēgļi Manitobā: illustrēts vēstures apcerējums par latviešiem Ma -
nitobā (1895-2018)” (Latvian Pioneers, Socialists, and Refugees in 
Ma  nitoba: an Illustrated Journey through the History of Latvians in 
Manitoba (1895-2018) un Ulda Lotes (Uldis Richard Lotte) un 
Karīnas Mieriņas (Karina Mierins) enciklopēdisko apkopojumu 
“Latviešu-kanadiešu mākslinieki un amatnieki” (Latvian-Canadian 
Artists and Artisans), kas ar daudzpusīgu atbalstu 2019. gadā izdoti 
kā veltījums Latvijas Republikas valstiskuma Simtgadei.

SPĀNIJA. 25. oktobrī vēstniece Argita Daudze apmeklēja 
Spānijas dienvidu reģiona Andalūzijas pilsētu Granadu, lai tiktos ar 
amatpersonām un piedalītos Latvijas un Granadas universitāšu 
sarīkojumā, kas veltīts Latvijas un Spānijas kultūras sakariem – 
“Latvija Granadā un Granada Latvijā”.

BALTKRIEVIJA. 1. novembrī vēstnieks Einars Semanis 
tikās ar Baltkrievijas Republikas Nacionālās sapulces Republikas 
padomes priekšsēdi Michailu Mjasņikoviču. Tikšanās laikā tika 
pārrunāts plašs divpusējo attiecību jautājumu spektrs, tai skaitā ak -
tīvais polītiskais dialogs, ekonomiskā sadarbība, kultūras un iz glītības 
saites, kā arī Baltkrievijas attiecības ar Eiropas Savienību (ES) un 
NATO. Augstu tika novērtēta Latvijas un Baltkrievijas starpvaldību 
komisijas ekonomiskās, zinātniskās un techniskās sadarbības jautā-
jumos nozīme, kā arī īpaši tika izcelta gatavošanās kopīgi plānotajam 
Pasaules čempionātam hokejā. Sarunu biedri pozitīvi atzīmēja aktīvo 
parlamentāro sadarbību starp Latvijas un Baltkrievijas parlamentiem.

Publicists Ēriks Hānbergs stāsta 
par Imanta Ziedoņa bibliotēku



LAIKS 112019. ga da 9. novembris – 15. novembris

KĀRLIS 
STREIPS

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

FRANKS
GORDONS

Laiks svin 70. gadskārtu! Uz -
dro šinos salīdzināt Helmaru Ru -
dzīti un viņa lolojumu – avīzi 
“Laiks ar Antonu Benjamiņu un 
viņa lolojumu ‒ avīzi Jaunākās 
Ziņas starpkaŗu Latvijā. Divi 
mil ži latviešu preses vēsturē...

1972. gada rudenī kontaktējos 
ar Bruno Kalniņu Stokholmā, tad 
Uldis Ģērmanis “saveda” ma  ni ar 
Helmaru Rudzīti Ņujorkā. Viņa 
“Grāmatu Draugs” izdeva manu, 
t. i., Alberta Sābra grāmatu “Lo -
kanums un spīts”, kas radīja pla -
šu atbalsi trimdas sabiedrībā. Se -
koja A.  Solžeņicina “Gulags” ma  nā 
un A. Strautmaņa tulkojumā.

Visu šo laiku sarakstījāmies       
ar Helmaru Rudzīti, 1977. gadā 

Es pazinu Helmaru Rudzīti
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Laikā sāka parādīties mana sleja, 
un 1981. gadā es Ņujorkā bei-
dzot personīgi iepazinos ar viņu 
un viņa kundzi Austru. Un pēc 
tam mūsu sarakste turpinājās 
līdz pat viņa 90 gadu jubilejai.

Lasītājiem, šķiet, būs intere-
santi lasīt izvilkumus no Helma -
ra Rudzīša man adresētām vēstu-
lēm, jo tajā atspoguļotas Laika 
un apgāda “Grāmatu Draugs”, kā 
tagad mēdz teikt, peripetijas.

1981. g. 9. decembrī (..) Nu gan 
emu briesmīgi aizkavējies ar at  bildi 
Jūsu vēstulei. Priekšsvētku laiks pie 
mums ir visai “bizīgs”, grāmatām 
liela sezona un tad man arī aktīvi 
jāiestājas darbā   (..) Ar mūsu ārpo-
lītikas rakstītāju nav labi. Jūs jau 

viņu sastapāt pie manis. Mācījām 
viņu pusotra gada, bet nekas lai-
kam neiznāks. Jūs nemaz nevarat 
iedomāties, cik grūti atrast cilvēkus, 
kas kaut ko vēl var darīt latviešu 
valodā. Vecie izmirst, jaunie vai nu 
negrib, vai arī nevar. Tieši traģisks 
stāvoklis.(..) Un nupat jau jaunais 
gads ir klāt un beigsies sludināju-
mu plūdi (..) un “Laiks” kļūs atkal 
intere s antāks, sevišķi, ja arī Jūs pie-
liksit savu roku.

1985. g. 10. aprīlī (..) Sirsnīgs 
paldies par atzinīgiem vārdiem 
manai grāmatai (“Manas dzīves 
dēkas”. ‒ F. G.) un par uzrādītām 
kļūdām. Man tiešām vienmēr li -
kās, ka 1. jūlijs (1941. ‒ F. G.) bija 
svētdiena! Laikam tādēļ, ka tā 

bija viena no priecīgākajām, var-
būt pat priecīgākā manā mūžā. 
Vienalga, kas nāca pēc tam. Bet 
tajā dienā jūtos kā uz nāvi no -
tiesātais, kas apžēlots un izlaists 
no cietuma. Cik ilgi tad būtu vēl 
varējis, slapstīties (..) Tā ir, kad 
visi daudzie gadi pēc tam ir dā -
vināti gadi. Bet par to dienu man 
vajadzēja paskatīties kādā vecā 
kalendarī. Grāmatu uzrakstīju 
ātri, baidīdamies, ka drīz nebūs 
vairs cilvēku, kam manas atmiņas 
interesētu. Jaunie tās nelasīs. Ta -
gad daudzi raksta un prasa pēc 
“vēl”. Ko nu.

1985. g. 4. augustā (..) Liels šoks 
man bija Kārļa Rabāca pēkš ņā 
nāve. Vēl sestdien bijām kopā un 

svinējām manu dzimumdie nu. 
Viņš bija sevišķi labā gara stāvoklī 
un nekas neliecināja , ka jau pirm-
dienas vakarā viņš vairs nebūs 
starp mums. Vairāk kā trīs desmit 
gadus strādājām kopā un bijām 
kļuvuši labi draugi. Viņa aiziešana 
arī liels zaudējums re   dakcijai. Kas 
tagad lai aizstāj, ja Strautmaņa 
kungs saslimst vai iet atvaļinā ju-
mā? Šo jautājumu grū ti atrisināt.

1993. g. 24. augustā. (..) Patei-
cos par Jūsu sveicinājumu manā 
deviņdesmitajā gadskārtā (..) Jā, 
ilgi gadiņi nodzīvoti šai pasau -   
lē, par ko jāpateicas Dievam (..) 
“Laiks” jau iznāk, bet dilst, kā 
rakstītāju, tā arī lasītāju saime. 
Tas jau neizbēgami.

Esmu 1960. gada eksemplārs. 
Kad piedzimu Čikāgā, mani ve -
cāki īrēja dzīvokli. Pēc pāris ga -
diem pieteicās māsa, un mēs pār-
cēlāmies uz māju, ko senči no -
pirka priekšpilsētā Morton Grove. 
Tur es uzaugu. Mājās allaž saru-
nas ritēja latviešu valodā, un tikai 
latviešu valodā. Arī draugi man 
lielākoties bija latvieši no tautas 
dejām, sestdienas skolas, skautu 
grupas u.tml. Lasīju Jāņa Širma -
ņa grāmatas par Kriksi trimdā. 
Lasīju par Annas Brigaderes An -
neli, lasīju Jāņa Jaunsudrabiņa 
Balto grāmatu un Zaļo grāmatu. 
Ar lielu aizrautību, būdams pus-
audzis, izbaudīju Aleksandra Grī-
na romānus par viduslaikiem. 
Un divas reizes nedēļā mājās 
pienāca latviešu laikraksts Laiks. 
Par to, ka 8. novembrī avīzes      
70. jubileja, šajā laikraksta nu -
murā rakstīts papilnam. No savas 
puses vairāk gribu pievērsties 
tam, ko Laiks ir nozīmējis manā 
dzīvē.

Sākot ar to, ‒ godīgi jāatzīst ‒ 
man kā pusaudzim Laikā bija 
divas interesantas sadaļas. Pirm-
kārt, lasītāju vēstules, jo tur bieži 
vien mēdza “pulcēties”, kā lai to 
pasaka, tādi īgnāki un kašķīgāki 
lasītāji. No bērnības man ir pa -
ticis diskutēt un debatēt. Kon-
krēti atceros Laikam uzrakstījis 
vēstuli par to, vai ir pareizi vai 
nepareizi boikotēt Olimpiskās 
spēles Maskavā pēc PSRS invā-
zijas Afgānistānā. Neatceros vairs, 
kuŗā pusē nostājos, jo tas pilnīgi 
noteikti bija koks ar diviem ga -
liem, taču Laika sarunā piedalī-
jos arī es. Otrs, ko vienmēr ap -
lūkoju, bija sēŗu sludinājumi. 
Ļoti reti gadījās lasīt par kādu, 
kuŗu personīgi pazinu, vairāk tā 
bija tāda apcerīga pārdomāšana 
par faktu, ka dzīve nav nebei-
dzama. Ja aizgājējam bija 89 ga -
di, varēju atviegloti nopūsties,    
ka man ir tikai 15. Un tikpat 
godīgi atzīstu, ka informācija par 

PĀRDOMAS PAR JUBILEJU
to, kā Pokipsijas dāmu komiteja 
pagājušajā nedēļā klāja galdu 
kādā sarīkojumā, man nebija 
saistoša nemaz. Starp citu, atce-
roties, ka dāmu komitejas teju 
neizbēgami bojāja sviestmaizes 
ar vārītu olu, uz tās uzliekot ķi -
lavas gabaliņu, kas man negar-
šoja nemaz.

Jāatzīst arī, ka esmu aizmirsis, 
kad sāku rakstīt komentārus Lai-
kam un Brīvajai Latvijai. Skaidri 
atceros, ka mani par to uzrunāja 
Laika galvenā redaktore Ligita 
Kovtuna. Ja atmiņa neviļ, sāku-
mā es komentārus rakstīju reizi 
divās nedēļās. Patlaban rakstu 
trīs nedēļas, kollēga Sallija Ben-
felde raksta ceturtajā nedēļā. Lai-
ka gaitā esmu rakstījis par daudz 
ko, un ir tikai divas temas, par 
kuŗām man īsti nav atļauts rak-
stīt. Pirmkārt, par pārliecību, ka 
10, 20 un 30 gadus pēc Latvijas 
neatkarības atjaunošanas Latvi-
jas valstij ir tiesības noteikt, kas ir 
pareiza un kas – nepareiza latvie-
šu valoda. Piemēram, vārdus teh-
nika un politika Laika laipnā ko -
rektore allaž nomainīs uz techni-
ka un polītika. Vārdu technika 
mēs neizrunājam ar dzirdamu c 
burtu. Tas ir anahronisms no 
vācu valodas, un manā uztverē 
nav absolūti nekāda iemesla, kā -
pēc 21. gadsimtā tas būtu sagla-
bājams. Un, otrkārt, man jābūt 
ļoti uzmanīgam, kad rakstu par 
pašreizējo ASV prezidentu, jo, 
cik var spriest (un, lai arī cik tas 
man šķiet neticami), Amerikā 
joprojām ir tautieši, kuri (kuŗi) 
viņā joprojām saskata kaut ko 
pozitīvu. Bet nekas, ir arī citas 
lietas, par ko rakstīt.

Būtībā Laika 70. jubileja ir viens 
īstens brīnums. Mūsdienu elek-
tronikas un datoru laikmetā 
daudzviet pasaulē fiziski, uz pa -
pīra drukāti laikraksti ir kļuvuši 
arvien retāk un retāk sastopami. 
Arī manus komentārus cilvēki 
var atrast mājaslapā Brivalatvija.lv. 

Šajā ziņā esmu tradicionālists. 
Allaž esmu teicis, ka ceru, ka 
mani iecienītie laikraksti un žur-
nāli pēdējoreiz iznāks tajā rītā, 
kad vakar būšu aizgājis Mūžībā 
(Latvijas latviešu valodā mēs 
mūžībā aizejam ar mazo burtu). 

Šā numurā 1. lappusē lasām 
Valsts prezidenta Egila Levita 
apsveikumu, kā arī ziņu par 
faktu, ka jubilejai par godu Ap -
vienotā Amerikas baltiešu nacio-
nālā komiteja (JBANC) Laikam 
ir piešķīrusi savu gada balvu, un 

abos gadījumos sveiciens ir pa -
galam pelnīts.

Latviešu valoda nav maza 
valoda, ja salīdzinām to, piemē-
ram, ar lībiešu valodu. Taču tā  
arī nav liela valoda, un svētīgs ir 
ikviens cilvēks, kuŗš palīdz to 
uzturēt izglītības, literātūras un 
arī žurnālistikas kontekstā. Tur-
pināšu rakstīt komentārus Lai-
kam. Un ļoti ceru, ka šādu ko -
mentāru varēšu rakstīt pēc de -
smit, divdesmit un trīsdesmit 
gadiem, kad Laiks varēs svinēt 

savu simtgadi. Paldies Helma-
ram Rudzītim par drosmīgo 
lēmumu 1949. gadā uzsākt laik-
raksta izdošanu laikā, kad jau - 
nie trimdinieki Amerikā vēl tikai 
taustījās un meklēja savas dzīves 
turpinājumu! Un paldies vislie-
lākais Laika izdevējai Dacei Ru -
dzītei un redaktorei (un manai 
labai draudzenei) Ligitai par uz -
ticību! Dievs, svētī Laiku! Dievs, 
svētī Latviju!

Karikatūrista Zemgusa Zaharāna draudzīgs šaržš
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GUNDEGA 
SAULĪTE

Koris, kas jau kopš pašas dibi-
nāšanas 1969. gadā nes rainiski iz -
aicinošo nosaukumu “Ave Sol”, 
šogad svin 50 gadu jubileju. Zīmī-
gais datums gan apritēja šī gada 
janvārī, taču svētku kulminācija 
piedzīvota nupat, 2. novembŗa va -
karā Latvijas Universitātes Lielajā 
aulā. Līdz pēdējai iespējai piepil dī-
tā zāle bija pulcējusi kopā koŗ-
mūzikas cienītājus, komponistus, 
diriģentus, iepriekšējo sastāvu 
dziedātājus. 

“Ave Sol” ir leģendārā koŗdiri-
ģenta Imanta Kokara (1921-2011) 
radīta mūzikāla vienība, kam ga  du 
gaitā Latvijas mūzikas kultūrā 
bijusi īpaša vieta. Koris radīts, se -
kojot idejai par novatorisku at -
tieksmi pret dziedāšanu, skaņas 
un skatuves kultūru, tas jau kopš 
Kokaru laikiem (Imanta dvīņu-
brālis Gido arī līdzdarbojās koŗa 
izveidē un attīstīšanā) ir bijis ne -
mitīgs komponistu jaunrades ro -
sinātājs un jauno opusu atska ņo-
tājs. Koŗa mākslinieki visos laikos 
bijuši augsti profesionāli koŗdzie-
dātāji un koŗdiriģenti, viņu vidū 
arī populāri operas un kamerdzie-
doņi. 

Tagad vērienīgajā jubilejas kon-
certā klausītāju priekšā stājās paš-
reizējais dziedātāju sastāvs – jauni, 
spirgtu un skaistu balsu īpašnie - 
ki, daudzi no viņiem atsevišķos 
priekš nesumos dziedāja arī solo 
partijas. No 2000. gada par koŗa 
vadītāju un galveno diriģentu kļ u-
va Imanta Kokara dēls Uldis Ko -
kars, 2008. gadā viņam pievieno-
jās Mārtiņš Klišāns, bet kopš 2013. 
gada “Ave Sol” mākslinieciskais 
vadītājs un galvenais diriģents ir 
Andris Veismanis. Līdzās viņam 
ar kori strādā arī viņa audzēknis, 
apdāvinātais jaunākās paaudzes 
diriģents Jurģis Cābulis. Svētku 
kulminācijas vakarā koŗa priekšā 
stājās arī Mārtiņš Klišāns, savu-
kārt Veismanis ar Cābuli viens 
otru nomainīja ne tikai diriģenta 
pozicijā, bet arī dziedātāju rindās.

Ar koŗa “Ave Sol” vārdu saistās 
daudz nozīmīgu brīžu visā mūsu 
mūzikas dzīvē. Neskaitāmas uzva-
ras starptautiskos koŗdziedāšanas 
konkursos; pirmais ārzemju brau-
ciens notiek vēl padomju iekārtas 
stagnācijas posmā, 1974. gadā tas 
ved uz slaveno Areco konkursu 
Italijā. Mājās tiek pārvestas god-
algas par IV vietu oriģināldarbu 
konkursā un I vieta tautas mūzikas 
kategorijā. Seko piedalīšanās kon-
kursos un vieskoncerti Zviedrijā, 
Filipīnās, Spānijā, Ungārijā, Aus - 
t ri jā. Un kur tad vēl skaistiem no -
stāstiem un paliekošām atmiņām 
apvītais pirmais brauciens uz Ame-
rikas Savienotajām Valstīm 1987. 
gadā! Koris tiek uzņemts un ap -
jūsmots Amerikas tautiešu lokā. 
Imanta Kokara inspirētais atraisī-
tais priekšnesuma veids neatstāj 
vienaldzīgus gan tos, kas skaņu 
mākslā saklausa latvisko gēnu,  
gan arī citus klausītājus, kas jūsmo 
par dziedātāju skatuvisko atraisī-
tību un dziedājuma augsto pro-
fesionālismu.

Ilguu gadu gaŗumā “Ave Sol” 
mūzicējis daudzās slavenākajās 
pasaules koncertzālēs, piemēram, 
Maskavas konservatorijas Lielajā 
zālē, Roja Tomsona zālē Toronto, 
Linkolna centrā Ņujorkā, Svētā 

Rīgas kamerkoris “Ave Sol” jubilejas 
gada virsotnē

Marka katedrālē Venēcijā, Ruānas 
operā Francijā, Singapūras pilsētas 
zālē, Parīzes Dievmātes katedrālē, 
Ķelnes un Brēmenes domā Vācijā, 
Berlīnes filharmonijas kamerzālē 
u.c. Dziedātāji no Latvijas, lai kur 
koncertētu, pasaulei nesa vēsti par 
mūsu tautu, tās mākslu, par valsti, 
kas tiecas pēc neatkarības un bei-
dzot to atgūst.

Par savdabīgu, ārkārtīgi emo-
cio nālu tautas Atmodas vēstnesi 
kļuva Lūcijas Garūtas kantātes 
“Dievs, Tava zeme deg!” atskaņo-
jums, uz kuŗu klausītāji Latvijā 
plūda kā uz svētceļojumu. Imanta 
Kokara vadībā šis atskaņojums 
bija kā spirgta, līdz šim nepieeja-
ma avota malks izslāpušajai tautai. 
Tāpēc ar lepnumu varam teikt – 
“Ave Sol” ir pievienojis savu ārta vu 
mūsu neatkarības centienu uz  tu-
rēšanā. 

Visbeidzot – par pašu jubilejas 
koncertu. Tā veidotājiem diriģen-
tiem, režisorei Dianai Čivlei un 
koncerta programmas vadītājiem 
Lienei Jakovļevai un Orestam Si -
labriedim bija izdevies mērķtie-
cīgā un izsvērtā trīs daļu sakār-
tojumā atklāt koŗa-jubilāra pašrei-
zējo radošo potenciālu, daudzvei-
dīgās mūzicēšanas iespējas, dažā-
dos stilus. Pārliecināja un pat sa -
jūsmināja koŗa iespējas vienlīdz 
dziļi un spēcīgi paust mūzikālo 
domu kā latviešu komponistu 
jaundarbos, tā arī klasikas priekš-
nesumos, tāpat līdz dzidrai skaid-

rībai uzmirdzēt Jāņa Zālīša, Emīla 
Dārziņa, Jāņa Kalniņa klasiskajās 
koŗdziesmās.

Koncerta pirmajā daļā pēc Al -
frēda Kalniņa un Imanta Kokara 
moto “Ave Sol” skanēja divu jaun-
darbu pirmatskaņojumi kopā ar 
Andŗa Veismaņa vadīto Vidze -
mes kamerorķestri. Kārļa Lāča un 
Andŗa Sējāna kompozicijas, kuŗās 
abās piesaukta saule un izmantota 
Raiņa dzeja, bija uztveŗamas kā 
labāko tradiciju turpinājums, jo 
sadarbība ar mūsdienu kompo-
nistiem arvien bijusi viena no “Ave 
Sol” darbības pamatšķautnēm. 

Koncerta otrajā daļā skanēja 
Henrija Pērsela, Olivjē Mesiāna 
un Arnolda Šēnberga kompozi-
cijas. Izcila atšķirīgu mūzikas stilu 
izpratne īstenojās niansētā, ie -   
dve s  motā dziedājumā.

Daļas beigās skanēja Jēkaba Jan-
čevska meditācija 24 balsīm un 
čellam “When/ Kad” – emocionāli 
aizkustinošs, izvērsts un patiesi 
jauneklīgi jūtīgi atskaņots skaņ-
darbs. Īsta komponista un koŗa 
mākslas paraugstunda.

Trešo daļu vainagoja divi mo -
menti. Pirmais – Mārtiņa Brauna 
dziesmas “Sapnis par Rīgu” izpil-
dījums. Gaišs, pacilājošs, krāsu 
niansēm bagāts. Dziesma tapusi 
2001. gadā svinētajai galvaspilsē-
tas 800 gadu jubilejai, un tā atsau-
ca atmiņā dienas, kad visi dzīvo-
jām ar domu par savu “ideālo 
Rīgu”. Šo kopības apjautu skaņu 

rakstā ir ielicis komponists. Bet 
jubilejas koncertā “Ave Sol” dzie-
dājumā izskanēja vēl kāds aplie-
cinājums – dzīvot un kalpot šim 
skaistajam, ideālajam sapnim.

Tad uz skatuves tika aicināti visi 
bijušie koŗa dalībnieki, lai dzie-
dātu kopā ar esošajiem koristiem. 
Lieki teikt, ka piecēlās un uz po -
destiem devās gandrīz puse zālē 
sēdošo. Andris Veismanis diriģēja 

Lūcijas Garūtas “Mūsu Tēvs de  be-
sīs” no kantātes “Dievs, Tava zeme 
deg!”. Klusā lūgsna attīstījās līdz 
varenam tautas spēka apliecinā-
jumam. Pēc klusuma brīža, kam 
sekoja aplausu vētra, di  riģents ap -
liecināja: “Ar tādu kori var kalnus 
gāzt.”

Pašās beigās skanēja Jāzepa Vī -
tola “Gaismas pils”, lieki piebilst, ka 
līdzi koristiem dziedāja visa zāle.

Svētku koncerts 
MANAI TAUTAI

Svētku koncertā “Manai tautai” uz vienas skatuves satiksies leģen-
dārie dziedātāji Armands Birkens, Lorija Cinkuss (Vuda) un Ieva 
Akuratere – mākslinieki, kuŗi caur savu daiļradi stiprinājuši latviešu 
pašapziņu un, no jauna iededzot latviešu tautas dvēselisko uguni, 
apvienoja visu latviešu tautu.

Koncerta nosaukums radies no Ievas Akurateres dziedātās neofi-
ciālās Dziesmotās atmodas himnas “Manai tautai” (autori – Andris un 
Brigita Ritmaņi), kuŗa pirmoreiz skanēja tieši pirms trīsdesmit ga - 
diem – 1988. gadā – festivālā “Liepājas dzintars” un pēc tam tautas 
manifestācijā Mežaparkā.

“Es zināju, ka mēs vēlreiz satiksimies, un tagad zinu, kad tas būs un 
kur! Man ir patiess prieks, ka varēšu atkal koncertēt kopā ar burvīgajām 
dziedonēm Ievu un Loriju! Koncertos skanēs dziesmas, kuŗas mums 
ir mīļas un īpašas. Šajā dziesmotajā Latvijas simtgadē mēs daudzajām 
balsīm pievienosim mūsu balsis, mūsu dziesmas vienotā mīlestībā par 
Latviju, piedaloties mūsu valsts godināšanā!” atzīst Armands Birkens.

Kamerkoris “Ave Sol” kopā ar māksliniecisko vadītāju un galveno diriģentu Andri Veismani

Andris Veismanis kamerkori vada kopš 2013. gada
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S A R U N A  L Ā Č P L Ē Š U  D I E N A S  P R I E K Š V A K A R Ā

Cik droši Latvija var justies 
šābrīža nedrošajā, mainīgajā 
un neprognozējamā pasaulē? 

 Tā kā esam NATO un Eiropas 
Savienības dalībvalsts, varam ap -
galvot – varam justies droši. Jā, 
mums ir sliktais vēstures piemērs 
ar Molotova-Ribentropa paktu, 
kad tikām “notirgoti”, tā ir vēs-
turiskā pieredze un pamats do -
māt pašiem. Taču šobrīd ir cita 
situācija, jo – nav pamata šaubī-
ties par NATO līguma 5. pantu. 
Un tomēr – ja mūsu saruna no -
tiktu, piemēram, 2014. gadā, ne -
dēļu pirms Krievija anektēja Kri-
mu, briesmas mūsu drošībai es 
uzskatītu par gluži neiespēja-
mām. Turklāt tolaik biju valsts  
Bruņoto spēku komandieris, un 
man bija  piekļuve arī tā saukta -
jai klasificētai informācijai, un, 
pat balstoties uz to, man nebija 
pamata aizdomām, ka kaut kas 
tāds var notikt. Bet notika, un šis 
piemērs ir jāpatur prātā. Runājot 
par NATO vienotību, jā, tas ir šīs 
alianses fundamentālais prin-
cips, bet, kā redzam, pa šo laiku 
jau ir noticis jauns konflikts, kuŗā 
iesaistītas Turcija, Sīrija, Krievija 
un ASV, Amerikas prezidents ir 
izvirzījis sankcijas pret NATO 
dalībvalsti... Tāpēc tagad es īpaši 
atgādinu vēl arī NATO dalīb-
valstu līguma 3. pantu, kas dar-
bo jas līdztekus ar 5. pantu un 
kuŗā teikts: Lai pēc iespējas efek-
tīvāk izpildītu Līguma mērķus, 
Puses, katra atsevišķi vai visas  
ko  pā, ar ilgstošiem un efektīviem 
pašu centieniem un savstarpējo 
palīdzību uzturēs un attīstīs sa -
vas individuālās un kopējās spē-
jas pretoties bruņotam uzbru-
kumam. 

Šo nedrīkst “piemirst” ne Lat-
vijas sabiedrība, ne polītiķi, jo – 
NATO nav radīta, lai aizstāvētu 
Baltijas valstis. NATO ir jāaizstāv 
citai cita dalībvalsts, tātad jāattīs-
ta kā individuālie, tā kopējie 
spēki. 

Nedomāju, ka kāda, pat visag-
resīvākā puse gribētu izraisīt Tre-
šo pasaules kaŗu, bet no lokāliem 
konfliktiem un provokācijām mēs 
neesam pasargāti. Tālab pat aiz-
sardzības jomas retorikā tiek iz -
mantots tāds vienkāršs un labi 
saprotams salīdzinājums ar ezi – 
mums jābūt tādiem kā ezis, ar 
daudz asām adatām pašaizsar-
dzībai.

Cik ass ezis esam mēs paši?
Paliekam ar katru gadu spēcī-

gāki, un tā jābūt, lai pat pie vis-
sliktākajiem scenārijiem spētu 
būt gatavi pašaizsardzībai, res-
pek tīvi, lai īstenotos NATO līgu-
ma 5. pants, jāīsteno arī 3. pants. 
Mūsu valsts Bruņoto spēku no -
dro šinājums ir augstā līmenī, 
spējas pieaug. 

 Bet bija tik grūti pārliecināt 
tautiešus, ka Latvijas valsts pil-
da savas funkcionālās saistī -
bas, proti, 2% no IKP iemaksā 
NATO budžetā. Pilda taču! 

Protams! Turklāt, kā redzam, 
apspriežot valsts budžetu, šī 

Kā pildām NATO līguma 3. pantu?
Valsts aizsardzības un patriotisma fonda “Namejs” vadītājs ģenerālleitnants 

Raimonds Graube intervijā Ligitai Kovtunai

aizsardzības pozicija pat netiek 
diskutēta – vajag, un viss! Es šajā 
jautājumā saskatu vēl kādu  citu 
aspektu – vai tas nav “nebeidza-
mais stāsts” par attieksmi pašiem 
pret sevi, stāsts par “kalpa filozo-
fiju” – mums lika, tāpēc maksā-
jam. Nu, nē, taču! Mums 2% no 
iekšzemes kopprodukta tātad ir 
adekvāts lielums. Turklāt visām 
valstīm, kas pilda  šos “procen-
tus”, ir savas sociālās problēmas 
un polītiskās programmas, kam 

naudas vienmēr par maz. Ir jā -
saprot, ka šos maksājumus vei-
cam nevis tāpēc, ka liek, bet gan 
tas nozīmē, ka mēs balansēti vei-
dojam savas valsts budžetu, at -
bilstošu summu – atkārtoju – bez 
diskusijām! – paredzot valsts aiz-
sardzībai. Un, ja vajadzēs, palie-
lināsim. 

ASV prezidents gan izteicās, 
ka Eiropai vairāk jādomā pašai 
par savu drošību, nevis jārēķi-
nās ar ASV nozīmīgo atbalstu...

Latvijas gadījumā atsauce uz 
lielāko NTO valstu diskusijām 
vienmēr ir svarīga. Tomēr mūsu 
domāšanu radikāli mainīja uk -
raiņu asinis 2014. gadā... Pat vai-
rāk nekā polītiskie uzstādījumi. 
Es vairāk uzsvērtu šo aspektu ne -  
 kā mūsu sabiedroto viedokļus. 
Izmaiņas drošības situācijā pie-
prasīja nekavējoši stiprināt mūsu 
pašaizsardzības spējas.  Un vēl – 

jāņem vērā, ka mūsu lielajiem 
sabiedrotajiem pašiem jau sen 
bijušas savas izveidotas armijas, 
pat Polijā, Slovēnijā, Čechijā un 
citās Eiropas Austrumu bloka 
valstīs 1991. gadā bija sava armi-
ja, savas kaŗaskolas ar mācīb spē-
kiem, ieročiem, loģistiku utt. 
Mums nebija nekā, ne struktū-
ras, ne ieroču. Eiropas Austrumu 
bloka valstu armijas bija ideolo-
ģiski greizi organizētas, bet bija.  
Mēs bijām “balta lapa”.  Ja skatā-

mies no nepieciešamo resursu 
viedokļa, tad modernizēt un attī s-  
  tīt vienmēr ir vieglāk un lē  tāk ne  kā 
sākt no nulles , bet daudz grū -          
 tāk ir mainīt pašu galveno trans-
formācijas elementu, kas saistās ar  
rietumniecisko domā šanas veidu 
un attieksmi pret kaŗavīru.  Pats 
no pirmās dienas biju Zemessar-
dzē un zinu, ka mums nebija pat 
Kalašņikova au  tomāta. Un tomēr 
uzskatu, ka bija labāk veidot na -
cio nālo aiz sardzības sistēmu no 
pašiem pa  matiem, nekā veikt pār-
maiņas esošajā sistēmā. Austrum-
eiropā joprojām nevar tai tikt pāri, 
pie mēram, attieksmē pret kaŗa vī  -
r iem. Cits piemērs – Igaunija, kur 
it visur, ieskaitot valsts pārvaldi, 
nomainīja vecos kadrus ar jau-
niem, lai arī nepieredzējušiem, 
taču atvērtiem pārmaiņām un 
jau nām idejām. Un tas, kā re -
dzams, ir labi nostrādājis.

Latvijā, savukārt, nostrādāja 
kombinācija, kur Bruņotos spē-
kus veidoja gan Barikādēs dzi-
mušie patriotiskie zemessargi, 
gan PSRS militāro izglītību gu -
vušie virsnieki. Tam pievienojot 
izglītošanos Rietumu militārajās 
skolās, dzima mūsu aizsardzības 
modelis. 

Talkā nāca Amerika...
Ne tikai Amerikas, arī Liel bri-

tanijas, Kanadas un citu sabied-
roto valstu militārajās mācību 

iestādēs papildinājušies daudzi 
simti Latvijas militāro speciālis-
tu. Es pats arī. Tagad mūsu spe-
ciā listi mācās Baltijas Aizsar dzī-
bas kolledžā un, protams, turpi-
na izglītoties arī citās NATO 
dalībvalstīs.

Lai gan, kā apgalvojat, esam 
intelektuāli pašpietiekami un 
au dzējam spēkus, pretspēku 
de  monstrē agresīvais kaimiņš. 
Piemēram, nozīmīgi palielinot 
valsts financējumu mediju tel-
pai. Ja vēl zinām, ka turpina 
darboties ideoloģiskie Krievi-
jas mechanismi attiecībā uz 
saviem tautiešiem ārzemēs, vai 
nav jābažījas par tā saukto 
“piekto kolonnu” Latvijā? 

 Ja ar šo “piekto kolonnu” sa -
protam organizētu spēku, kas spē-
jīgs sarīkot jaudīgas masu nekār-
tības vai nemierus, lai mēģinā -   
tu veidot scēnārijus, līdzīgus kā, 

piemēram, Donbasā, mana atbil-
de – nē, nav! Pati situācija sa -
biedrībā nav tāda, lai aktīvizētu 
pietiekami lielu nemiernieku 
skai tu. “Individuālie” ir mūsu 
valsts drošības dienestu uzma nī-
bas lokā, un par tiem nedaudza-
jiem tiešām nav pamata bažīties.

Ja, savukārt, “piekto kolonnu” 
uztveram kā ideoloģisku spēku, 
kas spēj saorganizēties uz kā -
dām protesta akcijām, piemēram, 
“krievu skolu aizstāvībai” un nav 
vardarbīgs, tad jāatzīst, ka viņi   
to spēj organizēt. Tomēr būtis-
kākais ir mums pašiem neiekrist 
šajos melu un dezinformācijas 
slazdos. Drīzāk jābaidās no tā, lai 
mēs paši netiktu ietekmēti, un 
līdz ar to mūsu rīcībspēja. Pie-
mēram, izvēloties partijas, par 
kuŗām balsot kārtējās vēlēšanās. 
Galvenais, kas man rūp, – lai ne -
tiktu grauta pārliecība, ka mēs 
tiešām esam saimnieki savā ze -
mē, lai netiktu kultivēts mazvēr-
tības komplekss. Galu galā mēs 
tiešām esam īpaša tauta, kas pra-
ta izmantot iespēju atgūt neat-
karību, ko mums neviens neuz-
dāvināja  un kas nenāca nejauši! 
Ir tautas, kas to nespēja.

Runājot par Krievijas propa-
gandu, – tās jauda ir tik liela, ka 
mēs tiešām nevaram stāties pre-
tim, lietojot tādas pašas meto -
des. Bet tas, ko mēs varam, – ir 
jāstāsta patiesība, jāizkopj spēja 
kritiski vērtēt, un tas iet rokrokā 
ar mūsu izglītības sistēmu. Tas 
nav tikai žurnālistikas jautājums. 
Arī mēs Bruņotajos spēkos sa -
ņemam sabiedrības locekļus, un 
mēs esam tās atspulgs. Un tāpēc 
ļoti nopietni pievēršamies jau-
niešu  papildu vēsturiskai izglī  -
to šanai, patriotiskai audzinā ša-
nai. Pat taktiskajās mācībās iz -
mantojam, piemēram, latviešu 
vēsturisko kauju pieredzi, kā 
Mo  res kauju, cīņas pie Mazās 
Juglas u. c. Analizējot taktiku, 
ka  ŗavīrs apgūst arī zināšanas par 
vēsturisko faktu, pavisam kon-
krēti un emocionāli. Ir tāds ap -
zīmējums militārajā teorijā – 
visaptverošā aizsardzība, kas ie -
kļauj visdažādākos “instrumen-
tus”. 

Jūs vadāt fondu “Namejs”, kas 
arī iekļaujas šajā “visaptvero ša-
jā aizsardzībā”, jo māca at  tiek - 
s mi pret vēsturi, pret kaŗa vīra 
personību. 

10. novembrī fondam apritēs 
divi gadi kopš aktīvās darbības 
uzsākšanas. Tas tika nodibināts, 
arī lielā mērā pateicoties latviešu 
trimdas organizāciju un tautiešu 
ziedojumiem, kam, izmantojot 
izdevību, vēlos vēlreiz pateikties! 
Jūsu ziedotie līdzekļi ir izman -
toti atbilstoši fonda mērķiem un 
ievērojot trimdas latviešu orga-
nizāciju un individuālo ziedotāju  
prioritātes. Tā, piemēram, ir sa -
rīkotas divas nometnes bērniem, 
kuŗu vecāki piedalījušies starp-
tautiskajās misijās vai krituši 
kauju operācijās. 

Raimonds Graube: “..es īpaši atgādinu vēl arī NATO dalīb-
valstu līguma 3. pantu, kas darbojas līdztekus ar 5. pantu 
un kuŗā teikts: Lai pēc iespējas efektīvāk izpildītu Līguma 
mērķus, Puses, katra atsevišķa vai visas kopā, ar ilgstošiem 
un efektīviem pašu centieniem un savstarpējo palīdzību 
uzturēs un attīstīs savas individuālās un kopējās spējas 
pre toties bruņotam uzbrukumam.”



LAIKS 2019. ga da 9. novembris – 15. novembris14

“LATVIJAS GRĀMATA” 

RAKSTIET, ZVANIET, UN GRĀMATAS JUMS 
PIESŪTĪS PA PASTU

VISAS LATVIJĀ IZNĀKUŠĀS GRĀMATAS 
VARAT IEGĀDĀTIES PIE

LIELĀKĀ GRĀMATU TIRGOTĀJA

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

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv

(Turpināts no 13. lpp.)

Kopā ar Rīgas Mākslas un me -
diju technikuma audzēkņiem 
esam pasnieguši skaistu un vēr-
tīgu dāvanu Lestenes baznīcai  ‒ 
divas lustras, ko darinājuši šīs 
skolas audzēkņi. Tas saistās ar 
vēsturisko piemiņu tiem, kas at -
dusas Daugavas Vanagu orga ni-
zācijas izlolotajos Lestenes Brā ļu 
kapos.                         

Sniedzam sociālu un reha-
bilitācijas atbalstu kritušo kaŗa-
vīru ģimenēm, veterāniem, kuŗi 
veidojuši Bruņotos spēkus un 
piedalījušie starptautiskajās ope-
rācijās Balkānos, Irākā, Afgā-
nistānā un daudzās citās vietās, 
tādējādi ļaujot mūsu NATO sa -
biedrotajiem uzticēties Latvijas 
solidāritātei.

Kā pildām NATO līguma 3. pantu?

Raimonds Graube: “Galvenais, kas man rūp, ‒ lai netiktu 
grauta pārliecība, ka mēs tiešām esam saimnieki savā zemē, 
lai netiktu kultivēts mazvērtības komplekss. Galu galā mēs 
tiešām esam īpaša tauta, kas prata izmantot iespēju atgūt 
neatkarību, ko mums neviens neuzdāvināja  un kas nenāca 
nejauši! Ir tautas, kas to nespēja.”

UZZIŅAI. 
Valsts aizsardzības un patriotisma fonds “Namejs” iz -

vei dots 2015. gada 21. jūlijā. Fondā darbojas bijušie Na -
cionālo bruņoto spēku komandieri – valdes priekšsēdis 
Raimonds Graube, valdes locekļi Juris Dalbiņš, Dainis 
Turlais, kā arī sabiedrībā zināmas personas – bijušais SAB 
priekšnieks ģenerālis Jānis Kažociņš, uzņēmējs, LMT 
(Lat vijas mobilais telefons) vadītājs Juris Binde un aka-
dēmiskās zinātnes pārstāvis, Latvijas Zinātņu akadēmijas 
prezidents Ojārs Spārītis. Goda padomes priekšsēde ir 
eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga.

 Fonda “Namejs” galvenie mērķi ir atbalstīt Nacionālo 
bruņoto spēku veterānus, kuŗi nodienējuši ilgus gadus 
NBS, un viņu ģimenes; saglabāt starptautiskajās operācijās 
bojāgājušo kaŗavīru piemiņu, kā arī veicināt patriotismu 
Latvijas sabiedrībā. Tā uzmanības lokā ir arī jauniešu 
militāri patriotiskās un ētiskās audzināšanas uzdevumi. 

2017. gada 10. novembrī fonds “Namejs” sāka aktīvu 
darbu, lai īstenotu savus mērķus un uzsāktu līdzekļu vāk-
šanu veterānu, kaŗavīru un viņu ģimeņu atbalstam. 
Līdzekļi tiek uzkrāti fonda “Namejs” kontā. Pēc noteik-
tiem pieprasījumiem, par līdzekļu piešķiršanu lems ko -
misija, ko veidos kaŗavīri, zemessargi un NBS veterāni. 

Fonds “Namejs” aicina ikvienu dot savu ieguldījumu, 
lai varam atbalstīt veterānus, kaŗavīrus un viņu ģi -
menes!  ATCERIES SAVĒJOS! 

Valsts aizsardzības un patriotisma fonds “Namejs”
Reģ. nr. 40008240249
Konta nr. SWED bankā LV45HABA0551040447334
Pievienosimies arī mēs!
Skatiet arī sociālajos tīklos:
www.facebook.com/Fonds Namejs 

IEGĀDĀJIETIES 
Latvijas grāmatu veikalos

Māris Visendorfs

“LATVIJAS ARMIJAS
KAŖA ORĶESTŖI

1919–1940”. 
Latvijas armijas kaŗa orķestŗu vēsturi 

no 1919. līdz 1940. gadam sīki izpētījis, 
detalizēti un vienlaikus raitā un 

pievilcīgā stāstījumā ietērpis 
or  ķestŗu diri ģents, 

mū  ziķis un mū  zeja spe  ciālists 
Māris Visen dorfs grāmatā 

“Latvijas armijas kaŗa orķestŗi. 
1919–1940”. 

Grāmata nākusi klajā greznā iesējumā, 
bagātīgi illustrēta.
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MILITĀRĀ APVĒRSUMA 
PLĀNS LATVIJAI

Latvijas Jaunatne 1990. gada 
22. decembrī publicējusi īsu ziņu 
un komentāru, ka PSKP CK ir 
iz  strādājusi militāra apvērsuma 
plā nu Latvijai. Valsts drošības ko -
mitejas (čekas) grupa atbraukusi 
no Maskavas, lai izpētītu situā ci-
jas destabilizācijas iespējas. Gor-
ba čovs no šī nodoma atteicies, 
taču ārkārtējā stāvokļa ieviešanas 
iespējas paliek spēkā. Šī ziņa nā -
kot no Maskavas avotiem, kas 
tuvu oficiālajiem. Latvijas VDK 
priekšsēdis Edmunds Johan sons 
šo informāciju L.J. redak cijai 
apzīmējis par provokatīvu.  Ja 
Maskavas VDK komisija būtu 
bijusi Rīgā, viņi par to zinātu. rd. 
(1991)

LATVIJAS KRIZES 
KOMITEJA ŅUJORKĀ

I Latvijas Tautas frontes atbal-
sta grupas valdes priekšsēdis 
Uldis Klauss 13. janvārī bija sa -
saucis ārkārtas sanāksmi Jonke -
ru baznīcas telpās, lai spriestu, kā 
palīdzēt Latvijai un visai Baltijai 
pašreizējos padomju varmācības 
apstākļos. Sanāksmē piedalījās 
aptuveni 100 tautiešu. Vispirms 
D. Vallena, I. Spilners, I.  Rupners, 
U. Bluķis, J. Šķiņķis, A. Puķīte,     
B. Pinne un M. Pinnis informēja 
par pēdējām padomju varmā cī-
bām un konfrontācijām Baltijā. 
Sekojošās pārrunās izvirzīja da  žā-
dus ieteikumus, kā palīdzēt Lat vi-
jai ar telefona zvanīšanu un vēs-
tulēm prezidentam, presei, TV. 
Svarīgi iesaistīt arī amerikāņu 
draugus un kaimiņus šinī darbā. 
Sanāksmes dalībnieki nosūtīja 
vēstules prezidentam Bušam un 
Latvijas valdībai.

NOTIKUMU ATTĪSTĪBA 
BALTIJĀ

Latvija 13. janvārī pēc lielās de -
monstrācijas pret padomju oku-
pāciju. Rīga sāka pārvērsties par 
frontes pilsētu, jo draudēja pa -
domju armijas uzbrukums svarī-
giem valdības un komunikācijas 
centriem. Kā svarīgākās aizsar -
gā jamās tika izraudzītas piecas 
vietas, ko nocietināja pret tanku 
un armijas uzbrukumiem. Aug -
s tākās Padomes nams un Radio 
centrs Vecrīgā tika nodrošināts, 
aizbarikādējot ielas ar smaga -
jiem traktoriem, ielās ierakti ce -
menta stabi. Barikādēs iebūvētas 
ben zīna tvertnes. Šinī “Vecrīgas 
cie toksnī” uzturas no 5000 līdz 
10 000 sargu. 14. janvārī bija ziņa, 
ka A. Gorbunovs runājis ar Bal-
tijas kaŗa apgabala komandieri 
Kuzminu, kuŗš teicis – ja neatcels 

Ko rakstīja Laiks par trauksmaino 1991. gadu
LR likumus, tad Latvijā ievedīs 
militāru pārvaldi. Laikraksts  
Die na (Sarmīte Ēlerte) ziņo, ka 
15. janvārī notika “Interfrontes” 
mī  tiņš. A. Rubiks izteicies, ka 
LTF neesot to atļāvusi rīkot Dau-
gav malā  (Doma laukums no - 
  spro stots, bet kājāmgājēji Vecrīgai 
cauri tiek) un tagad tam jānotiek 
sporta stadionā. Tur piedalījušies 
aptuveni 20 tūkstoši cilvēku. 

Barikādes pie Ministru Pa  do-
mes ēkas // Archīva foto

Mītiņā paziņots, ka varu Latvijā 
ir pārņēmusi Sabiedriskā glāb-
šanas komiteja. Izvirzīta  prasība, 
ka Latvijā jāieved PSRS preziden-
ta pārvalde un LR valdībai un AP 
ir jāatkāpjas.

PAR BALTIJAS VALSTU 
BRĪVĪBU

Padomju imperijas okupācijas 
armijas bruņotas vienības Baltijas 
valstīs uzsākušas brutālu darbību 
pret demokratiski ievēlētiem pār-
valdes un likumdošanas orgā-
niem, kā arī miermīlīgiem civīlie-
dzīvotājiem, nolūkā apslāpēt na -
cionālo atmodas kustību, kuŗas 
deklarētais mērķis ir pilnīgi neat-
karīgas, demokratiskas un brīvas 
Baltijas valstis.

Barikādes pie AP nama

Daugavas Vanagu Centrālās 
valdes prezidija paplašinātās sē -
des dalībnieki, to vidū  mūsu vie-
sis PBLA valdes priekšsēdis Gu -
nārs Meierovics, nosoda pretli-
kumīgo un noziedzīgo izrīcību 
okupētajās Baltijas valstīs.

Daugavas Vanagi visās zemēs 
kopā ar pārējiem trimdiniekiem 
tiek aicināti atbalstīt Baltijas tautu 
pašaizliedzīgo pretestību ar ne -
kavējošu rīcību savās zemēs, vis-
pirmām kārtām apellējot pie val-
dībām, parlamenta locekļiem un 
informācijas aģentūrām. Ja ne 
tagad, tad kad? DV CV prezidijs.

(1991. g. 12. janvāris)

LATVIJA SOLIDĀRIZĒJAS 
AR LIETUVU

Latvijas ārlietu ministrs Jānis 
Jurkāns 11. janvārī, pēc tam, kad 
padomju desantnieki bija militārā 
akcijā ieņēmuši Lietuvas preses 
spiestuvi un Aizsardzības depar-
tamenta ēku, publicēja uzsauku-
mu pasaules tautām un valdībām, 
aicinot tās paziņot savu viedokli 
par padomju militāro akciju Lie-
tuvā. Latvija solidārizējas ar Lie-
tuvu, atbalsta Lietuvas likumīgo 
valdību un tās tautu. Latvija aici-
na visas pasaules tautas atbalstīt 
Lietuvu, Latviju un Igauniju to 
miermīlīgajā un taisnīgajā cīņā 
par neatkarību. rd.

No notikumu chronikas
*16. janvārī Inese Birzniece no 

Rīgas ziņoja, ka t. s. Nacionālā 
glābšanas komiteja ir aicinājusi 
savus biedrus apdraudēt stacijas, 
tiltus, lai radītu chaosu. LR val-
dība ir lūgusi, lai cilvēki uzmana 
aizdomīgu rīcību un ziņo.

*17. janvārī no Stokholmas ie -
rodas Vašingtonā LR AP vice-
priekšsēdis Dainis Īvāns. Viņš ie -
rodas kā Latvijas sūtniecības vie-
sis. Ceļanaudu viņam maksā no 
līdzekļiem, ko baltiešiem piešķī-
rusi Zviedrijas valdība. Īvānam ir 
plānota tikšanās ar valdības pār-
stāvjiem Vašingtonā un Otavā, 
atpakaļceļā viņš iegriezīsies Ņu -
jorkā.

*Baltiešu līderi aicina ASV 
valdību izdarīt spiedienu uz 
Padomju Savienību, ziņo AP 
Dow-Tones aģentūra 22. janvārī, 
kā informācijas avotu uzdodot 
diplomātiskās aprindas. Baltiešu 
vadītāji vērsušies pie ASV ārlietu 
ministra Beikera un ASV Kon-
gresa, aicinot atcelt plānoto Buša 
un Gorbačova tikšanos Maskavā 
un izdarīt saimniecisku spiedie-
nu uz Padomju Savienību, lai tā 
respektētu Baltijas suverēnitāti.

“MELNĀS BERETES” 
NOGALINA ČETRUS UN 

IEVAINO DEVIŅUS 
Svētdien, 19. janvārī, plkst. 9 va -

karā “melno berešu” (OMON) 
vie nība uzbruka Latvijas lekšlietu 
ministrijas ēkai, kas atrodas Rai-
ņa bulvāra un R. Endrupa (bija 
Reimera) ielas stūrī, iepretim 
“Rī  dzenes” viesnīcai. Ēka bija ti -
kai viegli apsargāta, un tajā bija 
samērā maz cilvēku. Latvijas Re -
publikas miliči aizstāvējās un ap -
šaudījās ar iebrucējiem. Pēc ap -
mēram pusstundas apšaudīša -
nas “melno berešu” vienība ieņē-
ma ēkas pirmo un piekto stāvu. 
Iekšlietu ministra vietnieka Z. In -
drikovs vienā brīdī ziņoja, ka 
“melnās beretes” laužas iekšā viņa 

istabā un viņam jāpārtrauc tele-
fona ziņojums. Rīgas Radio zi -
ņoja par uzbrukumu ministrijas 
namam.

No notikumu chronikas
* Andris Slapiņš bija starp-

tautiski atzīts filmu režisors, kuŗu 
20. janvārī nošāva “melnās bere-
tes”. Omonieši ieraudzījuši, ka A. 
Slapiņš un G. Zvaigzne filmē viņu 
uzbrukumu lekšlietu ministrijai, 
tēmēja uz filmētājiem ar mašīn-
šautenēm. A. Slapiņu nogalināja 
ar šāvienu krūtīs, kinooperātoru 
G. Zvaigzni smagi ievainoja.

* 30. janvāra rītā amerikāņu 
TV rādīja, ka padomju tanki 
“brauc ārā no Viļņas” – šķiet, ka 
līdz ar visu šo Padomju  Savienība 
nodrošināja sev turpmāko Rie tu-
mu palīdzību, nedodot nekādas 
noteiktas garantijas Baltijas neat-
karības ceļa turpinājumam. 

* Satraukumu Latvijā radījuši 
A. Gorbunova komentāri par 
tau tas viedokļa noskaidrošanu 
attiecībā uz neatkarību. Tiekoties 
Maskavā, Gorbačovs atkal runājis 
par referenduma nepieciešamī-
bu, lai atdalītos no Padomju Sa -
vie nības. Gorbunovs teicis, ka tas 
nav viņa varā noteikt, vai refe-
rendums vajadzīgs. Par to jālemj 
Augstākajai Padomei.

PREZIDENTS BUŠS 
RUNĀ AR GORBAČOVU 

PAR BALTIJU
18. janvārī prezidents Bušs tele-

foniski sarunājās ar Kanadas mi -
nistru prezidentu Malruniju un 
PSRS prezidentu Gorbačovu par 
kaŗa situāciju Persijas līcī. Runājot 
ar Gorbačovu, viņš uzsvēris, ka 
vēloties redzēt, ka Baltijas valstīs 
tiek panākts miermīlīgs atrisi nā-
jums. rd.

LATVIJAS REPUBLIKAS 
ĀRLIETU MINISTRIJAS 

PAZIŅOJUMS
PSRS militāri boļševistisko spē-

ku 19. augustā uzsāktais pučs iz -
vērsies par neslēptu agresiju pret 
Latvijas Republiku un pārējām 
Baltijas valstīm. Rīgā vardarbīgi 
sagrābta lekšlietu ministrija, blo-
ķēti visu veidu sakaru līdzekļi, 
okupētā TV un radio centrāle. 
Lat vijas Republika, tās pārvaldes 
struktūras faktiski nošķirtas no 
pasaules, turpinās un nobeigu-
mam tuvojas Latvijas tautas liku-
mīgi ievēlētās Latvijas Republikas 
valsts varas un pārvaldes organu 
izolēšanas un likvidācijas pro-
cess. Šodien, uz Latvijas tautas 
pa  verdzināšanas sliekšņa, Lat vi-
jas Republikas Ārlietu ministrija 
vērsās pie pasaules valdībām ‒ 
izmantot visus to rīcībā esošos 

diplomātiskos, polītiskos un eko-
nomiskos līdzekļus, lai tiktu 
pārtrauktas PSRS militārās akci-
jas Baltijā, atjaunota likumīgo 
Lat vijas valsts varas orgānu nor-
māla darbība un respektēta tau-
tas griba veidot neatkarīgu valsti.

NO PBLA PRIEKŠSĒŽA 
GUNĀRA MEIEROVICA 
VĒSTĪJUMA LATVIJAS 

REPUBLIKAS PILNĪGAS  
NEATKARĪBAS 

ATJAUNOŠANAS DIENĀ
Latviešu tauta, Latvijas neatka-

rība, Baltijas valstu nākotne nu -
pat pārdzīvoja grūtas un bīsta -
mas dienas. Tagad mūs sasniegu-
si ziņa, ka asiņainā reakcija, kas 
centās sagrābt varu padomju im -
pērijā, bēg. Prom no Maskavas 
bēg Janajevs un Pugo. 

Gunārs Meierovics

Čekas un armijas varas sa  grāb-
šanas mēģinājums sabrucis – bai-
lēs un izmisumā no neizbēgamā 
soda bēg noziedznieki. Latvijas 
Republikas Augstākā Padome 
šodien pasludinājusi pilnīgu ne -
atkarību. Latvieši! At  ce rieties vē -
s turiskos vārdus: ir pienācis lie -
lais atbrīvošanās brī dis. Negaidiet 
vairs atbrīvošanu no citas varas. 
Tauta! Kļūsti pati sava likumu 
devēja. Lai šodien latvieši pasaka 
visai pasaulei: ar šo dienu un šo 
brīdi latvieši ir kungi savā dzim-
tajā zemē. Viņi atkal var paši sev 
likumus lemt. Lai latvieši to dara! 
Lai atdzimst 1918. gada 18. no -
vembŗa Latvija!

EIROPAS VALSTIS ATZĪST 
BALTIJAS VALSTU PILNĪGU 

SUVERĒNITĀTI
Eiropas Kopienas (European 

Com-munity) 12 valstu ārlietu 
ministri tikās 27. augustā Briselē 
un pieņēma lēmumu atzīt Lat vi-
ju, Igauniju un Lietuvu kā pil - 
 nīgi neatkarīgas valstis, bez jeb -
kā diem citiem priekšnotei ku-
miem.
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Krustvārdu mīklas 
(Nr. 41) atrisinājums 
Līmeniski. 7. Delegāti. 8. 

Krom vels. 10. Siena. 11. Usnes. 
12. Valensija. 16. Rapsis. 19. Fo -
rele. 20. Kaldupe. 21. Ripss. 22. 
Neass. 23. Nasks. 24. Anita. 25. 
Bardi. 28. Ranka. 30. Grāmata. 
31. Makaki. 32. Angola. 36. Car-
nikava. 40. Usuri. 41. Dēles. 42. 
Siekstas. 43. Kapsulas.

Stateniski. 1. Ulāni. 2. Kārnas. 
3. Vilde. 4. Skifs. 5. Ponijs. 6. Velsa. 
7. Dzintari. 9. Siekalas. 13. Nandu. 
14. Miesnieks. 15. “For narina”.    
17. Valkīra. 18. Spināti. 26. Ana-
pests. 27. Imūni. 29. Koldvels.     
33. Garūta. 34. Svemps. 35. Irbes. 
37. Neisa. 38. Krūka. 39. Dēkla.

Līmeniski. 7. Oficiāls valdības 
paziņojums. 8. Svītrains (sarunu 
val.). 10. Pārvedu vekselis. 11. Pil -
sētvalstis antīkajā pasaulē. 13. 
Vieg las, augiem apaudzētas bū -
ves. 15. Siena, kas atrodas virs 
celtnes galvenās dzegas. 16. Lē -
cie nā apmests kūlenis gaisā. 18. 
Viras. 19. Liliju dzimtas dārzenis. 
20. Balsts, uz kuŗa nostiprināts 
lielgabala stobrs. 24. Pēc neilga 

laika. 25. Lašveidīgo kārtas zivs. 
26. Izpildīt choreografisku priekš-
nesumu. 27. Plats, gaŗš apmetņa 
veida tērps. 30. Nežēlīgs admi-
nistrātors. 32. Klejotājciltis, kas 
dzīvoja Melnās jūras piekrastes 
ziemeļu rajonos (7. gs. p. m. ē. ‒ 
3. gs. m. ē.). 33. Izpletnis. 34. Ba -
rona sieva vai meita.

Stateniski.1. Organisks mēslo-
jums. 2. Krievu tautas mūzikas 

instruments. 3. Skotu izcelsmes 
angļu rakstnieks (1771-1832). 4. 
Vēlreiz no jauna. 5. Vērpjamā ra -
tiņa sastāvdaļa. 6. Elastīgas me -
chanisma detaļas. 9. Satīts apaļas 
formas veidojums. 12. Nelieli, 
mūžzaļi vienādsporu lakstaugi. 
14. Pieteikt savas tiesības uz    
kaut ko. 16. I. Kālmāna operete. 
17. Pilsēta Japānā, Honsju salā. 
21. Gleznainas. 22. Latviešu rak s t-
nieks, sabiedriskais darbinieks 
(1865-1929). 23. Ar ūdeni vai zā -
lēm samitrināts apliekamais pār-
sējs. 28. Ciprešu dzimtas skuju 
koki. 29. Apdzīvota vieta Prie ku-
les novadā. 30. Būvkonstrukcijas 
elementi. 31. Gaujas pieteka.

Piecas lietas, labas lietas
Latviešu valodā ir jēdziens “trīs 

lietas, labas lietas”. Šonedēļ ko -
mentāra vajadzībām ir veselas 
piecas temas, par kuŗām paru -
nāt, un visos gadījumos runa ir 
par gadskārtām. Tā sanācis, ka 
tās visas bija 1. novembrī, tātad 
pa  gājušajā piektdienā. 

Pirmām kārtām ļoti apaļa ju -
bileja minētajā datumā bija vie-
nam no redzamākajiem apgais-
mības pārstāvjiem mūsu valstī. 
Runa ir par rakstnieku un publi-
cistu Garlību Merķeli, kurš dzi-
mis 1769. gadā Lēdurgas pusē. 
Tēvs viņam bija mācītājs, kurš 
cieta no smagas nierakmeņu sli-
mības, un sešu gadu vecumā dēls 
tika nosūtīts uz Bāriņu nama la -
sīšanas skolu Rīgā. Vēlāk Mer ķe-
lis atcerēsies, ka tā esot bijusi 
“bērnu elle”. No turienes Garlībs 
uzsāka mācības Rīgas Domskolā, 
taču pēc tēva nāves viņam nācās 
atgriezties mājās un palīdzēt mā -
tei valdīt saimniecību muižā, 
kuŗā tētis bija pamanījies kļūt par 
rentnieku. Būtisks elements jau-
nieša dzīvē bija lasīšana. Muižā 
bija plaša bibliotēka, un Garlībs 
aizrāvās ar Voltēra, Beila un citu 
apgaismības laikmeta autoru dar-
biem. Diemžēl pēc tēva nāves ģi -
mene nonāca finanču grūtībās, 
un muižu kopā ar visu bibliotē -
ku nācās pārdot. Garlībs paturēja 
visvajadzīgākās grāmatas, taču, 
pateicoties naudai, kādu ģimene 
saņēma no muižas pārdošanas, 
tā pārcēlās uz Rīgu. Tur Garlībs 
atsāka mācības Domskolā, taču 
to nepabeidza, jo nauda bija jā -
pelna. Merķelis bija rakstvedis, 
privātskolotājs, arī statists Rīgas 
Vācu teātrī. Tieši šis pēdējais 
dar biņš viņam ļāva iepazīties ar 
intelektuāļu grupu, kuŗas locekļi 

sevi devēja par “Praviešu klubu”. 
Tie bija trūcīgi studenti, bet ar 
plašu domāšanu, it īpaši attie -
cībā uz dzimtbūšanu Krievijas 
impērijā un nepieciešamību no 
tās atteikties. Laikā no 1793. līdz 
1796. gadam Merķelis bija māj-
skolotājs muižā, kuŗa piederēja 
kādam Rīgas apriņķa tiesnesim. 
Acīmredzot jaunietim bija pie-
tiekami daudz brīva laika, jo tajā 
laikā viņš sacerēja savu mūža še -
devru – “Latvieši, sevišķi Vidze-
mē, filozofiskā gadsimteņa bei-
gās”. Sekoja arī citi traktāti, allaž 
vācu valodā. Latviešu valodā 
Merķeļa darbi tika pārtulkoti ti -
kai 20. gadsimta sākumā. “Lat-
vie ši, sevišķi Vidzemē,” vācu ari s-
 tokrātu aprindās izraisīja visai 
lielu nepatiku. Savas drošības la -
bad Garlībs Merķelis 1799. gadā 
pārcēlās uz Berlīni. 1801. gadā 
Frankfurtē iegūts doktora grads 
filozofijā. Ar laiku viņš varēja 
atgriezties Latvijā. Par sacerē ju-
mu “Brīvie latvieši un igauņi”, 
kurš bija veltīts Krievijas caram 
Aleksandram I, ķeizars Merķe-
lim piešķīra 300 sudraba rubļu 
mūža pensiju. Katrā gadījumā 
latviešiem Garlībs Merķelis bija 
liels draugs, un par to varam būt 
pateicīgi.

Savukārt ārpus individuāliem 
cilvēkiem 1. novembrī bija gads-
kārta vairākām iestādēm Latvijā. 
Pirmām kārtām 1919. gadā dur-
vis vēra Armijas ekonomiskais 
veikals ar mērķi brīvības cīņu 
laikā uzlabot kaŗavīru dzīves 
apstākļus, bet arīdzan sniegt pa -
kalpojumus plašākām iedzīvo tā-
ju aprindām. Veikals sākotnēji 
atradās Barona ielā, vēlāk Mār - 
s taļu un tad Audēju ielā, kur tā 
pēctecis atrodas vēl joprojām. 

1936. gada septembrī Valsts pre-
zidents Kārlis Ulmanis ielika pa -
matakmeni jaunai veikala ēkai, 
kura atklāta 1938. gadā. Starp 

citu, veikalā bija slīdošas kāpnes, 
kuŗas rīdzinieki nekad pirms 
tam nebija redzējuši. Veikals kat-
rā gadījumā piedāvāja jaunākās 
modes no Latvijas un Eiropas. 
Tas bija smalkuma kalngals. Pa -
domju okupācijas laikā veikals 
pārdēvēts par Rīgas Centrālo 
universālveikalu. Tā skatlogi kļu-
va ļoti populāri kā modes un 
radošuma vēstneši. Mūsdienās 
ēka pārvērsta līdz nepazīšanai. 
Vienīgais elements no vecā armi-
jas veikala ir ozolkoka kāpnes tā 
iekšienē. Tās man atgādina veco 
universālveikalu, kurš, kad iera-
dos Latvijā, bija pagalam noplu-
cis un sanīcis. Patlaban tur atro-
das Galerija Centrs, kuŗa, starp 
citu, bija pirmais tirdzniecības 
centrs Baltijā ar stikla jumtu.

1922. gada 1. novembrī savu-
kārt darbu uzsāka Latvijas ban-
ka. Pāris mēnešu pirms tam Sa -
tversmes sapulce pieņēma liku-
mu par centrālās bankas dibinā-
šanu ar naudas emisijas tiesībām. 
Ministru kabinets pagaidu sta-
tūtus apstiprināja 19. septembrī, 
un bankas sākotnējais kapitāls 
bija 10 miljoni latu. Nākamajā 
dienā pēc atvēršanas banka laida 
klajā pirmās desmit latu naudas 
zīmes, tiesa, šai vajadzībai iz -
mantojot visnotaļ bezvērtīgas 
Latvijas rubļa naudas zīmes ar 
uzdruku, ka tās uzskatāmas par 
lata banknotēm. Latvijas rublis 
pret latu tika mainīts ar attiecību 
50/1. 1993. gadā, kad pirmoreiz 
pēc okupācijas beigām tika emi-
tēts lats, arīdzan bija Latvijas 
ru bļi, šoreiz maiņas kursam esot 
200/1. Bija cilvēki, kuŗi uzskatīja, 
ka viņu krājumu vērtība sama-
zinājusies par 200 reizēm, taču 
viens lats bija ekvivalents 200 

rubļiem, un nākamajā dienā par 
to vienu latu varēja nopirkt to 
pašu, ko iepriekšējā dienā varēja 
nopirkt par tiem 200 rubļiem. 
Mūs dienās, protams, centrālā 
ban ka naudu vairs neemitē, esam 
eiro zonā. Un galvenais, kas par 
to ir zināms sabiedriskajā apritē, 
ir tas, ka bankas prezidents Il -
mārs Rimšēvičs ir apsūdzēts ku -
kuļņemšanā. Par šo temu nesen 
ir iznākusi žurnālistes Agneses 
Margēvičas grāmata “Brālība 
kva drātā,” kuŗā sīki aprakstītas 
koruptīvās saites, kādas ilgstoši 
pastāvējušas mūsu valstī. Iesaku!

1925. gada 1. novembrī darbu 
sāka Rīgas Radiofons. Pati pirmā 
pārraide bija pieslēgums Rīgas 
Operas teātrim. Klausītāji dzir-
dēja Pučini operas “Madame 
Butterfly” atskaņojumu. Sākot-
nēji radio raidīja ne vairāk kā di -
vas stundas dienā. Padomju lai-
kā, protams, tas bija propagandas 
kantoris, taču Latvijas Radio 
spēlēja ļoti nozīmīgu lomu in -
formācijas izplatīšanā tautas at -
modas laikā. Es pats Latvijas 
Radio savulaik vadīju raidīju -
mus “Vārds tiek dots Jums,” “Sep-
tiņas dienas Eiropā” un “Aktuālā 
intervija.” Latvijas Ra  dio pēdējos 
gados bijušas lielas likstas ar 
financējumu, personāla nokom-
plek tēšanu un citām lietām, taču 
esmu liels LR patriots. Pirmajā 
gadā, kad dzīvoju Latvijā, sevišķi 
mīļi man bija raidījumi, kuŗos 
publicists Miervaldis Birze lasīja 
savas dienasgrāmatas savā malē-
nieša izloksnē, kur vārds “au -
gusts” skanēja “auuuuuuugusts.”

Un pēdīgi šajā gadskārtu sa -
rakstā – 1930. gada 1. novembrī 
atklāts Rīgas Centrāltirgus. Ar 
saviem kādreizējiem cepelīnu 
angāriem tas piesaistīja ļoti pla -
šu uzmanību. Tirgus bija lielā-
kais un plašākais tirgus visā Ei -
ropā. Otrā pasaules kaŗa laikā 
tirdzniecība Centrāltirgū saruka 
līdz minimumam. 1949. gadā tas 
pārdēvēts par Centrālo kolhozu 
tirgu, un vidējais pircēju skaits 
darba dienās bija ap 50, bet brīv-
dienās ap visiem 100 tūksto šiem 
klientu. Padomju prese to slavēja 
kā labāko tirgu Padomju Savie-
nībā. Atmodas laikā arī tirgus 
bija krietni noplucis. Dārzeņu 
paviljonā ziemā neko citu kā bie-
tes, kartupeļus un kāpostus ne -
atrast. Taču gaļas paviljonā bija 
ļoti garda gaļa, kuŗu es kā ame-
rikānis viegli varēju atļauties un 
ar to uzcienāt kollēgas Latvijas 
Tautas frontē. Konkrēti atceros 
brīdi, kad no sviestmaižu gaļas 
griezu nost taukus, un laikraksta 
“Atmoda” redaktore Elita Veide-
mane uzbrēca “Ko tu dari?! Tas 
taču ir garšīgākais gabals!” Pakā-
peniski Centrāltirgū sāka parā-
dīties arī ārzemju preces. Ar se -
višķu prieku atceros pirmo reizi, 
kad tur ieraudzīju svaigu ingve-
ru. Arī tirgū laika gaitā bijušas 
problēmas ar korupciju, šajā 
konkrētajā ziņā arīdzan ar kon-
trabandas precēm. Personīgi lie-
lākoties pārtiku pērku veikalos, 
taču reizēm joprojām tīk pa -
staigāt pa Centrāltirgus lauku-
miem un ejām. Laika gaitā tas 
pamatīgi rekonstruēts un mo -
dernizēts. Un joprojām tie cepe-
līnu angāri ir elpu aizraujoši. 

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

+371 28390346

PĒRK
VAZ 2102 pikapu.
Tālr. 26516050.

S P O R T S

S A R Ī K O J U M I

Īpašnieks pārdod lielu 
dzīvokli Rīgas centrā,

klusā ielā. Vēsturisks nams; 
dzīvoklis otrā stāvā, 

mēbelēts, 2 guļamistabas. 
Iespēja īslaicīgai īrei

(1 gads).
Zvaniet 1(908) 979 0608.

SARĪKOJUMI
BOSTONA
Valdis un Rūta Muktupāveli 

koncertā „Mani balti bāleliņi” 
piektdien, 15. novembrī, plkst. 
19:00, Trimdas draudzes zālē, (58 
Irving St, Brookline MA). Sa  vie-
sīgā stunda no plkst. 18:00. Biļešu 
cena: $20, skolēniem bez mak-
sas. Rīko ALTS, sadarbībā ar 
TILTS. Kontaktpersona: Aija Drei  -
mane, 781-558-3814,  aijadrei-
mane@gmail.com

KLĪVLANDE
Latvijas valsts 101. dzimšanas 

dienas sarīkojums un pēc tam 
koncerts „Mani balti bāleliņi“ 
ar Valdi un Rūtu Muktupāveliem 
piektdien, 8. novembrī, plkst. 
19:00 Klīvlandes Apvienotās lat-
viešu evaņģēliski luteriskās drau-
dzes lielajā zālē (1385 Andrews 
Ave, Lakewood, Ohio). Ieeja: $20. 
Rīko Klīvlandes Latviešu bied-
rība sadarbībā ar TILTS. Kon-
taktpersona: Haralds Mazzariņš 
330-467-7830. 

DETROITA
Valdis un Rūta Muktupāveli 

koncertā „Mani balti bālē liņi“ 
trešdien, 6. novembrī plkst. 
19:00 Sv. Pāvila draudzes baz-
nīcas sabiedriskā zālē (30623 W. 
Twelve Mile Rd., Farmington 
Hills, MI 48334). Ieeja: $30. Rīko 
Latviešu apvienība Detroitā (LAD) 
ar TILTS. Kontaktpersona: Līga 
Jēkabsone (734) 426-8488.

FILADELFIJA
Filadelfijas pensionāru kopas 

sanāksme notiks otrdien, 5. no -
vembrī groziņu veidā. Tā sāksies 
pl. 11:00 dienā Filadelfijas Brīvo 
latvju biedrības telpās, 531 North 
7th Street. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un 
pārrunas par notikumiem. Saiets 
beigsies ar dzimšanas dienu 
svinēšanu un kafijas galdu. Viesi 
arvien laipni gaidīti. (AB)

MINEAPOLE
Valdis un Rūta Muktupāveli 

koncertā „Mani balti bālēliņi“ 
sestdien, 9. novembrī plkst. 13:00 
Mineapoles Latviešu draudzes 
baznīcas lielajā zālē (3152 17th 
Ave. S., Minneapolis, MN). Ieeja: 
$15. Rīko Latviešu organizāciju 
apvienība Minesotā (LOAM) ar 
TILTS. Kontaktpersona: Maija 
Zaeska (736) 972-2521.

ŅUJORKA
Baltiešu filmu festivāls 7. – 10. 

nov. Scandinavia House, 58 Park 
Ave., New York, NY. Izcilākās fil-
mas no Baltijas valstīm. Rīko 
Latvijas Goda konsuls Daris 
Dēliņš. Info pieejama pēc 1. okt: 
www.balticfilmfestival.org

18. novembŗa akts Sestdien, 
16. nov. 2pm Ņujorkas latv. ev. 
lut. draudzes baznīcā, 254 Valen-
tine Ln, Yonkers, NY. Svētku kon-
certs ar Valdi un Rūtu Muktu-
pāveliem „Mani balti bālēliņi“ – 
veltījums senajām un mūsdienu 

baltu tautām. Tuvāka info par 
aktu ŅLOP Facebook lapā (pub-
licēs nākotnē): https://www.face-
book.com/Latvija100NYC/

Tuvāka info par Muktupāvelu 
ASV koncerttūri:  http://www.
tilts.org/en/level-40-MuktCon-
certi.pdf

Koncerts ar Andri Nelsonu un 
Bostonas simfonisko orķes tri 
pirmdien, 18. nov., 8pm, Carne-
gie Hall, 881 7th Ave, New York, 
NY. Latvijas Nacionālās operas 
ģilde (LNOĢ) aicina svinēt 18. 
novembri ar Andŗa Nelsona un 
Bostonas simfoniskā orķestŗa 
koncertu un LNOĢ rīkotu pie -
ņemšanu. Pieņemšana ir labda-
rības sarīkojums Latvijas Nacio-
nālās operas un baleta orķestŗa 
atbalstam. Biļetes lūdzam 
rezervēt pa epastu: iveta@grava.
net vai tel. 202-506-0055. Tuvāka 
info par koncertu LNOĢ 
Facebook lapā:

PRIEDAINE (NJ)
 10. nov. plkst. 14:00 - Valsts 

Svētku sarīkojums. Svētbrīdis, 
Svētku runa: LU profesore Rūta 
Muktupāvela; Koncerts „ Mani 
balti bālēliņi“ Valdis un Rūta 
Muktupāveli. Saviesīgs vakars 
pie Dzintara Galda gatavotām 
vakariņām. Ieeja $ 25. 1017 Hwy 
33 East, Freehold, NJ 07728. 
WWW.PRIEDANE.COM

Porziņģis sekmē 
Mavericks uzvaru

Kristaps Porziņģis parādīja 
veiksmīgu sniegumu Nacionālās 
basketbola asociācijas (NBA) 
rē gulārā čempionāta spēlē un 
sekmēja Dalasas Mavericks ko -
mandas uzvaru izbraukumā ar 
rezultātu 131:111  pār Klīvlendas 
Cavaliers. 

Porziņģis šajā spēlē guva 18 
punktus, trāpot trīs divpunktu 
metienus (3/8) un četrus tāl me-

tienus (4/6), bet ne reizi nestājās 
uz soda metienu līnijas. Viņš arī 
izcīnīja deviņas atlēkušās bum-
bas, bloķēja sešus pretinieku me -
tienus, pieļāva trīs kļūdas, no -
pelnīja četras piezīmes un spēli 
pabeidza ar “+/-” koeficientu +1. 
Kristaps Porziņģis pēc izcīnītās 
uzvaras Klīvlendā faniem snie-
dza autografus, taču viņš izvairījās 
no viņa bijušās komandas Ņu -

jorkas Knicks krekla parakstī ša-
nas. Kā piefiksējis Dallas Morn-
ing News reportieris Breds Taun-

sends, tad Porziņģis sniedza pa -
rakstus vairākiem līdzjutējiem, 
taču palaida garām fanu ar Knicks 
kreklu un neparakstījās uz tā.

Bertāns piedalās 
Wizards kluba

rekorda sasniegšanā
Dāvja Bertāna pārstāvētā Va -

šingtonas Wizards komanda ie -
priekšējā Nacionālās basketbola 
asociācijas (NBA) spēlē sasnie-
gusi sava kluba reālizēto tāl me-
tienu rekordu vienā spēlē, vēstī 
vienība. Wizards basketbolisti savā 
laukumā ar rezultātu 158:159 zau-
 dēja  Hjūstonas Rockets vienībai.

Dāvis Bertāns // FOTO: AP/Scanpix
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uzzināt Biedrības Facebook lapā 
vai zvanot Dacei Nebarei Tel: 
917-755-1391 

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdien 

19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirm-

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

WASHINGTON D.C.
Valdis un Rūta Muktupāveli 

koncertā „Mani balti bālēliņi“ 
pirmdien, 11. nov. plkst. 19:30 
Latviešu draudzes namā, (400 
Hurley Ave., Rockville, MD 20850). 
Ieeja: $25; bērniem, jauniešiem 
līdz 18 gadiem ieeja brīva. Rīko: 
Latviešu organizācijas Vašing-
tonā, DC (LOV) ar TILTS. Kon-
taktpersone: Anita Juberte (301) 
814-1080.

Sestdien, 9. novembrī plkst. 
10:00 no rīta (reģistrācija 9:00) 
Latvijas vēstniecībā ASV (2306 
Mass. Ave, NW, Washington, DC 
20008) notiks NOVUSA TUR-
NĪRS. Interesentiem lūgums ap -
stiprināt dalību līdz 1.novem-
brim, sūtot e-pastu: embassy.
usa@mfa.gov.lv vai zvanot (202) 
328-2863.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdien pl. 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. Dievk. 12:00 Bī -
beles stunda. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-725-
3820; E-pasts: cianasdraudze@
gmail.com; www.facebook.com/
Č i k ā g a s - C i ā n a s - d r a u -
dze-  255043897965234. Dievk. no   -
tiek svētdienās 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega Pui -
dza, 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 līdz 14:00. 
E-pasts: reglite@aol.com Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 

Dievk. sadraudzība. 
• Detroitas Sv. Paula latv. ev. 

lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 48334). 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Seko sadraudzības stunda.

17. novembrī plkst. 10 am 
Valsts svētku dievkalpojums ar 
dievgaldu. Pēc dievkalpojuma 
Valstssvētku svinības.

24. novembrī plkst. 10 am mi -
rušo piemiņas dievkalpojums ar 
dievgaldu.

• 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). Diak. 
Guna Reina. Dievk. notiek 
11:00. 27.okt. Dievkalpojums ar 
dievgaldu (diak.Guna Reina)

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

10. novembrī Dievkalpojums 
plkst. 11:00.

17. novembrī Dievkalpojums 
nenotiks.

Svētdien Valsts svētku svi nī-
bas – Brīvo latvju biedrībā plkst. 
1:00 pm. 

18. novembrī Ekumēniskais 
Valsts svētku dievkalpojums 
plkst. 7.00 vakarā pirmdien. 
Lūdzu ievērot – sākot ar 8. sep-
tembri, dievkalpojumi sāksies 
parastajā laikā plkst. 11:00.

• Grandrapidu 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 Pet-
rovskis, tālr: 616-975-2705. Dievk. 
notiek 2x mēnesī 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala ma-
zoo MI 49996). Māc. A.Graham. 
Dievk. notiek 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. 

10. novembrī, dievk. ar dievg. 
angļu valodā

17. novembrī, Latvijas Valsts 
svētku dievk.

24. novembrī, dievk. ar dievg.
1. decembrī, dievk. 
8. decembrī, dievk. ar dievg.
15. decembrī, dievk. angļu valodā
22. decembrī, dievk. ar dievg.
24. decembrī, otrdien, plkst. 

17:00, Ziemsvētku vakara dievk.
29. decembrī, dievk. nenotiek
31. decembrī, otrdien, plkst. 

16:00, Vecgada vakara dievk.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Draudzes 
Dievk. notiek svētdienās 11:00. 
Bībeles stundas notiek 10:00 
katra mēneša otrajā un cetur-
tajā trešdienā. Baptistu dr.: 

Bethel Baptist Church (2706 
Noble Rd, Cleveland 44121) 
dievk. notiek svētdienās 14:30. 

• 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. Otrajā svētdienā 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. 

16. novembrī, plkst. 11:00 
– 18. novembŗa dievk. ar dievg. 
Viesu māc. Igors Safins. Sekos 
sarī ko jums.

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape Lau -
ma 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). Pēc 
Dievk. sadraudzība.

10. novembrī, plkst. 10:30 
Lāčplēša dienas simtgades dievk. 
Šajā svētdienā būs bērnu uzruna 
un svētdienas skola. Sekos sa -
draudzība. 14 novembrī, plkst. 
11:00 Rīta Bībeles stunda, tiek 
dziļāk pētīts Lūkas eviņģelijs. 17. 
novembrī, plkst. 10:30 Dievk. 
Valsts svētku ietvaros. Sekos sa -
draudzība. 21. novembrī, plkst. 
10:30 Taizé vakars, sekos vaka -
riņas. 24. novembrī, plkst. 10:30 
Mirušo piemiņas diena. Dievk. 
ar Svēto vakarēdienu. Sekos sa -
draudzība. 24. novembrī, plkst. 
13:00 Kapu svētki Lakewood 
kapsētas mauzoleja kapličā. 26. 
novembrī plkst. 19:00 Vakara 
Bībeles stunda, tiek dziļāk pētīts 
Jāņa evaņģēlijs. 1. decembrī, 
plkst. 10:30 Adventa pirmās svēt -
dienas dievk. Sekos sadraudzība. 
7. decembrī no plkst. 11:00 līdz 
15:00 Ziemsvētku tirdziņš. 
Ēdienu pārdos no 12:00 līdz 
14:00. 8. decembrī, plkst. 10:30 
Adventa otrā svētdiena. Dievk. 
ar Svēto vakarēdienu. Šajā svēt-
dienā būs bērnu uzruna un 
svētdienas skola. Sekos sadrau-
dzība. 

• Montrealas latv. Trīsvienī-
bas 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. 

• Ņūbransvikas 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: latvian lut-
heran  church@gmai l . com. 
Dievk. notiek 13:30.

10. nov. 14:00 Svētbrīdis un 
Latvijas Valsts svētku sarīko-
jums Priedainē.

24. nov. 13:30 Dievkalpojums 
ar dievgaldu; Mirušo piemiņas 
diena.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave. N. E. 
Seattle, WA 98125). Mājas lapa: 
www.seattlelatviancenter.com

SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu bied-

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

17. novembrī atzīmēsim Lat-
vijas Republikas proklamēšanas 
101. gadadienu. Uzstāsies flau-
tiste Ilona Kudiņa no Bostonas, 
pasākumu vadīs režisore Līga 
Balode un dziedās Aleksandra 
Ritums. 

7. decembrī aicinām visus uz 
Biedrības Ziemsvētku ieskandi-
nāšanu.

Mūs priecēs deju kopa 
Mantinieki no Čikāgas, bērnu 
ansamblis no Orlando, Ziem-
svētku vecītis un deju mūzika. 
Būs rotaļas, sadziedāšanās un 
dejošana.

Uzmanību! Mainījusies Bied-
rības Facebook lapa, lūdzam se -
kot mūsu jaunajai lapai „Latviesu 
Biedriba St. Petersburg FL“. Sī  kā ku 
infomāciju par pasākumiem var 

GUNTA EGLĪTIS–FRANCICA
Dzimusi 1945. gada 9. aprīlī Vācijā,

mirusi 2019. gada 20. oktobrī Floridā

ELIZABETE dzim. GAILITIS
(FEDERS) VITTANDS
Dzimusi 1917. gada 17. novembrī Černigovzā, Ukrainā,

mirusi 2019. gada 24. oktobrī Grandrapidos, Mičiganā, ASV

Viņu mīļā piemiņā paturēs
BĒRNĪBAS DRAUDZENE

VELTA GRIMZA-ZEGEL

Par savu tanti sēro
JURIS, VALDIS UN PĒTERIS LAZDIŅI

AR SAVĀM ĢIMENĒM

Dejojām, dziedājām,
Priecājāmies mēs!

Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama;
Nolīkst klusi sirmā galva,
Saules ceļus aiziedama.

Mūžībā aizgājusi Zintas dibinātāja

fi l! dib! ASJA VIVIANA LIDERS,
dzim. JANSONS

Dzimusi 1924. gada 1. maijā Rīgā,
mirusi 2019. gada 19. oktobrī Rochester, NY

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORP. ZINTA

Klusi, klusi ratiņš rūc…
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D I E V K A L P O J U M I Mūžībā aizgājis mans Mīļais Vīrs

VIKTORS GRINVALDS
Dzimis 1942. gada 9. augustā Sao Paulo, Brazīlijā,

miris 2019. gada 29. oktobrī St. Petersburgā, Floridā, Amerikā

Dieva mierā aizgājusi

BIRUTA DUĻEVSKIS
Dzimusi 1926. gada 10. aprīlī Rīgā, Latvijā,

mirusi 2019. gada 23. oktobrī Framingham, Massachusetts, Amerikā
Izvadīta 2019. gada 7. novembrī no Bostonas Trimdas draudzes dievnama

No mums šķīrusies mūsu mīļā fi listre

Dr. EMILIJA KATRĪNA RIEKSTNIECE 49.c!
Dzimusi 1921. gada 15. decembrī Talsos,

mirusi 2019. gada 11. oktobŗa vakarā Rockville, M.D.

Mūsu mīļotais vīrs, papiņš, vectētiņš, brālis un svainis ir mūžībā

VILNIS PĒTERSONS
Dzimis 1944. gada 9. decembrī Malchow, Vācijā,

miris 2019. gada 30. oktobrī Toronto, Kanadā

Atvadīsimies Sestdien, 16. novembrī plkst. 13, Anderson McQueen Funeral Home,
St. Petersburgā, Floridā

Pēc viņa sēro
SIEVA DZIDRA

BĒRNI BEJAMIŅŠ (GRETEL), BRIGITA, DZIDRA, PAULS, KĀRLIS (KLAUDIJA) ROBERTS
MAZBĒRNI EMMA, KLĀRA, HADASSAH, LUKAS, JOSH, KORI, MATEJS, LILIJA

KRISTĪNA, RAULS, NIKOLE, MARĪNA, PAULA, OTILIJA, KĀRLIS, DEBORA
MAZMAZDĒLIŅŠ MATEJS

Mīlestībā un pateicībā
BĒRNI DONĀTS, DAINA, ULDIS, MAZMEITA MARISA

UN RADI LATVIJĀ

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJAS SELGA ASV UN KANADAS SAIME

Mīlestībā viņu piemin
SIEVA ELITA, MEITA ANN-MARIE AR VĪRU ALDI UN MAZMEITĀM LILJU UN TEIKU

MEITA MARGITA (GRIETIŅA) AR GERARD, MEITA ĒRIKA AR VĪRU DAINI
MĀSA ILZE AR VĪRU HARALDU UN MEITU ANNU

ILZE, AIVARS UN KRUSTDĒLS VARIS

Klusi rokas salieku,
Skatu augšup paceļu –
Vakarzvaigzne mirgo klusi,
Sirds ir mieru ieguvusi.

Norimušas čaklās rokas,
Pukstēt stājās labā sirds…

Liega vēsma, skarbi vēji
Laivu šūpo, laivu pūš,
Zinātnes un dailes alkās
Aizskan dzīve, aizskan mūžs.

/V. Strēlerte/

 8. dec. 11:00 Adventa kon-
certs. Seko Draudzes Eglītes 
sarīkojums, pusdienas un svētku 
tirdziņš.

24. dec. 17:00 Ziemsvētku 
vakara dievkalpojums.

• 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. Plkst. 10:30 
dievk.

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

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

Katskiļu nometne (231 
Greenhill Rd, Elka Park, NY).

Ņūdžersija, First United Met-
hodist Church (1 E Broad St, 
Westfield NJ).

Salas bazn. plkst.10:30 Refor-
mācijas svētki ar dievg., māc. 
Saliņš;

St. Andrew bazn. plkst.13:30 
Reformācijas svētki ar dievg., 
māc. Saivars.

• Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY 
14618). Diakone Linda Sniedze-
Taggart.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI 
48602)

Mācītāja: Biruta Puiķe-Wilson 
mob. (269)267-5330. Kontakt-
persona: MaryBeth Dzirnis mob. 
(989)781-1163. Epasts: dzirnis@
chartermi.net Dievkalpojumi 
vien reiz mēnesī 1:00 pēcpus-
dienā, seko groziņu kafijas galds. 
Nākamie dievkalpojumi: 16. no -
vembrī / Latvijas Republikas 
Proklemēšanas diena - 18. no -
vem bris / dievkalpojums SEST-
DIENĀ ar dievgaldu, piedalās 
Saginavas Latviešu klubs, seko 
groziņu kafijas galds, 22. de -
cembrī /Ziemsvētki/ dievkalpo-
jums ar dievgaldu un sekojošu 
tradicinālo svētku svinēšanu 
draudzes sabiedriskās telpās.

• 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: jleg-
zdins@san.rr.com. Pēc Dievk. 
kafijas galds. 

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119). 
Nākamie dievkalpojumi: Svēt-
dien, 17. novembrī un dievkal-
pojums ar eglīti 15. decembrī 
14:00; pēc dievk. saiets ar 
groziņiem. Dievk. vadīs Māc. 
Dace Skudiņa. Dr. pr. I. Kalniņa, 
tālr.: 314 457 1830, kalninsi-
rene@gmail.com. 

Sietlas ev. Lut. dr. (11710 3rd 
Ave. N.E. Seattle, WA 98125)

Dievkalpojumi notiek 10:30.
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206-

674-9600; e-pasts:cilnis@earth-
link.net. Baznīcas mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org

10. nov. Lāčplēšu dienas diev-
kalpojums.

17. nov. Valsts svētku dievkal-
pojums. Seko akts nama zālē.

24. nov. Mirušo piemiņas 

dienas dievkalpojums ar diev-
galdu.

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

Latvijas Valsts dibināšanas 
svētku un mirušo piemiņas 
dievk.:

17. nov. plkst. 2:00 p.p.
Dziesmu grām. Diakone Linda 

Sniedze-Taggart
• St. Pētersburgas latv. ev. lut. 

dr.: Dievk. notiek 14:00 katru 
pirmo un trešo svētdien 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. 

23.dec. Ziemsvētku koncerts, 
to sniegs Peldu ģimene

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievkalpojumi centrā. tālr: 
514-992-9700, www.draudze.org. 
Māc. Zvirgzda tālr: 613-400-
3288, e-pasts: zvirgzds@me.com. 
Māc. Jānis Mateus. 

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

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 20850-
3121), tālr.: 301-251-4151, e-pasts: 
dcdraudze@gmil.com Info: 
www.dcdraudze.org Mācītāja 
prāv. Anita Vārsberga Pāža, mob.
tālr.: 301-302-3270, e-pasts: 
macanitavp@gmail.com, dr. pr. 
Dace Zalmane (tālr. 703/442-
8458 un epasts-dzalmanis@
yahoo.com).

Lūdzam ievērot, ka no 8. sep -
tembŗa dievkalpojumu sākuma 
laiks ir 11:00

Svētdienās 9:15 Latviešu 
skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības, 
11:00 dievkalpojums. Seko kris-
tīga sadraudzība. 

9. novembrī – Utenis *
9. novembrī – Novusa turnīrs 

LR vēstniecībā ASV
10. novembrī – Lāčplēša diena. 

Dievkalpojums Rock Creek kap-
sētā

11. novembrī – Valda un Rūtas 
Muktupāvelu koncerts

17. novembrī – Latvijas Valsts 
svētku dievkalpojums un sarī-
kojums (LOV)

24. novembrī – Mirušo pie-
miņas diena

8. decembrī – Ziemsvētku 
tirdziņš 

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

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu:

rigaven@aol.com
Inesei Zaķis

Vēlams sūtīt darbdienās, 
vēlākais – PIEKTDIENĀS!
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L AT V I J A S  S P O R T I S T I  L AT V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

Ar kopā 317 gūtajiem punk-
tiem šī kļuva par NBA trešo visu 
laiku rezultātīvāko spēli, kas no -
slēgusies sacensības pamatlaikā. 
Wizards komanda kopā īstenoja 
20 tālmetienus, kas ir jauns kluba 
rekords. Lielu ārtavu rekorda 
sasniegšanā deva tieši Bertāns, 
kuŗš iemeta sešus tālmetienus. 
Bertānam šī bija pirmā oficiālā 
spēle Vašingtonas kluba mājas 
spēļu arēnā, jo Wizards sezonas 
pirmās trīs spēles aizvadīja iz -
braukumā. Bertāns laukumā pa -
vadīja 27 minūtes, kuŗu laikā 
viņš guva 21 punktu (2p. 1/1, 3p. 
6/9, s.m. 1/1). Bertāns arī izcīnīja 
trīs atlēkušās bumbas, veica divas 
rezultātīvas piespēles, saņēma 
četras piezīmes un spēli pabeidza 
ar lietderības rādītāju +4.

Pirmajā vietā ir 320 gūtie 
punkti: Goldensteitas Warriors –  
Denveras Nuggets 162:158, 1990. 
gads. 318 punkti tika gūti 1984. 
gadā, kad Denveras Nuggets ar  
163:155 pārspēja Sanantonio 
Spurs vienību.NBA vēsturē ir 
bijušas daudzas  rezultātīvākas 
spēles, taču tajās bijis viens vai 
vairāki papildlaiki. 

Nākamajā spēlē Wizards iz  cī-
nīja otro uzvaru šosezon, tās 
veiksmīgo sniegumu kaldinot 
Latvijas izlases basketbolistam 
Dāvim Bertānam, kuŗš trāpīja 
trīs tālmetienus un izcēlās ar 
deviņiem punktiem. Vašingtonas 
klubs mājas spēlē ar rezultātu 
115:99 (31:30, 32:31, 30:17, 22:21) 
pieveica Detroitas Pistons vie-
nību. Bertāns laukumā pavadīja 
22:14 minūtes, netrāpīja vienīgo 
izpildīto divpunktu metienu, bet 
reālizēja trīs no sešiem tālme-
tieniem, izcīnīja vienu atlēkušo 
bumbu uzbrukumā, vienreiz pār -
tvēra bumbu un vienreiz bloķēja 
pretinieka metienu. Bertāns arī-
dzan četrreiz pārkāpa noteiku-
mus, taču, viņam esot laukumā, 
Wizards vienība pretiniekus ap -
spēlēja ar septiņu punktu pār-
svaru.

Kurucs iekļūst NBA 
spēļu dienas top 10

Bruklinas Nets komandas lat-
viešu spēlētājs Rodions Kurucs 
Nacionālās basketbola asociācijas 
(NBA) rēgulārā čempionāta spēlē 
izcēlās ar “slam dunk” jeb bum-
bas triecienu grozā no augšas. 
Tas ierindots spēļu dienas top 10 
piektajā vietā.

***
Latvijas čempione basketbolā 

VEF Rīga vienība Starptautiskās 
Basketbola federācijas (FIBA) 
Čempionu līgas grupu turnīra 
trešajā spēlē mājās piedzīvoja 
smagu zaudējumu  pret Nim-
burkas ERA no Čechijas. VEF 
Rīga savā laukumā zaudēja Nim-
burkas ERA ar 72:91. Rezultātī vā -
kais vefiešiem ar 21 gūto punktu 
bija Artūrs Kurucs, Jānis Blūms 
un Lesters Medfords, kuŗam arī 

sešas rezultātīvas piespēles, guva 
pa 14 punktiem. Čechijas vie -
nībai, kuŗiem laukumā devās visi 
12 pieteiktie basketbolisti, punktu 
guvums sadalījās vienmērīgāk – 
Jaromirs Bohačiks ieguva 16 un 
chorvats Roko Rogičs – 14 punktus.

3x3 basketbolistiem 
jācīnās kvalifikācijas 

turnīrā
Starptautiskā Basketbola fede-

rācija (FIBA) Japānas pilsētā 
Ucu nomijā paziņoja kopumā 
astoņas izlases, kas automātiski 
ieguvušas ceļazīmi uz Tokijas 
Olimpiadu, bet starp šīm valsts-
vienībām nebija Latvijas koman-
das, tādējādi tai nāksies aizvadīt 
olimpiskās kvalifikācijas turnīru. 
Olimpiadai vīru konkurencē auto-
mātiski kvalificējās Krievijas, 
Ķīnas, Serbijas un Japānas izlases. 
Savukārt dāmu konkurencē Olim-
piskajām spēlēm jau var gata-
voties Rumānijas, Mongolijas, 
Ķīnas un Krievijas izlases. Pārējās 
ceļazīmes tiks sadalītas olim pis-
kajā kvalifikācijas turnīrā, kuŗā 
20 izlases sadalītas četrās apakš-
grupās. Kvalifikācijas turnīrā, kas 
no 18. līdz 20. martam norisi nā-
sies Indijā, kopumā piedalīsies 
40 izlases – 20 vīriešu un 20 
sieviešu konkurencē. Pirmo trīs 
vietu ieguvēji iegūs ceļazīmes uz 
Olimpiadu.

***
Latvijas 3x3 basketbola ko -

manda Riga Ghetto Basket Ja  pā-
 nas pilsētā Ucunomijā apstājās 
pus finālā Pasaules tūres finālā 
jeb sezonas noslēguma posmā. 

Riga Ghetto Basket šajā turnīrā 
bija izlikta ar pirmo numuru un 
tās rindās spēlēja Edgars Krū-
miņš, Nauris Miezis, Agnis Ča -
vars un Artūrs Strēlnieks, kuŗš 
aizstāja Kārli Lasmani. Vispirms 
rīdzinieki ceturtdaļfinālā ar 
19:14 pārspēja Serbijas komandu 
Liman, kuŗa turnīrā saņēmusi 
trešo numuru. Rezultātīvākais ar 
septiņiem punktiem šajā spēlē 
bija Strēlnieks. Vēlāk pusfinālā 
Latvijas komanda ar 18:21 zau-
dēja  citai Serbijas vienībai – Novi 
Sad, kuŗai turnīrā bija otrais 
numurs. Pa pieciem punktiem 
pret nākamo finālisti guva Čavars 
un Krūmiņš, bet pa četriem 
punktiem bija Miezim un Strēl-
niekam. Latvieši, tuvojoties spē-
les izskaņai, bija vadībā ar 18:17, 
bet pretinieki atbildēja ar četriem 
punktiem un nodrošināja sev 
uzvaru.

Mārcis Vītols
atzīts par 

Eiropas kausa nedēļas vērtī gāko 
spēlētāju Starptautiskā basket-
bola federācijas (FIBA) Ei  ropas 
kausa izcīņā, vēstī ieraksts līgas 
Twitter kontā.

30. oktobŗa spēlē Nikosijā 
Ventspils ar rezultātu 92:69 pār-
spēja vietējo Apoel vienību.Vītola 

rēķinā šajā spēlē bija 26 punkti, 
basketbolistam reālizējot visus 
septiņus tālmetienus, kā arī vie  nu 
no diviem divpunktu metieniem 
un trīs no četriem soda metie-
niem. Viņa kontā arī sešas re  zul-
tātīvas piespēles un labākais 
efektīvitātes koeficients spēlē ‒ 
29. Turklāt Vītols izcīnīja arī trīs 
atlēkušās bumbas, nopelnīja trīs 
personiskās piezīmes, pieļāva pie  -
cas kļūdas, reizi pārķēra bumbu 
un +/- rādītājā sasniedza atzīmi 11.

Jēkabsone-Žogota 
tiekas ar FIBA 

Eiropas nodaļas
prezidentu

Latvijas Basketbola savienības 
(LBS) prezidenta amata kandi-
dāte Anete Jēkabsone-Žogota aiz -
vadījusi veiksmīgu tikšanos ar 
Starptautiskās Basketbola federā-
cijas (FIBA) Eiropas nodaļas pre-
zidentu Turgaju Demirelu, vēstī 
bijušās valstsvienības spēlētājas 
preses dienests. Šobrīd vienīgā 
LBS prezidenta amata kandidāte 
Jēkabsone-Žogota, strādājot pie 
savas programmas, jau tikusies 
ar lielu daļu LBS biedru pār  ru-
nājot viņus interesējošos jautā-
jumus, savukārt oktobŗa beigās 
notika tikšanās ar galveno LBS 
starptautisko partneri FIBA 
Europe un šīs organizācijas pre -
zidentu Demirelu.

Mārcis Vītols (pa kreisi)
// FOTO: FIBA

Bijušais Latvijas Basketbola sa -
vienības (LBS) prezidents Ojārs 
Kehris (no kreisās), Anete Jē -
kab sone-Žogota un Starp tau-
tiskās Basketbola federācijas 
(FIBA) Eiropas nodaļas prezi-
dents Turgajs Demirels.
// FOTO: facebook.com/anete.
jekabsonezogota

Labāko rezultātu  Latvijas ko -
mandā sasniedza Laura Rogule

„Tikšanās ar Demirela kungu bija 
ļoti veiksmīga. Bijām pa  zīs tami 
jau iepriekš, taču nekad nebijām 
pārrunājuši tik nopietnas lietas, 
kā Latvijas iesaiste lielo basket-
bola lēmumu pieņemšanā,” preses 
dienests citēja Jēkabsoni-Žogotu. 
„FIBA mums ir atvērta, viņi no -
vērtē mūsu panākumus laukumā, 
un uz šāda fona Latvijai kā valstij, 
protams, ir vieglāk savas idejas iz -
teikt tā, lai tās sadzird. Neno-
liegšu, ka man bija svarīgi dzirdēt 
atbalstu ceļā uz saviem mērķiem 
no Eiropas gal  venās basketbola 
organizācijas vadītāja, tas stipri-
na ticību, ka esmu uz pareizā 
ceļa, un dod daudz lielāku pār-
liecību, runājot ar jebkuŗu no 
biedriem Latvijā par to, ka viņi 
tiks pārstāvēti visaugstākajā lī -
menī,” sacīja Jēkabsone-Žogota.

Londonas talants 
tēmē uz Latvijas

futbola izlasi
Anglijas otrās spēcīgākās līgas 

futbola kluba Brentford sistēmā 
jau piekto gadu pavada šobrīd 19 
gadus vecais aizsargs Deivids 
Titovs.Viņš uzaudzis Londonā, 
bet pārstāv Latvijas jauniešu iz -
lases. Titova māte dzimusi Rīgā, 
kas mudinājis talantīgo futbo-
listu tiekties pēc vietas tieši Lat-
vijas valstsvienībā, lai gan ārze-
mēs augušajam sportistam saikne 
ar mātes dzimteni bijusi maza.

Kopš neatkarības atgūšanas 
Lat  vijas sportā nav trūcis ārze-
mēs augušu sportistu piesais tī-
šanas stāstu. Latvijas basketbola 
izlasē ap gadsimtu miju nonāca 
trimdas latviešu pēcteči Alek-
sandrs Šturms un Bruno Pēter-
sons no ASV. Aktīvu darbu pē -
dējos gados veikusi regbija izlase, 
kuŗas rindās par visu laiku 
rezultātīvāko spēlētāju kļuvis 
Anglijas latvietis Roberts Džo 
Davidsons.

Latvijas futbola izlases vēsturē 
atrodams arī Larsa Richtera vārds. 
Amerikas latvietis izlasei palī-
dzēja divās 1994. gada Baltijas 
kausa izcīņas spēlēs, bet ikdienā 
spēlēja ASV telpu futbola līgā. 
Pēdējos gados šis temats atkal 
bijis pietiekami saistošs tieši kāj-
bumbas izlasēs. Latvijas U-21 iz -
lasē ar trim vārtiem 2013. gadā 
izcēlās trīs gadu vecumā uz 
Franciju adoptētais Igors Rejs. 
Šajā kontekstā minams arīdzan 
Daniels Ontužāns, kuŗš astoņu 
gadu vecumā pārvācās uz Vāciju, 
kļuva par Minchenes Bayern 
kluba spēlētāju un šogad debitēja 
valstsvienībā.

***
Latvijas U-19 futbolisti Eiropas 

Futbola federāciju asociācijas 
(UEFA) Nāciju līgā spēlēs pēc 
spēka otrajā līgā, informē Latvijas 
Futbola federācija (LFF). Sekojot 
UEFA Nāciju līgas piemēram 
nacionālo valstsvienību katēgo-
rijā līdzīga formāta sacensības 
notiks arī U-19 vecuma grupā. 
Jaunais turnīrs startēs 2020. gada 
rudenī, un Latvijas U-19 jauniešu 
izlase debitēs sacensībās otrajā 
spēcīgākajā jeb B līgā. Līdz šim 
Eiropas čempionāts U-19 vecu-
ma grupā notika katru gadu, bet 
jaunajā formātā finālturnīrs no -
tiks ik pēc diviem gadiem. Arī 
turpmāk finālturnīrā piedalīsies 
astoņas komandas. Jaunajā for-
mātā pirmais finālturnīrs notiks 
2022. gadā Slovakijā.

Teikvondo
Latvijas teikvondo cīkstone 

Inese Tarvida Italijā Eiropas 
čem pionātā aizcīnījās līdz ce -
turt daļfinālam. Tarvida, kuŗa 
startēja svara katēgorijā līdz 53 
kilogramiem, pirmajā kārtā ar 
rezultātu 16:6 pārspēja ukrai-
nieti Viktoriju Sobko.

Otrajā kārtā jeb ceturtdaļfinālā 

viņai pretī stājās francūziete 
Jasmīna Azjēza. Viņa cīņas gaitā 
atguva sešus punktus un beigās 
uzvarēja ar rezultātu 8:7.

Šachs
Latvijas sieviešu komanda 

šachā piedalījās Eiropas koman-
du čempionātā Gruzijas pilsētā 
Batumi. Pēdējā kārtā Latvija ar 
0,5:3,5 piekāpās Izraēlai, vienīgo 
neizšķirtu ar baltajām figūrām 
pie trešā galdiņa izcīnot Latvijas 
2018. gada čempionei Elizabetei 
Limanovskai. Deviņās kārtās Lat-
vijas šachistes četrreiz uzvarēja 
un piecreiz atzina pretinieču pā -
rākumu, sakrājot astoņus punk-
tus un ierindojoties 23. vietā 32 
komandu konkurencē.

Latvijas izlases sastāvā startēja 
bijusī finanču ministre Dana 
Reizniece-Ozola (izcīnīja četrus 
punktus deviņās partijās), Laura 
Rogule (4,5/9), Ilze Bēr ziņa 
(2,5/7), Elizabete Lima nov ska 
(3/6) un Madara Golsta (2,5/5). 
Par uzvarētājām ar 16 punktiem 
kļuva Krievijas sportistes, otrās 
ar 15 punktiem finišēja māji-
nieces Gruzijas šachistes, bet 
trešo vietu ar 14 punktiem iz -
cīnīja Azerbaidžāna.

Rīgas Sprints pulcē 
vairāk nekā

500 peldētāju
Daugavas sporta namā septīto 

gadu pēc kārtas sarīkotajā starp-
tautiskajā peldēšanas festivālā 
Rīgas Sprints startam bija pie -
teikti vairāk nekā 500 peldētāju 
no sešām valstīm, tostarp gan 
labākie pašmāju meistari, gan 
kaimiņvalstu izlašu dalībnieki. 

Vairāku Latvijas rekordu īpaš-
niece Ieva Maļuka uzvarēja 100 
m peldējumā brīvajā stilā un 100 
m kompleksajā distancē, valsts 
rekordus gan nelabojot.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


