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Latviešu fonds (LF) aicina 
māksliniekus, akadēmiķus un 
citas radošas personas, pieteik-
ties Latviešu fonda atbalstam 
savu darbu vai projektu reā-
lizēšanai. 

Aizvadītajā gadā LF atbalstīja 
Kanadas Dziesmu un deju svēt-
kus, latviešu teātŗa festivālu 

LATVIEŠU FONDS IZSLUDINA 
GADSKĀRTĒJO PROJEKTU 

KONKURSU LATVIEŠU 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS 

VEICINĀŠANAI

“Laipa” Islandē, mūzikas kom-
ponēšanu un ierakstīšanu piln-
metrāžas filmai “Dvēseļu pute-
nis”, izstādes “Nyet, nyet Soviet” 
tapšanu, un citus projektus. 

Atbalsts tiek piešķirts kon-
kursa kārtībā un dalās Lielo un 
Mazo projektu katēgorijās. 
Lielo projektu balvas ir līdz 

$10 000 un mazo projektu bal-
vas – līdz $2000. LF projektu 
pieteikumus (latviešu vai an -
gļu valodā) pieņems no 2020. 
gada 1. janvāŗa līdz 1. feb ruā-
rim. Tuvāka informācija par 
konkursa noteikumiem un no -
rises kārtību atrodama LF mā -
jaslapā www.latviesufonds.com.

Izcelt un atvērt mūsu brīvības 
simbolu ar gaismu – š āda ideja ir 
vienojusi iniciatīvas grupu, kas, 
pēc savas ierosmes, uzsākusi 
darbu pie Brīvības pieminekļa 
izgaismošanas. Jā, Brīvības pie -
mineklis ir mantojums, pie kuŗa 
atgriezties ar jaunām domām un 
darbiem, aktuālizējot tautai ko -
pīgās nacionālās vērtības. Tas ir 
apliecinājums mums pašiem, ka 
šādas vērtības nav vēsturiski 
sastingušas, bet var attīstīties, lai 
ietu līdzi laikam un uzrunātu 
ikvienu no mums kopējo vērtību 
valodā.

Mūsdienās gaismu technolo-
ģijas ir ievērojami pilnveidojušās 
un kļuvušas par patstāvīgu māk-
slinieciskās izteiksmes līdzekli.

Gaisma var izcelt un atvērt 
latviešu tēlnieka Kārļa Zāles vei-
dotajā Brīvības piemineklī ietver-
tās tēlnieciskās vērtības gan to 
kopumā, gan atsevišķos frag-
mentos, lai diennakts tumšajā 
laikā, kuŗ Latvijā ir krietni 
daudz, izgaismotu vienu no 
Latvijas nacionālajiem simbo-
liem. Turklāt primārais mērķis ir 
nevis radīt jaunu pieminekļa 
simbolisko slāni, bet ar gaismas 
palīdzību izcelt tā esošās kultūr-
vēsturiskās vērtības.

Lai īstenotu šo ieceri, 2018. ga  da 
rudenī tika dibināts Brīvības 
pieminekļa izgaismošanas fonds. 
Fonda misija – organizēt Brīvības 
pieminekļa izgaismošanas pro-
jekta izstrādi, saskaņošanu un 
īstenošanu.

Konceptuāli projektu pare-
dzēts īstenot trīs līmeņos: ikdie-
nas apgaismojums izgaismos pie-
minekli diennakts tumšajā laikā; 

GAISMA MŪSU BRĪVĪBAI
svētku apgaismojums izgaismos 
pieminekli un tā laukumu valsts 
svētkos un citos svinīgos ga  dī-
jumos, savukārt īpašais apgais-
mojums iecerēts kā gaismas 
mākslas darbs, ko īpašās svētku 
reizēs īstenos ar jaunākajām ap -
gaismojuma technoloģijām.

Brīvības piemineklis atšķirībā 
no tādiem nacionāliem simbo-
liem kā Latvijas karogs vai himna 
nav minēts Satversmē vai citos 
konstitucionāli nozīmīgos liku-
mos. Vienlaikus nav šaubu, ka 
Brīvības piemineklis ir funda-
mentāls nacionālais simbols, 
kuŗš izšķirīgos vēstures posmos 
ir vienojis Latvijas tautu un 
atgādinājis par Latvijas valsts 
ideju.

Kopš šī gada aprīļa Brīvības 
pieminekļa izgaismošanas fonds 
ir uzsācis savu darbību publiski 
un vāc ziedojumus, lai īstenotu 
pieminekļa izgaismošanu. Lai 
atvieglotu ziedojumu vākšanu, 
fonds ir oficiāli ieguvis sabied-
riskā labuma organizācijas sta -
tusu, nodrošinot iespēju ziedo-
tājiem saņemt nodokļu atvieg-
lojumus.

Vēsturiski Brīvības piemineklis 
ir bijis saistīts ar vairākām tautas 
ziedošanas akcijām. 1927. gadā 
tika uzsākta ziedojumu vākšana 
Brīvības pieminekļa izveidei, 
kuŗas ietvaros pavisam tika sazie-
doti apmēram trīs miljoni latu. 
1998. gadā tika veikta ziedojumu 
vākšana Brīvības pieminekļa re -
staurācijai, bet tagad ar akciju 
“Gaisma mūsu brīvībai” tiek 
vākti ziedojumi pieminekļa iz -
gais mošanai.

Katrs ziedojums ir arī perso-

nīga saikne ar mūsu Brīvības 
simbolu un apliecinājums tam, 
ka tautas kopīgās vērtības sak-
ņojas ikviena ziedotāja perso-
niskajās vērtībās. Ja iecere īste-
nota ar kopīgiem spēkiem, vei-
dojas daudz personīgāka attiek-
sme pret panākto rezultātu. Tā ir 
apjausma, ka sasniegtais nav 
nokritis no gaisa vai iegūts kā 
citu dota dāvana, bet radīts ar 
pašu spēkiem un pūliņiem.

Projekta īstenošanas nolūkos 
Brīvības pieminekļa izgaismo ša-
nas fonds ir noslēdzis trīspusēju 
sadarbības līgumu ar pieminekļa 
juridisko valdītāju – Rīgas pie -
minekļu aģentūru un Nacionālo 
kultūras mantojuma pārvaldi. 
Rīgas pieminekļu aģentūrai ir 
uzticēts veikt būvdarbu reāli zā-
ciju, bet Nacionālajai kultūras 
mantojuma pārvaldei – vispārējo 
projekta uzraudzību kultūras 
pieminekļu aizsardzības jomā.

Brīvības pieminekļa izgais mo-
šanas projekta pirmā posma ie -
tvaros pirmo reizi vēsturē jau ir 
veikta pieminekļa fotometriskā 
uzmērīšana un izveidots piemi-
nekļa 3D modelis. Šī modeļa 
izveide ne tikai ir pamats turp-
mākajam darbam pie izgaismo-
juma ieceres izstrādes, bet arī 
nodrošina augstas precīzitātes 
pieminekļa modeļa atveidi kul-
tūrvēsturiskā mantojuma sagla-
bāšanas interesēs.

Izgaismojuma modeļa izstrādē 
ir iesaistīts starptautisku atzi nību 
ieguvušais latviešu jaunais ta -
lants – architekts Austris Mailītis, 
gaismu mākslinieks un gaismu 
iekārtu inženieris Normunds 
Bļasāns, kā arī gaismu un video-

projekciju mākslinieks Māris 
Kalve. Fonda organizatorisko va -
dību ir uzņēmies Valdis Zatlers, 
Pēteris Cielavs un Sandis Bēr-
taitis, bet fonda uzraudzību 
īsteno Rūta Dimanta, Raimonds 
Graube un Kristīne Saulīte.

Fonda vadība un padome dar-
bojas brīvprātīgi, un tās galvenais 
uzdevums ir organizēt fonda 
ikdienas darbu, lai sasniegtu iz -
virzītos mērķus.

Plašāka informācija par pro-
jektu pieejama mājaslapā brivi-
baspiemineklis.lv. Savukārt Brī-
vības pieminekļa izgaismo šanu 
ikviens aicināts atbalstīt ar ziedo-

jumu bankas pārskaitījuma veidā 
(LV18HABA0551045933364, 
saņēmējs – Brīvības pieminekļa 
izgaismošanas fonds), Ziedot.lv 
mājaslapā vai, zvanot uz ziedo-
jumu tālruni 9006 7006 (maksa 
par zvanu 1,42 eiro).

Pievieno savu gaismu!
Valdis Zatlers,

Valsts prezidents no
2007. gada līdz 2011. gadam, 
ārsts traumatologs-ortopēds. 

Triju Zvaigžņu ordeņa
lielkrusta komandieris,

Brīvības pieminekļa izgais mo-
šanas fonda valdes vadītājs

Latvija, mūžam mans skatiens
Vaicājot Tevī būs vērsts –
Vienīgi Tu manai dzīvei
Īstenās vērtības mērs.

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

www.laiks.us!

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

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

Laika saimi svētku pusdienās restorānā “Italissimo” ar īpašo torti sveic restorāna īpašnieks 
Jānis Sokolovskis

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230
e-pasts: jansonsa@gmail.com

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

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!

JAUNMOKU MUIŽA
Dodoties no Rīgas uz Vents-

pili, aiz Tukuma jau iztālēm re -
dzams sarkans viduslaiku tornis, 
kas norāda Jaunmoku muižas 
pils atrašanās vietu. Vēsturiskos 
dokumentos muiža pirmo reizi 
minēta 1544. gadā. Ap 1885. ga  du 
Jaunmokas nonāca Rīgas pil-
sētas galvas Georga Ārmitsteda 
īpašumā un viņa ierosmē 1901. 
gadā pēc ievērojamā architekta 
Vilhelma Ludviga Nikolaja Bok -
slafa projekta tapusi pils, kas 
sākumā galvenokārt bija pa -
redzēta medībām un atpūtai. 
Pils atjaunošana sākās ap 1976. 
gadu, kad to apsaimniekoja Mež  -
rūpniecības ministrija.

Paldies, ka aizvadītajā gadā 
bijāt kopā ar mums! Paldies 
visiem, kas sveica un vēlēja labu 
turpmāko gaitu mūsu avīzei 70. 
gadadienā! Esam gandarīti arī 
par godpilnajiem apbalvoju-

Sveicināts, cienījamais Laika lasītāj!

miem avīzei Laiks – PBLA Kul-
tūras fonda Goda balvu, JBANC 
– Apvienotās Amerikas baltiešu 
nacionālās komitejas balvu, kas 
dod jaunu sparu darbu turpināt.

Būsim pateicīgi, ja ar savu 

avīzes pasūtinājumu 2020. ga -
dam apliecināsiet savu gatavību 
mūsu kopīgo ceļu turpināt.

Lai veiksme un dzīvesprieks ir 
Jūsu pastāvīgie pavadoņi!

Cieņā – Jūsu Laiks
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FOTO: Latvijas mūzikas informācijas centrs

Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2019. gada 18. 
oktobrī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbal-
vot ar Triju Zvaigžņu ordeni un iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa 
komandieri gleznotāju un grafiķi

VIJU CELMIŅU

Valsts augstākā 
atzinība tautiešiem 

Amerikā

Iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku
advokātu un latviešu sabiedrisko darbinieku Amerikas Savienotajās 

Valstīs
IVARU BĒRZIŅU

Iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri latviešu sabiedrisko 
darbinieku Amerikas Savienotajās Valstīs, ilggadējo Aiovas Latviešu 
biedrības vadītāju

IMANTU KALNIŅU

Lai radošs gars, spēks, veiksme
un veselība arī turpmāk

savos darboa cildinot Latviju!

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu.
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St.

Petersburg, Florida 33715

Maestro Andrejs Jansons tuvplānā – P. Dambja grāmatā 
„Ārkārtējais pilnvarotais latviešu mūzikā“. 
Izdevis apgāds Laika grāmata 2015. g., 136 lpp.
USD 20,–

Pauls Dambis.

ANDREJS JANSONS
ĀRKĀRTĒJAIS PILNVAROTAIS LATVIEŠU MŪZIKĀ

Pasaules brīvo latviešu ap -
vienības valde apstiprinājusi 
Amerikas latviešu sabiedrisko 
darbinieku, diriģentu, mūziķi 
un pedagogu Andreju Jansonu 
2019. gada PBLA balvai. PBLA 
balva Andrejam Jansonam ir 
piešķirta par mūža iegul dī-
jumu ASV latviešu sabiedrī-
bas darbā un Latvijas vārda 
nešanu pasaulē ar mūziku, tās 
radīšanu un atskaņošanu.

Amerikas latviešu sabiedrībā 
Andreja Jansona vārds ir labi 
pazīstams – viņa dedzīgums, 
neatlaidība, daudzu gadu ga -
ŗumā, populārizējot latviešu 
mūziku abās okeana pusēs, ir 
apbrīnas vērti. Parallēli savam 
maizes darbam Andrejs Jansons 
milzīgu savas dzīves daļu vel-
tījis, sargājot un uzturot latviešu 
mūzikas vērtības gan trimdā, 
gan Latvijā. Viņš bijis viens no 
tradicijām bagātā Ņujorkas 
latviešu koŗa dibinātājiem un 
ilgstoši tā diriģents. Kopā ar 
Latvijas māksliniekiem koris 
ierakstījis vairākus latviešu 
mū zikas kompaktdiskus, kas 
saņēmuši atzinīgu vērtējumu 
gan Amerikā, gan Latvijā. 

Andrejs Jansons vienmēr bijis 
arī latviešu tautas mūzikas en -
tuziasts, ceļot gaismā un uzturot 
kokles spēles tradicijas trimdā. 
Latviešu publikai Andrejs Jan-
sons vispirms kļuva pazīstams 
kā Ņujorkas kokļu un dziedā-
tāju ansambļa vadītājs. An  sam-
blis sarīkojis neskaitāmus kon-
certus, turnejas, ierakstījis vai-
rākus mūzikas diskus. An  sam-
bļa pieredze apkopota divās 
grāmatās. Andrejs par kokles 
spēles apmācību stāstījis vai rā-
kās lekcijās, etnomūzikas kon-
ferencēs un zinātniskos darbos.

Tuvojoties Latvijas neatka rī-
bai, Jansons palīdzējis noor ga-
nizēt ASV koncertturnejas dau-
dziem Latvijas māksliniekiem 
un mūziķu kopām. Viņa vadībā 
latviešu skolās ASV un Latvijā 
iestudētas mūzikālas izrādes, 
kas ļāvušas ārzemēs dzimu ša-
jiem bērniem un jauniešiem 
papildināt savas latviešu valo-
das zināšanas un kļuvušas par 
pamatu draudzībai starp lat-
viešu izcelsmes bērniem un 
jauniešiem pasaulē.

Jau astoņdesmito gadu beigās 
sākas Andreja Jansona biežie 
ceļojumi uz Latviju, kur viņš 

Lai sumināts
maestro Jansons!

dedzīgi iestājies par latviešu 
operu un skaņdarbu popu  lā-
rizēšanu, vadot operas iestu-
dējumu un organizējot tautas 
mūzikas koncertus.

Andrejs Jansons dzimis 1938.
gada 2. oktobrī Rīgā. Otrā pa -
saules kaŗa beigās ar vecākiem 
devās bēgļu gaitās uz Vāciju. 
1949. gadā ģimene no Eslin-
genas emigrēja uz ASV. Pirmo 

dziesmu svētkus ārzemēs un 
iepriecinājušas publiku Latvijā 
un ASV. 

Būdams viens no izcilā Ņu -
jorkas latviešu koŗa dibinā tā-
jiem, Jansons ir bijis arī latviešu 
Dziesmu svētku virsdiriģents 
Rīgā, Visbijā, Sanfrancisko, 
Sietlā, Toronto, Klīvlandē, Mil-
vokos, Indianapolē un Bal ti-
morā. Jau kopš 1987. gada viņš 

mūzikālo izglītību viņš ieguva 
Virdžīnijas štata Norfolkas pil-
sētas vidusskolā, kur apguva 
obojas spēli. Šim instrumentam 
Andrejs palicis uzticīgs dau-
dzus turpmākos gadus, turpi-
not izglītību Džuljarda mūzikas 
skolā. Kā Italijas valdības sti -
pendiāts viņš zināšanas obojas 
spēlē papildinājis arī Venēcijā, 
Italijas Valsts konservatorijā. 

1973. gadā Andrejs iegūst 
gradu diriģēšanā Manhetenas 
Mūzikas skolā, 1986. gadā Rut-
gera universitātē – mākslas zi -
nātņu doktora gradu kompo -
zicijas speciālitātē. Andrejs Jan-
sons uzrakstījis ap 50 koŗa un 
solo dziesmu, tautasdziesmu 
un deju apdares, ka arī ka  mer-
mūziku, baleta, oratoriju un 
operu instrumentācijas. Plašu 
ievērību ieguvušas viņa sarak-
stītās un iestudētās dziesmu-
spēles, kas kuplinājušas latviešu 

diriģējis arī vairākus operu 
iestudējumus Latvijas Nacio nā-
lajā operā („Uguns un nakts” un 
„Rigoletto”). 2011. gadā An -
dreja Jansona vadībā notika 
slavenākā trimdas komponista 
Bruno Skultes operas “Vilkaču 
mantiniece” pasaules pirmiz-
rāde.

Andrejs Jansons ir arī izcils 
pedagogs. Viņa vadībā latviešu 
vasaras skolu bērni Gaŗezerā, 
Katskiļos un Latvijā iestudējuši 
izrādes un mūziklus, papildinot 
ne vien savas latviešu valodas 
zināšanas, bet mācoties sadar-
boties skaista mērķa sa  snieg-
šanai.

PBLA valde augstu novērtē 
Andreja Jansona devumu ASV 
latviešu kultūras saglabāšanā 
un populārizēšanā un uzskata, 
ka viņš godam pelnījis augsto 
apbalvojumu – PBLA balvu.

PBLA PĀRSTĀVNIECĪBA
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Sveicinot Laiku,
JBANC balvu saņemot

LATVIJAS BRILJANTI

Diana Rudzīte saņem JBANC balvu No kreisās: Dzintars Dzilna, Marisa Gudrā, Aivars Osvalds, Māris Selga, Inga Eglīte-Francis, Diana Rudzīte

SARMĪTE LUNDE

My name is Aivars Osvalds, a 
past president of the American 
Latvian Association, and I am 
honored to stand before you this 
evening to present the JBANC 
OUTSTANDING COMMUN-
ITY SERVICE AWARD to the 
Latvian newspaper LAIKS. 
LAIKS, or translated “TIME”, 
marked its 70th year of continu-

LAIKS was the social media of 
its day. It brought the latest news 
to immigrants unfamiliar with 
the English language. It gave a 
platform for aspiring journalists, 
writers and poets, who were the 
voice and heart for those remem-
bering their homeland while 
meeting the challenges of their 
new lives. It informed its readers 

On the first page of the first 
issue, Helmars Rudzītis wrote: 
“These columns will reflect 
Latvian life and aspirations and 
those spiritual currents that pre-
serve, in literary and journalistic 
works, expressions of the Latvian 
soul.” His vision holds true today 
under the motto of “Informēt, 
vienot, kopt latviskumu”. To 

LATVIAN VOICES – profe-
sionāla a capella grupa no 
Latvijas šī gada oktobrī kon-
certēja vairākās ASV pilsētās, arī 
mūsu skaistajā, rudens koši 
iekrāsotajā Sietlā, respektablajā 
Benaroya Illsley Ball Nordstrom 
koncertzālē. Ziņa par a capellas 
jauno, skaisto, eleganto dzie-
dātāju unikālo individuālo stilu 
un teiksmaino izpildījuma ma -
nieri jau sen bija sasniegusi 
sietliešu ausis un rezultējās klau-
sītāju pārpildītā zālē. LATVIAN 
VOICES ir seši izcili, precīzi 
uzskaņoti apbrīnojami mūzikas 
instrumenti – sieviešu balsis. 
Koncertā atskaņotie mūzikālie 
vēstījumi, kas krietni pārsniedza 
jau tā jūsmīgās atsauces, ir pašu 
vokālistu un grupas vadītājas 
Lauras Jēkabsones orģināl dzies-
mas un dažādu mūzikālo žanru 
aranžējumi a capella. Grupas 
desmit gadu pastāvēšanas vēs-
ture ir tās izaugsmes vēsture: 
augsti godalgotas vietas starp-
tautiskajos konkursos, jauni 
skaņ darbi, meistarklases gan 
Latvijā, gan ārzemēs, Amerikā 
un arī šeit Sietlā akadēmiskā 
līmenī.

Pirms koncerta, turpat kon-
certzālē, interesentiem bija ie -
spēja noklausīties LATVIAN 
VOICES vadītājas, komponistes 
Lauras Jēkabsones ievadrunu 
angļu valodā un Sietlas Vašing-
tonas universitātes profesora 
Dr. Gunta Šmidchena lekciju ar 
dziļu ieskatu Latvijas vēsturē, 
koŗu mūzikas vēsturē; dziesma 
kā tautas vienotāja, dziesma kā 

tautas mentālitātes izpausme, 
misija pasaulē, dziesma kā ne -
atkarības cīņu ierocis, īpaši iz -
gaismojot Baltijas ceļa vēstu-
risko aspektu.

Koncerta pirmajā daļā dzir dē-
jām piecas dziesmas Inglemoor 
vidusskolas koristu izpildījumā 
(diriģente Ailisa Newhall) un arī 
Latvijā jau pazīstamo izcilo, inte-
resanto Mägi ansambli ar tās 
vadītāju un diriģenti Dr. Heather 
MacLaughlin Garbes. Mägi dzie-
dājumā klausījāmies divas igau ņu 
dziesmas (komponisti Veljo Tor-
mis un Ester Mägi), somu jaunās 
paaudzes komponistes Mias 
Makaroff maigo, melodisko 
,,Taureni“ un latviešu kompo-
nistu Uģa Prauliņa ,,Vaka dzies-
mas“,  Juŗa Kļavas aranžēto tau-
tasdziesmu ,,Aijā, žū-žū”... Īpaši 
dinamiska, trokšņaina, īsta bu  -
ramdziesma, kas izsauca vēt rai-
nus aplausus bija Veljo Tormisa 
komponētā ,,Raua needmine” 
(Dzelzs apvārdošna). Meistarīgs 
izpildījums!

Pēc neilga pārtraukuma kon-
certa otro daļu ievadīja ALAs 
ģenerālsekretāre Marisa Gudrā, 
iepazīstinot publiku ar dziedā-
tājām no Latvijas. Tad klausī-
jāmies desmit dziesmas LAT-
VIAN VOICES izpildījumā. Pa -
tīkams šoks! Pārsteidza dziesmu 
stilistiski daudzveidīgais, emo-
cionāli spēcīgais izpildījums, 
apbrīnojamā vokālā harmonija 
un fascinēja dažviet gandrīz vai 
tīri intuitīvi uztveramie vieglie, 
gaistošie toņi. Ne mazāk ie  spai-
dīgs likās arī vizuālais skatuvis-

column and one that led to many 
discussions, is the Letters to the 
Editor. Of course, and to this day, 
most people start to read the 
paper by checking the obituaries. 
In my family, LAIKS was some-
thing that couldn’t be thrown 
away. There were stacks of neatly 
tied and labeled newspaper bun-
dles in our attic. What an incred-

communities in the diaspora, I 
continue to be a subscriber and 
look forward to receiving each 
issue.

The principles and vision that 
Helmars Rudzītis espoused 70 
years ago live on today with the 
newspaper under the leadership 
of executive editor Ligita Kov-
tuna in Rīga and the publishers 

ous publication in the United 
States yesterday … as its first 
issue was published on No  vem-
ber 8th, 1949. in New York.  The 
executive editor was Kārlis Ra -
bācs and publisher Helmars Ru -
dzītis. The first issue had six 
pages. The annual subscription 
was $3. 

of opportunities and explained 
the often complex issues affect-
ing their new lives. While main-
taining its independence, LAIKS 
was a place to share information 
about culture, sport, religion, 
politics, and social organizations. 
It was a place for Latvian owned 
start-ups to advertise.

inform, unite, and cultivate the 
Latvian identity.

As a child, I remember LAIKS 
arriving in the mail and read 
page by page by my parents. In 
any circle of friends, newspaper 
articles were the topic of conver-
sation. Being a culture of opin-
ioned people, the most popular 

ible resource we have today as 
the National Library of Latvia 
has digitized almost all of the 70 
years of the newspaper, easily 
searchable, readable, download-
able and printable. While today 
through the internet there are 
many options available to follow 
events in Latvia and the Latvian 

representative, Helmars Rudzītis 
granddaughter, Diana Rudzīte, 
who is here to receive this presti-
gious recognition.

AIVARS OSVALDS, 
Past president,

American Latvian Association
November 9, 2019

Uz Benaroy skatuves. No kreisās: Laura Jēkabsone, Zane Stafecka, 
Beāte Locika, Elīna Ose (priekšā), Laura Leontjeva, Una Stade

Latvian Voices kopā ar Mägi ansambli un Inglemoor meiteņu kori. 
Latvian Voices koncertā

kais tēls. Dažādi tērpi, bet vie -
nota etniskā līnija, BALTU 
ROTAS kollekcija katrai indi-
viduāli. STILS! 

Dzirdējām vairāku tautas-
dziesmu, klasikas un pop mū-
zikas aranžējumus. Lauras Jē -
kab sones aranžētās tautasdzies-
mu melodijas, vārdi, ķermeņu 
valoda – viss raksturo latvisko 
mentalitāti un pasaules uztveri, 
saikni ar dabu, īpaši tautas-
dziesmā ,,Latvietes mīts“ par 
sievietes dzīvi mūža gaŗumā. 
Ļoti skaisti ir aranžējumi ,,Glo-
ria“, ,,Sanctus“ un ,,Melanho-
liskajam valsim“. Savukārt Zane 
Stafecka aranžējusi pop klasiku 
Cranberries ,,Dreams“ un Frigga 
,,Keidas“, nodēvējot to par 
,,mazu pārsteigumu“ no Somijas, 
bet mūziku līvu tautasdziesmai 
,,Pūgo Tūl” bija komponējusi 
Laura Leontjeva. Katra dzie dā-
tāja ar nelieliem komentāriem 
tulkoja dziesmu tekstus raitā 
angļu valodā, un mēs atkal un 
atkal varējām priecāties par 
lieliskajām LATVIAN VOICES. 
Koncerta izskaņā grupa su  mi-
nāja profesoru Gunti Šmidchenu 
un pateicās koncertu rīkotājiem 
ALAi, Marisai Gudrajai. Savu-
kārt publika vēl ilgi dārdināja 
aplausus, piemirstot, ka priekš-
telpā to gaida glāze šampānieša 
un iespēja parunāties ar māk-
sliniecēm.

No sirds novēlam mūsu 
brīnišķīgajām BALSĪM labu 
veiksmi, panākumus un neiz-
sīkstošu enerģiju radošajā darbā.
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FOTO: Uldis Balodis

Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas fonda 
2019. gada balvaLELDE GILMANE,

GUNDARS AUGUSTS

Anšlava Eglīša un Veronikas 
Janelsiņas fonds piešķiŗ gads-
kārtēju balvu pārmaiņus lite rā-
tūrā un mākslā, rakstniekiem 
un māksliniekiem, kuŗi, dzī vo-
jot ārpus Latvijas, ar saviem 
darbiem bagātina latviešu mo -
derno mākslu un literātūru, šo 
mākslu plašākā nozīmē. Balvas 
lielums ASV $20 000. Ņemot 
vērā ārzemju latviešu trūcīgo 
literāro darbību un jaunāko 
paaudžu izsīkstošās valodas 
spējas, Fonds uzskata, ka svarīgi 
nākotnē ir atbalstīt latviešu 
valodas saglabāšanas centienus, 
kā arī kulturālās un vēsturiskās 
vērtības. 

Šīgada literātūras balva tiek 
piešķirta valodniekam Uldim 
Balodim, kā atzinība par viņa 
raženo darbu valodniecības 
jomā, daiļliterātūras tulkošanu 
no latviešu uz angļu valodu, in -
teresi un iedziļināšanos lībiešu 
valodā un šīs valodas pētīšanu, 
zinātņu veicināšanu caur aka-
dē miskām publikācijām un la -
pām tīmeklī, kas to dara piee-
jamu plašākai publikai. Uldis 
Balodis dzimis 1978. gadā 
Zvied rijā, uzauga runājot lat-
viski vienā no tālākajiem trim-
das latviešu sabiedrības no  stū-

riem – Fēniksā, Arizonā. Viņa 
interese par valodām iesākās 
jau agri un līdz studiju beigām 
viņš bija mācījies un studējis 
vairāk nekā divdesmit valodu. 
Viņu īpaši saistīja mazāk ru -
nātās valodas – to skaitā lībiešu 
valoda un ASV dienvidrietumu 
štatos runātās indiāņu valodas 
(tohonoodamu, nāvahu, hopu, 
apaču). U. Balodis ir mācījies 
lībiešu valodu kopš padsmit-
nieka gadiem un ir izstaigājis 
visus Ziemeļkurzemes Lībiešu 
krasta ciemus, dokumentējot šo 
pieredzi tīmeklī vārdos un 
attēlos. 2011. gadā U. Balodis 
ieguva doktora gradu valod-
niecībā Kalifornijas Universi-
tātē Santabarbarā (University of 
California, Santa Barbara), un 
2016. gadā viņa disertāciju – 
Ziemeļkalifornijas juku indiāņu 
valodas gramatiku – publicēja 
Kalifornijas Universitātes ievē -
ro jamā valodniecības mono-
gra   fiju serijā “University of 
California Publications in Lin -
guistics”. Savos pēcdoktoran-
tūras gados Somijā, U. Balodis 
sāka pievērsties arī literātūras 
tulkošanai –galvenokārt no lat -
viešu uz angļu valodu. Viņš ir 
pārtulkojis angļu valodā lat-

viešu valodas literātūras darbus 
plašā diapazonā, to skaitā Rū -
dolfa Blaumaņa, Zigmunda 
Skujiņa un Andreja Upīša dar-
bus. Tulkojot daiļliterātūru, kā 
valodnieku viņu īpaši saista 
tekstu dziļākā nozīme, kas at -
rodama aiz vārdiem jebkuŗā 
valodā,  un  šīs nozīmes un tās 
nianšu pārnešana no vienas 
valodas uz otru. 2018. gadā 
U. Balodis pārtulkoja lībiešu 
dzeju uz angļu valodu pirma-
jam divvalodīgajam lībiešu-
angļu dzejas krājumam “Tri-
lium/Trillium”. Krājuma auto-
riem un tulkotājiem – to skaitā 
arī U. Balodim – 2019. gadā 
piešķīra Latvijas literātūras Gada 
balvas speciālbalvu. 2018. gadā 
Latvijas Universitātes paspārnē 
tika nodibināts Latvijas Uni-
versitātes Lībiešu institūts un 
Balodis ir viens no neliela loka 
pētniekiem, kas stāvēja šī jaunā 
institūta dibināšanas kūmās. 
Viens no LU Lībiešu institūta 
galvenajiem mērķiem ir lībiešu 
kultūras un valodas vēstures 
saglabāšana un nākotnes no -
dro šināšana. Kopš 2011. gada 
Uldis ir strādājis par pētnieku 
vairākās Ziemeļvalstu un Bal-
tijas valstu universitātēs (Hel-

sinku Universitātē Somijā, 
Tartu Universitātē Igaunijā, 
Latvijas Universitātē) un pētījis 
Ludzas igauņu valodu, kopienu, 
tās vēsturiskos ciemus, kā arī 
Ludzas igauņu pēcteču dzīves 

Viņa darbs par Ludzas igauņiem 
(Ludzas igauņu valodas ābece 
un vārdnīca; plašs apraksts par 
Ludzas igauņu ciemiem, to vēs-
turi un iedzīvotājiem) šobrīd 
atrodams vairākos manus krip-
tos, kuŗus viņš lūko izdot nā -
kamajos gados. 

Fonds arī piešķiŗ $10 000 
Atzinības balvu kinorežisorei 
Annai Vidulejai, kuŗas izcilos 
sasniegumus latvieši un arī cit -
tautieši varēja vērtēt pagājušā, 
2018. gada filmā “Homo No  vus,” 
kas balstās uz Anšlava Eglīša 
romānu. Anna Viduleja ir plaši 
pazīstama latviešu sai  mei gan 
Latvijā, gan ārzemēs. Viņa ir 
studējusi LU Filozofijas fakul-
tātē, kinomākslu apguvusi 
Latvijas Kultūras akadēmijā, 
papildinājusies Eiropas kino 
kolledžā Dānijā un absolvējusi 
Nacionālo TV un kino skolu 
Lielbritanijā. 2002. gadā viņa 
dibināja filmu studiju “Film 
Angels Studio.” A. Viduleja ir 
vairāku īsfilmu režisore un trīs 
reizes ir saņēmusi Lielā Kristapa 
balvu, arī par filmu “Homo 
Novus” – kā labāko pilnmetrāžas 
filmu un arī kā šīs filmas 
scenāriste.

stāstus. U. Balodis, kuŗš pats, 
iespējams, ir daļēji cēlies no 
Ludzas igauņiem, ir apmeklējis 
un dokumentējis vairāk nekā 50 
ciemus lauku pagastos ap Lu -
dzu, kur šo valodu senāk runāja. 

Sestdien, 9.novembrī visu 
dienu Latvijas debesis bija kā ar 
smagu vāku pārklātas. Vai de -
besis zināja, ka no rīta 94 gadu 
vecumā Mūžībā aizgājusi lat-
viešu glezniecības un kultūras 
leģenda Džemma Skulme? Jau 
ilgāku laiku viņa bija visas 
Latvijas uzmanības centrā, kad 
māksliniece atradās Biķernieku 
slimnīcā un kad mazdēls Jānis 
Facebook’ā vairākkārt lūdza 
Latvijas sabiedrību, lai glez no-
tājas talanta cienītāji domās vēlē 
viņai labu, sūta gaišas domas, 
kas vairotu viņas spēku at  ve-
seļoties, un aicināja palīdzēt. 
Diemžēl vairākkārtīgi kritieni 
un gūžas operācija piekala 
mākslinieci pie gultas. Viņa 
turējās, cik bija viņas spēkos, 
taču dzīvība tomēr apdzisa.

„Bet Dievs viņu pieņēma,“ 
medijiem dziļā pārliecībā vēs-
tīja mazdēls Jānis, „tas ir tas, ko 
mēs tagad domājam.“ 

Tā domā ne tikai viņš, bet 
droši vien arī dēls Juris Dimi-
ters, meita Marta Skulme un 
visi tuvinieki. Viņu klusajiem 
miera vēlējumiem, šķiet, pie-
vienojas visi, kuŗiem ir tuva 
mākslinieces daiļrade, viņas 
pa veiktais Latvijas neatkarības 
labā. Džemma Skulme bija 
vieda. Ik saruna un intervija 
vēstīja par viņas redzējuma pla-
šumu, par notiekošā izpratnes 
dziļumu. Allaž bija jāvaicā, vai 
Džemmai Skulmei ir kāda ci -
tiem nesaredzama, citiem nesa-
jūtama saite ar ārpus mūsu 
sapratnes robežām pastāvo šiem 
spēkiem, kas palīdz viņai ap -

Atvadas no Džemmas Skulmes
(1925.20.IX-2019.9.XI)

tvert pasaules dziļākās likum-
sakarības, palīdz saskatīt nā -
kotnes vīzijas? 

Varbūt šo redzējuma plašumu 
un garīgās atklāsmes viņai rai-
dīja gaŗum gaŗā priekšteču vir-
tene? Māksliniece gan no tēva, 
gan mātes puses nāk no ļoti 
senām un slavenām dzimtām. 

ces Martas Liepiņas-Skulmes 
priekšteči cēlušies no Vietalvas 
puses Vidzemē, pēcāk ieze mē-
jušies Mālpilī. Viņas dzīslās rit 
arī Lūkinu asinis, saradojoties 
ar ārstu Fēliksu Lūkinu un viņa 
sievu rakstnieci Ivandi Kaiju, – 
kur nu vēl citi tālāki un tuvāki 
radi!

sējot skatītājos lepnumu par 
savu tautu. Viņas gleznās spē-
cīgās dzimtu kopējas un tālāk-
turpinātājas greznojās krāšņos 
tautastērpos un lepni nosēdās 
blakus Velaskeza dāmām. 

Gleznotāja ar savu personību, 
būdama Mākslinieku savienī-
bas valdes priekšsēdētāja, ātri 

deputātiem Maskavā panāca 
Latvijas valstisko neatkarību. 
Māksliniece apbalvota ar Triju 
Zvaigžņu ordeni, kā arī ar 
daudzām prēmijām un god al-
gām, bet šogad saņēma Purvīša 
balvu par mūža ieguldījumu.

Pagodinājumi ir viena lieta, 
kas palīdz dzīvot, tomēr pēdējā 
gaita līdz Mūžībai katram 
vienatnē ejama, lai piebiedrotos 
saviem godājamajiem senčiem. 
Taču dzīvo acīs Džemma 
Skulme vienmēr saistījusies ar 
atturīgo eleganci apģērbā un 
silto attieksmi pret sarunu bied-
ru ikdienas tikšanās reizēs. Viņa 
nekad neizrādīja sevi kā sla ve-
nību. Gluži otrādi, apbūra viņas 
vienkāršība, sirsnība, atvērtība, 
atklātums, gaišums. Sastopot 
gleznotāju, radās iespaids, ka 
viņai ir ārkārtīgi daudz garīga 
spēka pārvarēt sadzīves grū-
tības, kas sarežģīja ikdienas soli, 
un tomēr vienmēr būt saulainai. 

Pievienojamies mākslas zi -
nāt nieces Ingrīdas Burānes 
paus tajai skumjajai domai, ka 
līdz ar Džemmas Skulmes aiz-
iešanu esam zaudējuši ārkārtīgi 
būtisku garīgo vertikāli Latvijas 
kultūrā un tautas pastāvēšanā, 
lielu personību, kuŗu diez vai 
kāds spēs aizvietot. 

Līdz ar visiem mākslinieces 
talanta un personības cienī tā-
jiem tuvumā un tālumā par 
Džemmas Skulmes aiziešanu 
skumst

laikraksts Laiks un
MĀRIS BRANCIS

No tēva puses tālākie senči nāk 
no Zemgales, Vecsaules, vēlāk 
nogruntējās Jēkabpilī, kur die-
nasgaismu ieraudzīja viņas tēvs 
Oto Skulme, gleznotājs, scē no-
grāfs un Mākslas akadēmijas 
rektors. Savukārt mātes tēl nie-

Vai tie viņai ieteikuši atcerēties 
viņus arī mākslā? Neraugoties 
uz citām tēmām glezniecībā, 
Džemma Skulme, kad citi klu-
sēja, viena no pašām pirmajām 
pievērsās tautas nacionālo 
sakņu izpētei un atklāšanai, 

ieguva cieņu ne tikai māk sli-
nieku, bet arī visas sabiedrības 
acīs. Džemma Skulme zelta 
burtiem ierakstīja savu vārdu 
Tautas Atmodas laikā, viņa bija 
Latvijas Tautas frontes dibi nā-
tāju pulkā un līdz ar citiem 
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Kanādas latviešiem savs mākslas albums
Uldis Richard Lote and Karina Mierins.

Latvian-Canadian Artists and Artisans. Designer – Balvis Rubess.
Latvia Canada Business Council, Toronto, 2019. 302 pages

Beidzot tas ir noticis – vairāku 
gadu desmitu gaŗais sagata vo-
šanas posms ir padarīts, turklāt 
– ar iespaidīgu izdevumu.

No vēstures. 2003.gada oktobrī 
pēc Gunas Ikonas un Edgara 
Krūmiņa ielūguma pirmo reizi 
viesojos Kanadā un iepazinos ar 
Ēriku Dzeni, kuŗš kādu vakaru 
ieradās Vestminsteres avēnijas 
184. namā un parādīja, ar ko pat-
laban nodarbojas. Ja pareizi at -
ceros, viņš līdz tam jau vairākus 
gadus bija veidojis CD par Ka -
nadas latviešu mākslinieku vie-
nības „Latvis” biedru daiļradi. 
Pirms tam 2001.gadā bija izdots 
Amerikas Latviešu mākslinieku 
apvienības jeb ALMA albums, 
kuŗā katram vēl dzīvajam ap -
vienības biedram bija atvēlēts 
atvērums ar fotoportretu, īsu 
radošo biografiju, „mākslinieka 
uzskata” paudumu un viena 
darba mākslas darba krāsu 
reprodukciju, teksti latviešu un 
angļu valodā. 

Kanadieši negribēja palikt 
ASV tautiešiem parādā, vēl vai -
rāk – vēlējās būt modernāki, 
tādēļ par grāmatas iespiešanu ne -
domāja, paļaudamies, ka tvarts ir 
racionālāks, pieejamāks un acīm-
redzot – mūžīgāks. Ēriks Dzenis 
strādāja, cenzdamies iegūt oriģi-
nālam ārkārtīgi tuvāku digitālo 
attēlu. Gāja laiks, tika piešķirtas 
jaunas naudas summas CD sa  ga-
tavošanai, taču tvarta izdošana 
kavējās.

Pa to laiku 2008.gadā arīdzan 
Austrālijas latviešu mākslinieku 
apvienība Dagnijas Grestes virs-
vadībā sagatavoja un izdeva grā-
matu, kuŗā publicētas 103 Aus-
trālijas latviešu mākslinieku – 
gleznotāju, grafiķu, tēlnieku, vit_
rāžistu, tekstilmākslinieku, rotu 
mākslinieku un fotografu – 
īsbio grafijas, foto portreti un 
viena vai vairāku mākslas darbu 
reprodukcijas. Arī šis izdevums 
ir divvalodīgs, jo tas domāts arī 
Austrālijas lasītājam, grāmata 
papildināta ar rakstiem par 
Austrālijas latviešu sabiedrības 
dzīvi, Kultūras dienām, teātri, 
lietišķo mākslu, tautasdejām, 
spor tistiem un korporācijām.

Diemžēl 2014. gadā nomira 
Ēriks Dzenis, un runas par CD 
izdošanu apklusa, līdz kādu 
jauku dienu – tas bija 2018. gada 
janvāŗa vidū – saņēmu e- vēstuli 
no Ulda Richard Lotes ar priecīgu 
ziņu – tiek gatavota grāmata par 
latviešu māksliniekiem Kanadā, 
un viņš lūdza palīdzēt. Labprāt 
piekritu, un, lūk, nu jau grāmata 
atceļojusi līdz Jelgavai.

Kā tas parasti notiek, strādājot 
pie kādas grāmatas, sākotnējā 
iecere nepārtraukti mainās, pa -
pildinās, iegūst jaunas aprises, 
ienes korrekcijas. Tā tas noticis 
arī šajā gadījumā. Kā toreiz rak-
stīja vēstules autors, šī publikācija 
domāta, ja pareizi sapratu, gal-
venokārt Kanadas auditorijai un 
tiem latviešiem, kuŗi nezina 
daudz ne par mākslu, ne par 
Latviju, bet uzsveŗ latviešu pēdas 
Kanadas kultūrā. Sākotnēji bija 
iecerēts, ka grāmatai būs ap 200 

lappušu un tā stāstīs vairāk ne kā 
par 50 māksliniekiem. Grāmatas 
apjoms pieaudzis, bez 102 tēlo-
tājas mākslas māksliniekiem te 
iepazīstamies ar 15 fotomāksli-
niekiem un kinematografistiem, 
kā arī ar 21 daiļamatnieku. Visi 
teksti ir tikai angļu valodā, iz -
ņemot LNAK priekšsēža Andŗa 
Ķesteŗa trīs teikumus viņa uz -
runā. Pēc Latvijas Republikas 
vēstnieka Kanadā Kārļa Eihen-
bauma, LNAK priekšsēža Andŗa 
Ķesteŗa un Latvijas Republikas 

kustība, kas sargā savas tautas 
kultūras lauku no izplūšanas, 
iznīkšanas un svešu ietekmju 
invāzijas. Un šeit nav runas par 
tautu meitām un bērzu birz ta-
liņām. Katra tauta pasauli uztveŗ 
atšķirīgi, redz citādi, un atšķirīgi 
parāda redzēto. 

Tālāk īsos vārdos tiek pastāstīts 
par latviešu bēgļu nometnēm 
Vācijā, no kuŗienes izceļoja uz 
citām zemēm, tai skaitā Kanadu, 
par latviešu Dziesmu svētkiem 
Kanadā, par latviešu māksli nie-

un foto uzņēmums, kā arī darbu 
reprodukcija – to daudzums var 
būt no vienas līdz piecām, sešām. 
Turpretim Voldemāram Bran-
tam nav publicēta neviena. Nav 
skaidrs, kāpēc par 21 daiļamat-
nieku ir stāstīts tuvāk, bet 23 
rotkaļiem, kokgriezējiem, audē-
jiem un keramiķiem iespiestas 
tikai viņu fotografijas.

Lasīt biografijas un aplūkot 
reproducētos darbus ir īpaši 
saistoši, jo par daudziem no 
viņiem ir bijusi ļoti trūcīga in -
formācija vai tās nav bijis nemaz. 
Tāpat ir interesanti uzzināt par 
tiem māksliniekiem, kuŗi uz 
Kanadu pārcēlušies pēc Latvijas 
valstiskās neatkarības atgūšanas, 
piemēram, par Simonu Šegel-
manu, Māri Gailīti, Ievu Baklāni 
un dažiem citiem. Albuma uz -
manības lokā nav ne talantīgā 
tēlnieka Uga Dravas, kuŗš viens 
no pirmajiem aizbrauca dzīvot 
uz šo tālo kontinentu un kura 
vārds parādījies avīzēs, ne sceno-
grafa Vladimira Kovaļčuka, sa  -
vulaik pazīstama teātŗa deko-
rātora, kuŗš strādāja daudzos 
teātros, bet vissekmīgāk Jaun at-
nes teātrī, ne arī kostīmu māk -
slinieces Annas Romanov skas.

Atveŗot grāmatu, vispirms 
mul sina latviešu uzvārdu un 
vārdu rakstība. Es saprotu, ka tā 
domāta kanadiešiem, kas nepa-
zīst ne garumzīmes, ne mīksti-
nājumus, tomēr visu triju priekš-
vārdu autoru uzvārdi un vārdi 
rakstīti ar diakritiskām zīmēm, 
arī stāstot par André Lapine, tās 
ir ievērotas. Tās parādās arī  
nodaļā „Origins”, tiesa, tikai 292.
lappusē (tālākās lappusēs tikai 
šur tur). Austrālieši šo problēmu 
atrisināja vienkārši – saskaņoja 
ar māksliniekiem. Šajā gadījumā 
Toronto nekas tāds nav ticis 
darīts, tekstā konsekventi lietots 
angliskais variants. Vai māksli-
nieki un autori kautrējas no savas 
nacionālās izcelsmes? Kāpēc 
nevarēja iekavās minēt, ka Janis 
Kuga ir Jānis Kuga?

Šāda grāmata paliek mūžībai, 
tomēr neticu (būtu labi, ja es 
maldītos), ka tiks veikts dziļāks 
pētījums par latviešu māksli nie-
kiem Kanadā, labojot kļūdas, 
tāpēc gribējās, lasot par bied rī-
bām, uzzināt precīzus datus. 
Piemēram, kad un kur notika „Šī 
māksla ir jauna” pirmā izstāde? 
Un vēlāk? Pie reprodukcijām ne 
vienmēr ir nosaukumi, nerunājot 
nemaz par radīšanas gadu un 
techniku. Ir būtiski uzrādīt, teik-
sim, vai gleznotājs darbu radījis 
ar eļļas, akrila, akvareļa vai pa -
steļa krāsām. Dīvaini izskatās, ka 
šur tur parādās latviskie nosau-
kumi, nedodot tulkojumu, tur-
klāt, ja latviešu nosaukumā ir 
divi vārdi, tie rakstīti lieliem 
burtiem (es saprotu – angļu 
valodā tā dara).

Ļoti žēl, ka nav bijis redaktora, 
kuŗš kaut cik pārzina latviešu 
mākslas vēsturi un kuŗš teksta 
autoriem norāda uz nepareiziem 
nosaukumiem. Tā, piemēram, 
20. lappusē norādīts, ka André 
Lapine brālis Gotlieb Lapine 

(kāpēc ne Lapins?) apmeklējis 
„the Stieglics Art School in St. 
Petersburg”, bet 24.lappusē teikts, 
ka Jānis Kuga 1899. gadā uzņemts 
„Baron Von Stieglitz’s Central 
Techical Arts School in St. Peters-
burg, Russia”. Varētu domāt, ka 
tās ir divas dažādas skolas, lai gan 
tā bija viena – Barona Štiglica 
centrālā techniskās zīmēšanas 
skola, kas tagad saucas „Saint 
Petersburg Stieglitz State Academy 
of Art and Design”.

Ja esam sākuši runāt par Jāni 
Kugu, tad jāpiezīmē, ka viņš ir 
latviešu scenografijas pamatli-
cējs. Pēc papildināšanās ārzemēs 
strādāja Jaunajā Rīgas teātrī, 
1909. gadā radīdams pirmās de -
korācijas Aspazijas lugai „Vai de-
lote”, bet 1911. gadā Jāņa Raiņa 
lugas „Uguns un nakts” iestudē-
jumam. Par Nacionālās operas 
(kļūdaini norādīta „Rīgas opera”!) 
dekorātoru viņš kļuva tikai pēc 
Pirmā pasaules kaŗa.

Par Alfrēdu Birkhānu, rakstīts, 
ka viņš pēc studijām Pēterburgā 
atgriezies Latvijā un mācījies 
„the University of Riga”, lai gan 
tāda universitāte Rīgā nav bijusi, 
bet ir gan Latvijas Universitāte. 
Savukārt Jānis Zuntaks esot gājis 
„the Liepaja Technical Art School”, 
kaut gan viņš 1926.-1928. gadā 
mācījās Liepājas mākslas amat-
niecības skolā. Dažus teikumus 
tālāk teikts, ka pēc studijām 
Latvijas Mākslas akadēmijā Zun-
taks strādājis „the Liepaja High 
School of Applied Arts”. Ja atvēr-
sim 52. lappusi, uzzināsim, ka Zig-
frīds Jurševskis 1936. gadā bei-
dzis „the Liepaja State Interme-
diate School of Arts” (tāda pat 
skola minēta 95. lappusē). Visos 
šajos gadījumos ir runa par vienu 
un to pašu skolu – Liepājas Lie -
tišķās mākslas vidusskolu. Arī 
rakstot par Kanadas latviešu 
māk sliniekiem, teikts, ka viņi 
mācījušies „Ontario College of 
Art”, kas tagad saucas „Ontario 
College of Art and Design”. Bet 
Eduards Dzenis pēc studijām 
Latvijas Mākslas akadēmijā strā-
dāja nevis „the Latvian Fine Arts 
and Ceramics School” (38. lpp.), 
bet gan Rīgas valsts mākslas 
amatniecības skolā. Tēlnieks Au -
gusts Kopmanis Latvijas Mākslas 
akadēmijā mācījās nevis pie pe -
dagoga  Meldra, bet gan pie 
Emīla Meldera. 57. lappusē la -
sāms, ka Imants Steprāns, kuŗš 
dzimis Jelgavā, sācis mācības „a 
teacher’s college”. Pie Jelgavas 
Skolotāju institūta pastāvēja pa  -
matskola, kuru acīmredzot ap -
mek lējis ar šis 1923. gadā dzi -
mušais zēns. 

Stāstot par Gvido Brūveri (92.-
93. lpp.) būtu gribējies izlasīt par 
viņa vietu Argentīnas mākslā, 
sevišķi grāmatu illustrāciju no -
zarē, un saņemtām godalgām. 
Elmārs Dambergs jeb Elmer Dam-
 bergs, kā viņu pazina kanadiešu 
sabiedrībā, ir publicējis arī kari-
katūru grāmatu latviski ar nosau-
kumu „Ar smaidu par trimdas 
taku…”, kas nav minēta ne bio-
grafijas daļā, ne bibliografijā.

eksprezidentes Vairas Vīķes-
Frei bergas uzrunām seko grā-
matas autoru ievadvārdi. Tajos 
viņi uzdod sev un mums jau-
tājumu, kas ir Kanadas latviešu 
(angļu versijā Latvian-Canadian) 
mākslinieks? Un atbild, ka šobrīd 
pasaules kultūra ieiet transna-
cionālā stadijā, kur robežas starp 
tautām ir plūstošas. Autori at -
ceras Kanadas filozofu Marshall 
McLuhan, kuŗš jau 20. gadsimta 
60. gados runāja par „globālo 
ciematu” (global village), un grā-
matas sastādītāji nonāk pie seci-
nājuma, ka, iespējams, nacionā-
litāte un katra cilvēka izcelšanās 
ir strīdīgs jautājums.  Patiesi, kul-
tūras identitātes jautājums kļūst 
arvien sarežģītāks, īpaši tas at -
tiecināms uz tā saucamo laik-
metīgo mākslu, kas, ignorējot 
nacionālo piederību, nacionālās 
īpatnības un atšķirības, pat tās 
aizmirstot, cenšas saplūst pa  sau-
les mākslas visumā. Taču jāat  -
zīst, ka Eiropā un citviet arvien 
vairāk pastiprinās spēcīgas katras 
nācijas nacionālās identitātes 
strāvas. Tas nozīmē, ka bezi den-
titātes mākslai pastāv parallēla 

kiem, kuŗi strādā par pedago-
giem un kanadiešu televīzijā. 
Noslēgumā izdevuma veidotāji 
atzīmē grūtības, ar kuŗām bija 
jāsastopas – ar biografisko ziņu 
un attēlu iegūšanu, datu bazē 
esot vairāk nekā 240 vārdu, taču, 
cik noprotu, dati iegūti tikai par 
200 personām. No tām, pēc 
maniem aprēķiniem, grāmatā 
iekļauti tikai 138 mākslinieki. 
Nākotnē tiek solīts pētījumus 
turpināt, ko varētu publicēt 
internetā.

Albuma lielāko daļu aizņem 
tēlotājas mākslas un foto māk-
slinieki. Kaut arī lasītāji īsi tiek 
iepazīstināti ar Kanadas latviešu 
mākslinieku vienības „Latvis” 
vēsturi un Latviešu nacionālās 
jaunatnes apvienības Kanadā 
mākslas aktīvitātēm ar nosauku-
mu „Šī māksla ir jauna”, taču, 
lasot mākslinieku biografijas, 
paliek neskaidrs, vai viņi visi ir 
„Latvja” biedri. 

Grāmatā ir īsākas un gaŗākas 
mākslinieku un fotografu – 
joprojām strādājošu vai jau 
Aizsaules dārzos mītošu – bio-
grafijas divu, trīs lappušu gaŗumā 
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Mūžībā aizgājis Laimonis Siliņš

Par Daini Miezāju minēts, ka 
viņš mācījies Jāņa Kugas studijā 
Eslingenā. Tur pastāvēja latviešu 
mākslas skola, kuŗu vadīja Jānis 
Kuga un līdz ar viņu par pedago-
giem strādāja Ludolfs Liberts, 
Jūlijs Matisons, Francis Bange, 
Hugo Mercs un citi.

Stāstot Ingas Strauses-God e-
jard biografiju, vēstīts, ka viņa ir 
pateicīga saviem pedagogiem 
Jānim Undam, Jurim Jurjānam 
un Olafam Zvejsalniekam, kuŗš 
droši vien ir gleznotājs Osvalds 
Zvejsalnieks. Šajā pašā rindkopā 
parādās kārtējais Latvijas Māk-
slas akadēmijas nosaukuma tul-
kojums angliski, šeit „the Aca d e-
my of Art of Latvia”, lai gan 
vajadzēja paskatīties tās mājas 
lapā, kur atklājas oficiālais tulko-
jums „Art Academy of Latvia”. 
Arī Latvijas Mākslinieku savie-
nības nosaukums ir tulkots 
dažādi.

Seko nodaļa „Origins”, kurā ir 
gaŗi izvērsts stāstījums par krievu 
kultūras izplatību Baltijā, kas 
patapināts no Ian Grey pētījuma 
„The Horizon Book of the Arts of 
Russia”, kam, kā jaušams, ir 
trūcīgas zināšanas par Baltijas 
zemju vēsturi un to īpatnībām. 
Patiesībā, lai gan izvērtās plaša 
rusifikācijas kampaņa 19. gad-
simta beigās, taču mūsu terri-

torijā krietni ievērojamāka ie -
tekme bija vācu kultūrai. Atce-
rēsimies, kā Igaunijā, tā Latvijā 
visa zeme līdz pat Pirmajam 
pa saules kaŗam lielākoties pie -
derēja vācu muižniekiem. Jāat-
gādina arī tas, ka daļa Latvijas 
territorijas no 1562. līdz 1795.
gadam bija neatkarīga no Krie-
vijas cara valdīšanas un pastāvēja 
kā Kurzemes un Zemgales her-
cogiste, tajā lielā krievu kaimiņa 
ietekme nebija novērojama. Vēl 
vairāk, tolaik Krievijas galms bija 
ļoti vācisks, jo daudzi Kurzemes 
muižnieki kalpoja cariem, taču 
kalpošana bija tīri formāla, 
kultūra palika vāciska.

Jā, 19. gadsimta otrajā pusē lat-
vieši sāka mācīties Pēterburgas 
Mākslas akadēmijā un barona 
Štiglica techniskās zīmēšanas 
skolā, taču pēc studijām krievu 
skolas iespaids neturpinājās ilgi. 
Ja vēl audzēkņi saņēma ārzemju 
stipendijas, tad viņu daiļradē ātri 
vien parādījās franču, vācu vai 
kādas citas skolas pēdas. Pie  mē-
ram, Vilhelms Purvītis pilnībā 
atstāja krievu skolas robežas un 
kļuva savā glezniecībā izteikts 
eiropietis. Vārdu sakot, nedrīk-
stam pārspīlēt krievu kultūras 
lomas lielo ietekmi uz latviešu 
kultūru. Turklāt latvieši labi prata 
vācu valodu, savukārt pilsētu, 
sevišķi Rīgas, iedzīvotāju vidū 
pastāvēja trīs saziņas valodas – 

latviešu, vācu un krievu. 
Autori atsaucas uz it kā Skaid-

rītes Cielavas grāmatu „Latviešu 
glezniecība”, taču tas ir albums 
„Latviešu glezniecība pirmspa-
domju periodā”, kuŗu 1980. gadā 
sastādījis Miķelis Ivanovs, Skaid-
rīte Cielava ir tikai uzrakstījusi 
ievadu. Cik noprotu, autori uz -
ticējušies viņai, lai gan kopš 
publicēšanas pagājuši turpat 40 
gadi, mākslas vēsturnieki ir 
daudz strādājuši un atklājuši 
neprecīzitātes iepriekšējo gadu 
pētījumos, jaunus faktus. Tālāk 
savos iebildumos esmu vadījies 
pēc tiem.

Runājot par pirmā viļņa lat-
viešu māksliniekiem, mūsu sa -
rak stē aizrādīju, ka viņu vidū nav 
nosaucams Artemijs Gruzdins – 
kā liecina pēdējie secinājumi, 
viņš pēc tautības ir krievs. Biju 
uzrādījis arī precīzākus atsevišķu 
mākslinieku dzīves datus: Oto 
Bērtiņš ir miris „pēc 1876. gada”, 
bet ne precīzi 1877. gadā, 
savukārt Kārlis Hūns ir dzimis 
nevis 1830., bet gan 1831. gadā. 
Tāpat nav ņemti vērā mani 
precīzējumi otrā viļņa māk sli-
nieku biografijās. Janis Rozentāls 
nav miris 1917., bet gan 1916.
gadā, bet Jēkabs Belzēns ir miris 
nevis 1930., bet gan 1937. gadā. 
Nav ievērota mana piezīme, ka 
pēdējos gados nelietojam vairs 
Jānis Valters, bet gan Johans 

Valters. Nevar saprast, kā radies 
šāds apgalvojums – „These artists 
formed the famous Latvian 
Gnomes group (Rūķīši) in St. 
Pētersburg”, ja pirmajās vēstulēs 
bija uzrādīts īstais nosaukums 
„Rūķis”. Pēdējā vēstulē 15.aprīlī 
biju aizrādījis par grupas nepa-
reizo nosaukumu, taču tas ir 
ignorēts. Tāpat kā vienam no 
izdevuma autoriem Uldis Rich-
ard Lote ir divi vārdi, tā arī pro-
fesoram Jānim Robertam Tillbe-
gam bija divi vārdi, nevis „Janis 
R. Tillbergs”. Arī par to rakstīju. 
Mums tāpat ir nesaprašanās par 
Latvijas Mākslas akadēmijas 
meistardarbnīcu nosaukumiem – 
profesors Jānis Roberts Tillbergs 
un viņa pēcteči vadīja Figurālās 
glezniecības meistardarbnīcu, 
nevis „Figure drawing and paint-
ing”, Vilhelms Purvītis vadīja 
nevis „Landscape drawing and 
painting”, bet gan Ainavu glez-
niecības meistardarbnīcu utt. Arī 
par to biju aizsūtījis savas 
piezīmes.

Ja runājam par bibliografiju, 
tad parasti grāmatu nosaukumi 
tiek rakstīti oriģinālrakstībā, šeit 
tas netiek ievērots. Ļoti žēl, ka 
nav te minēta Eižena Janiša 
grāmata „Dzīve. Māksla. Archi-
tektūra”, kas Rīgā nāca klajā 2000.
gadā. Gadu vēlāk apgāds „Puse” 
izdevis viņa tēlniecības repro-
dukciju izdevumu. Šīs grāmatas 

veidotāju uzmanības lokā nav 
bijis arī apjomīgais Latvijas Na -
cionālā mākslas mūzeja izstādes 
„Latviešu māksla trimdā” kata-
logs, ko sastādījusi Dace Lam-
berga, nemaz nerunājot par 
monumentālo Mākslas vēstures 
institūta četru sējumu „Latvijas 
mākslas vēsturi”. Pie reizes jā -
atmet kautrība un jāuzrāda vēl 
citas grāmatas, ko esmu sarak-
stījis par kanadiešiem – ne tikai 
par Edgaru Krūmiņu, bet arī par 
Gunu Ikonu-Krūmiņu (2010) un 
Jāni Zuntaku (2006).

Es ar grāmatu rakstīšanu no -
darbojos jau turpat 25 gadus, 
tāpēc zinu, ka neviena grāmata 
neierauga dienasgaismu bez kļū -
dām, lai kā arī censtos. Tas, ka 
šajā grāmatā ir daudz nepa rei-
zību, nemazina to grandiozo 
darbu, ko ielikuši abi autori Uldis 
Richard Lote un Karina Mierins, 
lai šis ieilgušais projekts tiktu 
novests līdz krāšņam finišam. 
Par ieliktajām pūlēm, par de -
dzīgo vēlēšanos pastāstīt pasaulei 
par latviešu māksliniekiem Ka -
nadā nevar beigt izteikt glai mo-
jošas uzslavas! Padarītais pelna, 
lai par to runātu nopietni. Pēc 
maniem ieskatiem ir skaļi jāsauc 
urravas „Beidzot arī Kanadas 
latviešu māksliniekiem ir māk-
slas albums”!

sāp klusums
miers raud bez skaņas
zvaigzne saulrieta jūrā grimst
un veļu pasaulē gaismā aust

Smags ir brīdis, kad par kādu 
sev tuvu vai nozīmīgu cilvēku ir 
jāsākt runāt ar vārdiem: „Vai 
atceries“. Un tomēr, ikvienam 
tāds dzīvē pienāk, lai cik ļoti sāp, 
lai cik skaļi protestē sirds un 
atsakās pieņemt to prāts. 

2019. gada 17. oktobrī mūžībā 
aizgāja Laimonis Siliņš. Jebkādi 
vārdi šķiet mazi un nenozīmīgi, 
runājot par Laimoni – bezgala 
sirsnīgu, gādīgu, stipru un ta -
lantīgu cilvēku, mazā teātŗa san-
francisko dibinātāju, režisoru un 
aktieri vairāk nekā 50 gadu 
gaŗumā, tuvu draugu. No šī brīža 
par Laimoni runāsim atmiņās, 
un tās viņš mums savas dzīves 
laikā ir dāvājis jo bagātīgi. 

Katra viņa mazā teātŗa san-
francisko gatavotā izrāde ir bijusi 
kā svētki, mums, skatītājiem, pat 
nenojaušot, cik daudz darba un 
enerģijas šādu svētku „uzbur-
šana“ prasa. Nudien, bieži, ru -
nājot ar Laimoni par izrādes 
gatavošanu, domāju, ka viņam 
piemita kāds burvju spēks – 
iesākumā ir tikai lugas teksts, nav 
ne aktieŗu, ne īsti telpu, ne 
dekorāciju vai tērpu. Un tad, kā 
uz burvja mājiena, top izrāde. 
Protams, tas tā izskatās tikai no 
malas. Laimoņa pārliecība bija, 
ka „teātris dzīvos jebkur, ja tikai 

būs viens cilvēks, viens dzi nēj-
spēks, kas atdotu savu dvēseli un 
darbu teātrim“( no manas inter-
vijas ZK Apskata 2016. gada 
aprīļa numurā). Laimonis ir bijis 
mazā teātŗa dzinējspēks un 
dvēsele. Laimonis bieži teica, ka 
viņš jau bija piedzimis ar vēlmi 
spēlēt teātri. Viņa pirmā atmiņa 
par sevi bija, ka viņš, vēl pavisam 
maziņš būdams, uzcēlis kājas uz 
gultas gala un ar kāju pirkstiem 
spēlējis teātri. Kāju pirksti viņam 
bijuši tik veikli, ka varējis 
kontrolēt katru pirkstu.

Nekad netiku dzirdējusi Lai -
moni par kaut ko žēlojamies, 
kaut dzīve ne vienmēr tika grie-
zusi to vēlīgāko vaigu. Kā jau 
daudziem viņa paaudzes laika-
biedriem, arī Laimoņa liktenis 
bija līkločiem vērpts, dzīves skar-
buma brāzts. 1944. gada augustā 
Laimonis tika iesaukts armijā, 
un savā dzimšanas dienā, 10. au -
gustā, Laimonis kopā ar citiem 
jauniesauktajiem kuģī atstāja 
Latviju, lai iesaistītos kaŗa gaitās. 
Toreiz, vēl to nezinot, tā bija 
aizbraukšana uz neatgriešanos. 
Šķiet, ka Laimonim piemita 
īpaša māka dzīves sūruma rū -
dījumu vērst sev vēlamā gultnē. 
Viņš bieži minēja, ka jau ļoti agri 
par visu gādājis un rūpējies pats.

67 gadus Laimonim blakus bija 
viņa labais gariņš, dzīvesdraugs 
un balsts, sieva Brigita. Ar Brigitu 
Laimonis iepazinās nākamajā 
dienā pēc iebraukšanas Amerikā 
1950. gadā. Pāris stundu laikā 

Laimonis bija sapratis, ka šī 
tikšanās ir liktenīga. Mīlestība un 
savstarpēja sirsnība kāda valdīja 
Laimoņa un Brigitas laulībā tik 
daudz gadu gaŗumā ir liels 
retums. Rakstot šo rakstu, sa -
protu, ka bija tik ļoti pierasts 
runāt un domāt par Laimoni un 
Brigitu kā vienu veselumu. 

Laimonis uz skatuves aicināja arī 
Brigitu, sakot, ka bez viņas klāt-
būtnes un atbalsta mazais teātris 
nemaz nebūtu iespējams. 

Gadu desmitiem ilga tradicija 
Laimoņa un Brigitas dzīvē bija 
pavasara brauciens uz Sīranču – 
skaistu vietu ar mežonīgu dabu 
klinšainā okeana krastā uz zie-

bija arī aktieŗi, režisori un draugi 
no Latvijas. Laimonis bija Sī  ran-
čas mājastēvs – vienmēr rūpējās 
par to, lai visi justos labi, visus 
iesaistīja lugu lasīšanā, ar lielu 
interesi uzklausīja katra izteiktās 
domas. Taču, ja Laimonis kam 
nepiekrita, tad bez mazākās 
svārstīšanās savu domu izteica 
stingri un ar lielu aizrautību. 
Domu apmaiņa par dažādiem 
dzīves notikumiem bija neat ņe-
mama Sīrančas sastāvdaļa, un 
man šķiet, ka Laimonim pat ļoti 
patika viedokļu dažādība un 
iespēja sirsnīgi pastrīdēties. Sī -
rančai bija arī liela nozīme 
Padomju laikā, kad caur paziņām 
izdevās iegūt latviešu autoru 
lugas, tās pārspriest un pēc tam 
arī iekļaut mazā teātŗa reper-
tuārā. Brigitas un Laimoņa iegul-
dījums latviešu trimdas teātŗa 
tradiciju uzturēšanā un kultūras 
sakaru veicināšanā 1997. gadā 
tika novērtēts ar Latvijas Valsts 
piešķirto apbalvojumu Laimo-
nim – Triju Zvaigžņu ordeni.

Laimonis no dzīves atvadījās 
bez nožēlas un pārmetumiem 
liktenim. Līdz pēdējam brīdim 
viņš teica, ka ir pateicīgs liktenim 
par tik labu un piepildītu dzīvi.

Viena spoža zvaigzne ir dzi-
susi, taču gaisma, ko tā iedegusi 
ikvienā, kuŗu tā skārusi, ir 
atstājusi neizdzēšamu prieka 
dzirksti un skaistas atmiņas. 

Laimoni, mums tevis ļoti, ļoti 
trūks.

LAIMA MARTINSKIS

Brigita bija neatņemama mazā 
teātra daļa. Laimonis teica, ka 
Brigita ir viņa labākā aktrise, 
taču papildus lomu spēlēšanai, 
Brigita gādāja arī par tērpiem un 
rekvizītiem. 2013. gadā Latvijā 
Laimonim tika pasniegta Ska tu-
ves nagla par mūža ieguldījumu 
teātŗa mākslā. Saņemot balvu, 

meļiem no Sanfrancisko. Pirmos 
pāris gadus tā bija Brigitas 
dzimšanas dienas svinēšana ar 
ģimeni un pašiem tuvākajiem 
draugiem. Šī tradicija izvērtās 
par pasākumu daudzu gadu 
gaŗumā, kur tika lasītas un 
pārspriestas lugas mazā teātra 
repertuāram. Bieži viesi Sīrančā 
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Latvijas vēstures mirkļi
No rakstnieces Annas Velēdas Žīgures grāmatas „Mūsu tautas gaita”

Ikviens esam sava laikmeta 
liecinieks, bet tikai retais no 
mums iedomājas, ka viņa liecība 
varētu būt pietiekami zīmīga vai 
interesanta, lai to tērptu  rakstu 
rindās un nodotu atklātībai. Vēs-
turisku apstākļu un notikumu  
apcerēšanu atstājam mācītu vēs-
turnieku ziņā vai tādu cilvēku ziņā, 
kuŗu pašapziņa ir gana augsta, lai 
viņi justos aicināti izteikties.  

Anna Žīgure tagad devusi 
vārdu aptuveni septiņdesmit īsu, 
koncentrētu atmiņu izstāstī ju-
miem, kuŗos piefiksēti stāstītāju 
vērojumi, vērtējumi, piedzī vo-
jumi un pārdzīvojumi mūsu tau-
tai svarīgos gados vai gadu des-
mitos no Pirmā pasaules kaŗa 
sākuma līdz Latvijas Simtgadei 
2018. gadā. Par šī perioda ag  rī-
najiem gadiem ziņu avoti bijuši 
dienasgrāmatas un iespiestā li -
terātūra, bet par jaunākiem lai-
kiem kompilētāja cilvēkus aici-
nājusi izteikties mutvārdu inter-
vijās. Liecības publicētas ano-
nīmi. Anna Žīgure nav centusies 
saglabāt atcerētājos izteiksmes 
īpatnības; iespējams, ka viņa 
daža intervējamā valodu būs 
pagludinājusi. Grāmatas beigās 
uzrādīti „visu, kuŗi līdzdalīja 
atmiņas”, vārdi. Ieraugām mūsu 
laikraksta līdzstrādniekus – Māri 
Branci un Franku Gordonu, 
dzej niekus Jāni Krēsliņu, Elzu 
Stērsti un Māru Zālīti, dziedoni 
Marisu Vētru un zinātnieci  
Dagmāru Beitneri-La Gallu, 
tomēr lielumlielais vairākums 
atminētājos ir plašākā sabiedrībā 
maz pazīstami cilvēki. 

Sastādītāja grāmatas ievadā 
brīdina, ka te velti būšot „meklēt 
oficiālo, polītisko vai militāro 
vēsturi, toties var iepazīt cilvēku 
stāju, attieksmi pret notikumiem, 
priekus, bēdas un humora sajūtu, 
kas palīdzējusi visos laikos”. At -
tieksme pret notikumiem rei zēm 
ir tāda, kas saskan ar oficiālo vēs-
turēs pausto vai agrāk citur izzi-

nāto, bet citreiz atkal ne. Atce ro-
ties Pirmā pasaules kaŗa sā  ku mu, 
kāds raksta: „Piepeši izbeidzās 
kaut kas jauks un bezrūpīgs, kā šī 
siltā vasaras diena, un sirds no -
dre   bēja nezi nāma likteņa priek šā.” 
No savas puses varu piemetināt, 
ka 2014. gadā Rietumeiropā ska-
tītās pāris izstādēs sakarā ar kaŗa 
sākumu apaļo simtgadi uzsvars 
bija likts uz gluži pretēju attiek-
smi: nevien rekrūši, bet arī daļa 
vispārējās sabiedrības kaŗa sā  ku-
mu uz  tvēruši ar interesi vai pat 

kanālā un tml., bet Žīgures 
grāmatā aizkustina 1940./41. 
mā  cību gada pirmā diena par 
Rīgas 11. Anrī Barbisa vidus-
skolu pārdēvētajā Franču licejā: 

Liceja vestibilā atradās liels 
koncertflīģelis. Pie tā nostājās 
stalta dāma ‒ mūsu iemīļotā dzie-
dāšanas skolotāja, kuŗa mums 
mācīja „Kur tu skriesi, vanadziņi”, 
un „Krauklīt’s sēž ozolā”. Nu viņai 
uzdots mācīt mūs dziedāt In  ter-
nacionāli – „Uz cīņu mosties, 
darba ļaudis”. Skolotāja liek pirk-

aprakstīta 1960. gadu bērnu va -
saras nometne Ņujorkas lat viešu 
ev. lut. draudzes īpašumā Kat-
skiļu kalnos, bet otrā – pionieru 
nometne Pumpuros. Krasāki 
pretstati grūti iedomājami. 

Vienskaitļa vārds gaita grā-
matas virsrakstā varētu būt ap -
strīdams, jo tas liekas izsakām 
kaut ko viengabalainu un mērķ-
tiecīgu. Vai precīzāk nebūtu 
runāt par gaitām daudzskaitlī, jo 
tās taču ir visādi mudžinājušās 
un krustojušās, atnesdamas mums 

matas beigas ir laimīgas. Trīs 
pēdējās, ar 2018. gadu datētās 
attieksmes un noskaņu izpaus-
mes ir pašas gaišākās visā grā-
matā:

Es varu brīvi izteikt savas 
domas, mēs varam brīvi ceļot. ... 
tagad viss ir iespējams, tikai 
vajadzīgs gribasspēks un drosme 
izkāpt no savas komforta zonas. 
... esmu jauna un nākotnē redzu 
sevi darbojamies Latvijā. ... 
Latvija ir mana zeme.

Dziesmu un deju svētki ir 
nācijas gara svētki.... Neatkār to-
jams top katrs mirklis, kad 
satiekas latvieši no Stāmerienas, 
Aizputes, Indras un Tērvetes, no 
Lietuvas, Brazīlijas un Austrālijas, 
jo vienojošais latvietības enerģijas 
aplis apņem visu Zemeslodi. Tas 
sajūsmina. Uzjunda. Sakārto.

 Profesionāli vēsturnieki strādā 
vairāk ar prātu, jo sirds iejauk-
šanos viņu rakstos kritiķi varētu 
saukt par objektīvitātes trūkumu. 
Mūsu vēstures mirkļu izteicēji 
nodarbina pirmām kārtām savas 
sirdis. profesionālie  vēsturnieki 
lūko uzturēt savu autoritāti, pār-
skatot plašus laukumus kā mā -
cītāji baznīcu no kanceles vai 
karaļi troņa zāli no sava goda 
krēsla. Annas Žīgures tautas 
gaitu vai gaitas staigātāji turpre-
tim kā pa kaplodziņu ieskatās 
notikumos un apstākļos, kas 
nepavisam nav mazāka īstenības 
daļa par to, ko apstrādā pro  fe-
sionāļi. Galu galā viņi jau arī tikai 
retumis viens otram runā pretī, 
viņi drīzāk cits citu papildina. 

Grāmatai „Mūsu tautas gaita” 
obligāti vajadzētu nonākt visu 
skolu bibliotēkās kā Latvijā, tā 
ārpus tās. It īpaši vēsturē grūtāk 
ieinteresējamus skolēnus šī grā-
mata uzrunās, jo te rodamie 
atsevišķu cilvēku pārdzīvotie 
mirkļi skaisti papildināti un 
illustrē tradicionālās vēstures 
mā  cībgrāmatās lasāmos vispā-
rinājumus.

1946
Pa Golgātas ceļu
1946. gada pavasarī piepeši 

kāds pieklauvēja pie loga un teica 
tēvam: „Tavs tēvs, brālis un 
švāģeris aizgāja pa Golgātas ceļu. 
Viņus paņēma ciet.” Pēc tam 
dzirdēju, ka laukos mežabrāļi 
nošāvuši partorgu, bet no ap -
kārtējām mājām aizvesti visi 
vīrieši. Atstātas vienīgi sievietes, 
lai apkopj lopus, un bērni. Kaut 
arī viņi par mežabrāļiem ne  zi-
nāja, visus notiesāja uz desmit 
gadiem.

***
Kukurūzas maize
Grēvenē pie Minsteres atvēra 

skolu. Aizbraucu uz ģimnazijas 
otro klasi, kur man piebiedrojās 
vēl trīs meitenes. Dzīvojām divās 
jumta istabiņās. Ēdiens bija ļoti 
trūcīgs. Gribējās maizi. Deva 
kukurūzas maizi, kas ātri kļuva 

cieta – varēja ar cirvi skaldīt. 
Sapņoju par jebkuŗu ēdienu. 
Gribējās arī glīti apģērbties – no 
Amerikas sūtīja lietotas drēbes 
un apavus. No divām kleitām 
varēja uzšūt vienu, bet kurpes 
bija par ciešām. Zēni sestdienas 
vakaros negribēja dejot. Par brāli 
neko nezināju, par tēvu neko 
nezināju, mātesmāsa – Sibirijā. 
Nekāda sarakste nebija iespē-
jama.

1951
Uz citiem kontinentiem
Kad Vācijā nometnes sāka slēgt 

un pienāca laiks doties tālāk, 
spriedām par dažādām pieeja-
mām zemēm. Sākumā gribējām 
palikt Eiropā, bet Vācija likās 
pārlieku tuvu Padomju Savie-
nībai un Zviedrijai pēc leģio nāru 
izdošanas īsti neuzticējāmies. 

Austrālija šķita pārāk tālu un 
svešāda. Par Kanadu runāja, ka 
tur auksts klimats. Mēs izšķī-
rāmies par Ameriku un, patei-
coties mātes paziņām, diezgan 
ātri nokārtojām nepieciešamos 
dokumentus.

1952
„Amerikas balss” klausīšanās
Vecāku guļamistabas trīsdur-

vju skapī zem sakārtām kleitām 
tēvs bija paslēpis radioaparātu. 
Ietinis vatētā segā un vairakkārt 
stingri pārsējis ar tādu kā 
gludekļa auklu. Laiku pa laikam 
viņš radioaparātu izņēma un, 
rūpīgi aizvēris guļamistabas dur-
vis, kaut ko klausījās. Ja parādījos 
durvju spraugā, pielika pirkstu 
pie lūpām: „Klusu!” Pēc tam lika 
pie sirds, ka par to nevienam 
nedrīkst stāstīt. Zinu arī, ka tēvs 

Suntažos, kur mēs toreiz dzī -
vojām, ārstējis mežabrāļus un 
tāpēc tika strostēts čekā. Viņš 
bija teicis: „Esmu ārsts, ja man 
atved ievainotu cilvēku – vienal-
ga, vai ievainojums gūts kolchoza 
fermā vai mežā, mans pienākums 
ir viņam palīdzēt.” Vēl atceros 
vienu reizi, kad braucām mūsu 
vecajā moskvičā pāri Kangaru 
kalniem – varbūt tas bija 1952. 
gadā. Bija vakars, tumšs, un tēvs 
piepeši teica: „Klusu, klusu, neko 
nerunāt!” Es sēdēju aizmugurē, 
mamma, kā parasti, priekšā 
blakus tēvam. Te piepeši mammu 
vairs neredzēju, varbūt viņa 
noliecās. Joprojām atceros, ka 
gaiss gluži vai džinkstēja no 
sprie dzes. Tas ilga kādu stundu. 
Kamēr aizbraucām līdz Ogrei, 
man kājas un rokas notirpa. 
Nezinu, kas tur notika, varbūt 
kāds skrēja pāri ceļam, varbūt 

sajūsmu, jo kopš Franču ‒ prūšu 
kaŗa Eiropa taču nevienu kaŗu 
nebija pieredzējusi jau teju divas 
pa  audzes. Atskārsme par kaŗa 
šausmām nāca vēlāk.

Latvijas neatkarības paslu di-
nāšanas akts 1918. gada 18. no -
vembrī  sava nozīmīguma dēļ 
šķistu  neaizskaŗams, bet jaunajā 
grāmatā iepazīstam toreizējā 
jaunieša sniegto liecību, ‒ svi-
nīgais sarīkojums viņu ne tuvu 
nav apmierinājis. Par padomju 
okupācijas pašu sākumu visi 
atcerēsimies citu liecinieku ap -
rakstu par krievu tanku pulcē-
šanos ap galveno Pasta ēku Rīgā, 
par kāda kārtībsarga iegrūšanu 

Anna Velēda Žīgure un izdevniecības “Latvijas Mediji” direktore 
Evija Veide // FOTO: Karīna Miezāja

stus uz taustiņiem, un asaras rit 
pār viņas vaigiem.”

T. s. vecajai trimdai ir svarīgi, 
lai grāmatā. kam nosaukums 
„Mūsu tautas gaita”, arī tēvzemi 
atstājušie kā tautas daļa būtu 
pienācīgi pārstāvēti. Gods kam 
gods, vecā trimda nav tikusi 
piemirsta. Par došanos 1944./45. 
gadā bēgļu gaitās uz Vāciju 
lasāmas veselas piecas liecības. 
Negadījās gan uziet nevienu 
pārstāstījumu  par dzīvības vēl 
vairāk apdraudošo mukšanu 
laivās uz Zviedriju. No tālākas  
izceļošanas zemēm izcelta svarī-
gākā – Amerika. Izlasiet jel 135. 
un 136. lappusi: pirmajā no tām 

gan gaišākus, gan tumšākus lai-
kus? Pacilātība un izmisums grā-
matā mītin mijas. Lūk, pa  ci lā tī-
bas paraugs kāda toreizējā sko-
lēna atmiņās par 1941. gadu. –

Kad krievs gāja ārā, atceros, ar 
kādu baudu izlidināju Staļina 
bildi pa logu. Toreiz mēs dar-
bojāmies ļoti saskaņoti... plēsām 
nost visas sarkanās lupatas un 
lielā pacilātībā metām ārā pa 
trešā stāva logu. 

Ja simt gadu piepildīšanās kopš 
Latvijas neatkarības  pasludinā-
šanas uzskatāma par kādas ga -
ŗākas epopejas vērā liekamu 
iepau zējumu jeb pagaidu bei-
gām, tad priecāsimies, ka grā-

tēvs izdzirdēja šāviena troksni... 
es toreiz biju četrus gadus veca.

 
Vēlēšanas
50. gadu sākumā, kad bijām 

bērni, vēlēšanu dienas mums 
sagādāja prieku. Mēs dzīvojām 
Valmierā, Pārgaujā, un vēlēšanu 
iecirknis atradās pie upes – 
mēbeļu fabrikas klubā. Tur vēlēt 
gāja visi Pārgaujas iedzīvotāji. 
Mums bija krietns gabals, ko iet. 
Jau no tālienes skanēja skaļa, 
pacilājoša mūzika, iekšā bija 
salikti galdi un visu ko pārdeva. 
No turienes plūda arī kārdinoša 
vārītu cīsiņu smarža. Veikalos 
toreiz nekā garšīga nebija, pat 
pēc maizītes vajadzēja stāvēt 
rindā. Mēs ar brāli skatījāmies uz 
visiem tiem gardumiem un 
laizījāmies. Vecāki mums parasti 
šo to nopirka.       
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***
“Cīņas un uzvara pār Bermontu 

bija pagrieziena punkts, 
kad cīņai cēlās visa tauta...”

11. novembrī Latvijā tiek svinēta  
Lāčplēšu diena un Bermontiādes 
100. gadadiena, godinot Brīvības 
cīņās un citos militāros konfliktos 
kritušos kaŗavīrus un valsts aiz-
stāvjus. Lāčplēšu dienas svinēšana 
tika iedibināta īsi pēc 1919. gada 
11. novembŗa – datuma, kuŗā Lat-
vijas bruņotie spēki guva uzvaru 
pār skaitliski lielāko un arī labāk 
apbruņoto Rietumkrievijas brīv-
prā tīgo armiju jeb tā saukto Ber-
monta kaŗaspēku.

“Uzvara pār Bermonta kaŗa-
spēku 1919. gada 11. novembrī 
deva ticību Latvijai un pārliecību 
par saviem spēkiem, 11. novembŗa 
krastmalā uzrunājot Lāčplēša die-
nas militārās parādes un tautas 
gā jiena dalībniekus, sacīja Valsts 
prezidents Egils Levits.” Tā bija 
uzvara ne tikai pār konkrētiem 
ienaidniekiem, bet arī pār neticī -
bu saviem spēkiem un savai val-
stij. Lāčplēša diena ir mūsu valsts-
gribas apstiprinājuma diena,” uz -
svēra Levits. Valsts prezidents uz -
ru nā uzsvēra, ka pirms 100 ga -
diem bija pienācis kritisks brīdis 
Latvijas valstiskumam, kad pirms 
gada dibinātā valsts varēja zaudēt 
visu. “Cīņas un uzvara pār Ber-
montu bija pagrieziena punkts, 
kad cīņai cēlās visa tauta,” sacīja 
Levits. “Gadsimtu senās cīņas pie -
rādīja, ka valsti nosargāt nevar 
tikai kaŗavīri vieni paši, to var tikai 
tauta visa kopā. “Arī tagad veido-
jam visaptverošu valsts aizsar dzī-
bas sistēmu un nepaliksim vie -
naldzīgi malā, kad jāiestājas par 
Latviju.” 

Valsts prezidents Egils Levits 
noliek svecīti pie Rīgas Pils mūŗa

11. novembrī, Lāčplēšu dienā, 
Rīgā notiek jau par tradiciju kļu-
vuši pasākumi – Latvijas Republi-
kas Nacionālo bruņoto spēku un 
Iekšlietu ministrijas vienību mili-
tārā parāde, lāpu gājiens, vainagu 
nolikšanas ceremonija Rīgas Brāļu 
kapos un pie pulkveža Oskara 
Kal paka pieminekļa, kā arī pie-
miņas brīdis Sudrabkalniņā. Līdz-
tekus tam notika arī vairāki kon-
certi kultūras centros un dievna-
mos, izstādes, lekcija un radošas 
darbnīcas.

Grupas “Pērkons” soliste Ieva 
Akuratere uzstājas Lāčplēšu die-
nai veltītā koncertā “Brīvības 
cīnītāju gars cauri visiem lai-
kiem” pie Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas // Foto: LETA

 
Vakarā notika uguns plosta pa -

laišana Daugavā no 11. novembŗa 

krastmalas. Uguns tika atnesta no 
Rīgas Brāļu kapiem, to simboliski 
pārņēma jaunsargi, kas to tālāk 
nodeva tautas gājiena dalībnie-
kiem.

Tautas gājiens no 19. novembŗa 
krastmalas pāri Akmens tiltam

 
Parādē no 11. novembra krast-

malas pāri Akmens tiltam uz Lat-
vijas Nacionālo bibliotēku jeb 
Gaismas pili devās kaŗavīru, ze -
messargu, robežsargu, policijas un 
ugunsdzēsēju vienības, tostarp 
vie na apakšvienība, kas bija tēr - 
p ta vēsturiskajās uniformās ar  
vēs turiskajām bruņucepurēm.

Ziedu nolikšanas ceremonija   
pie Brīvības pieminekļa

Lāčplēšu dienai un Bermon tiā-
des simtgadei veltīts lāpu gājiens 
no Brāļu kapiem līdz Brīvības 
piemineklim // Foto: LETA

Rīgas Brāļu kapos notiek Lāčplē-
 ša dienai un Bermontiādes simt-
gadei veltīts piemiņas brīdis

***
Ko saka vēsturnieki

Cīnīties par savu dzimteni un 
tiesībām pašiem veidot savu valsti 
pašaizliedzīgi metās arī mazā-
kum tautību pārstāvji, sievietes un 
pat bērni. Vēsturnieki pētījumos 
par Bermontiādes laiku uzsver da -
 žus izšķirošus faktorus, kas sek-
mējuši Latvijas valsts izveidi. 

Cīņas ar Bermonta spēku bija 
lū zuma punkts, kad būtiski pa -
augstinājās visu Latvijas iedzīvo-
tāju vecuma un dzimuma grupu 
patriotisma līmenis. Tas izpaudās 
arī ievērojamā brīvprātīgo skaita 
pieaugumā.

Sieviešu aktīvitātes valsts aizsar-
dzības darbā izvērsās tālu ārpus 
Sieviešu palīdzības korpusa darbī-
bas robežām. Piemēram, Latvijas 
armijas militārais izlūkdienests sa -
mērā plaši sievietes izmantoja iz -
lūkošanai.

Unikāls gadījums bija ebrēju 
brīvprātīgais Kopels Goreliks, ku -

ŗam, iestājoties Latvijas armijā, 
bija tikai 10 gadu. Viņš vairākkārt 
kalpojis kā izlūks, jo ienaidnieki 
nepievērsa uzmanību mazajam 
ebrēju zēnam. 

Īsi pirms Bermonta uzbrukuma 
Rīgai pirmizdevumu piedzīvoja 
Raiņa poēma “Daugava”. Dažu-
prāt, tā atsvērusi veselu pulku –  
tik spēcīgi, iedvesmojoši un vie-
nojoši izrādījās Raiņa vārdi, kuŗus 
mūsdienās visbiežāk dzirdam 
Mār  tiņa Brauna dziesmā “Saule, 
Pērkons, Daugava”.

***
Latvijas dzimšanas dienu ārpus 
Latvijas svinēs 90 sarīkojumos
Par godu Latvijas 101. dzimša-

nas dienai ārpus Latvijas plānoti 
90 pasākumi, Latvijas Radio rai -
dī ju mā “Monopols” pastāstīja Lat-
vijas institūta vadītāja Vita Ti  mer-
mane-Moora.

“Piekrītu kultūras ministram 
Naurim Puntulim, kurš Berlīnē 
Radošās diasporas forumā teicis, 
ka diasporas cilvēki, kas Latvijai 
velta laiku, naudu un enerģiju, ir kā 
ugunis tajā dziesmā, kurā teikts – 
“tik, cik uguņu būs uz kalna, tik 
ilgi mēs dzīvosim”. Visā pasaulē, 
ārpus Latvijas, ir plānoti 90 Lat-
vijas 101. dzimšanas dienai veltīti 
pasākumi. Ja ir 90 ugunis uz šiem 
kalniem, mēs dzīvosim,” sacīja 
Latvijas institūta vadītāja.

***
Rēzeknē svin Valsts 

robežsardzes simtgadi
7. novembrī, par godu Valsts 

robežsardzes simtās gadadienas 
svinībām, Rēzeknē notika militā -
rā parāde, kuŗā piedalījās robež-
sargi un viņu sadarbības partneri. 
Sveikt robežsargus ieradās arī 
Valsts prezidents Egils Levits un 
iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens 
(KPV LV). Pie Latgales vēstnie cī-
bas Gors apskatei izvietota bru ņu-
technika. Daudzi izmanto ie  spē - 
ju pielaikot Valsts robežsardzes, 
policijas un Nacionālo bruņoto 
spēku rīcībā esošo ekipējumu. Ar 
šīm aktīvitātēm Rēzeknē iesākās 
Valsts robežsardzes simtās jubile-
jas svinības. “Šis periods nav bijis 
pats vieglākais, bet esmu lepns par 
to, ko katrs ir paveicis, par katru 
panākumu, par katru robežsargu 
centienu izdarīt pēc iespējas labāk. 
Mēs sargājam ne tikai Latvijas 
robežu, mēs sargājam visu ārējo 
Eiropas Savienības robežu un sar-
gājam ne tikai šeit – Latvijā. Mēs 
piedalāmies aktīvi Frontex operā-
cijās Vidusjūrā. Veicam savus pie-
nākumus visās četrās dabas stichi-
jās – uz zemes, uz ūdens, gaisā un 
arī ar uguni cīnāmies,” sacīja Valsts 
robežsardzes priekšnieks ģenerā-
lis Guntis Pujāts.

Svinību dienas sarīkojumi tur-
pinājās pie pieminekļa “Vienoti 
Latvijai”, kur sveikt robežsargus 
ieradās arī Valsts prezidents Egils 
Levits. Savā uzrunā viņš uzsvēra, 
ka robežsardze ir simbolisks valsts 
pastāvēšanas apstiprinājums.

“Robežsardzes vienību formē š a-
na bija skaidrs un nepārprotams 
Latvijas valdības vēstījums – neat-
karīga Latvija ar savām robežām 
būs pasaules kartē un būs nepie-
ciešamība mūsu robežu aizsargāt. 
Latvijas vēsture mums visiem at -
gādina, ka mūsu robežsargi, god-
prātīgi pildot savus dienesta pie-
nākumus, ir bijuši gatavi ziedot 
par to arī savu dzīvību. Šodien, 
svinot robežsardzes simtgadi, mēs 
kā vienmēr esam lepni par mūsu 
robežsardzi. Es jums uzticos, un 
visa Latvija jums uzticas,” sacīja  
prezidents Egils Levits. Pēc uzru-
nas Valsts prezidents kopā ar Iekš-
lietu ministrijas pārstāvjiem, kā arī 
robežsargiem, policistiem, uguns-
dzēsējiem, glābējiem un zemes -
sargiem devās militārajā parādē. 
Valsts robežsardzes simtgadei un 
Robežsargu dienai veltīts pasā-
kums 9. novembrī notika arī Rī   -
gas Pasažieŗu ostā. Tur varēja ap -
lūkot un uzkāpt uz Valsts robež-
sar dzes patruļkuģa Rānda, kā arī 
iesaistīties daudzās citās aktīvitātēs.

***
Atsaucoties Vācijas ārlietu 

ministra Heiko Māsa  
ielūgumam,

Latvijas ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs kopā ar kollēgām no 
Eiropas Savienības dalībvalstīm   
9. novembrī  piedalījās svinīgajos 
sarīkojmos Berlīnē par godu Ber-
līnes mūra krišanas 30. gadadie-
nai. Berlīnes mūris krita 1989. gada 
9. novembrī, kam vēlāk sekoja 
Rietumvācijas un Austrumvācijas 
oficiālā atkalapvienošanās. Berlī-
nes mūris no 1961. gada līdz 1989. 
gadam atdalīja Rietumberlīni no 
Vācijas Demokratiskās Republi-
kas galvaspilsētas Berlīnes, lai ne -
pieļautu Austrumvācijas iedzīvo-
tāju pārbēgšanu uz Rietumvāciju. 
“Berlīnes mūra krišana, kā arī 
“dziesmotās revolūcijas” Baltijas 
valstīs, “samtainā revolūcija” Če -
choslovakijā, Solidarnostj kustība 
Polijā iezīmēja komūnisma, kā arī 
“Aukstā kaŗa” ēras beigas Eiropā. 
Tas ir viens no spilgtākajiem 20. 
gadsimta notikumiem Eiropas 
kontinentā un pasaules vēsturē. 
Berlīnes mūŗa krišana simbolizē -
ja virzību uz brīvas un vienotas 
Eiropas izveidi,” sacīja Rinkēvičs. 

***
Latviešu valodas diktātu 

rakstīja 27 valstīs
Piektajā pasaules diktātā latvie-

šu valodā, kas norisinājās 9. no -
vembrī, tiešsaistē un klātienē ko -
pā piedalījās 2054 dalībnieki, kas 
ir par 25% vairāk nekā pērn, ziņo-
ja pasākuma rīkotāji. Klātienē 11 
Latvijas pilsētās diktātu rakstījuši 
819 cilvēki, savukārt tīmekļa viet-
nē Raksti.org tika iesniegti 1235 
darbi no 27 valstīm.

Tiešsaistes dalībnieku vairā-
kums bija no Latvijas (1089), pā -
rējie bija no Vācijas un Lielbri-
tanijas (katrā pa 29), Beļģijas (10), 
Norvēģijas un Nīderlandes (katrā 

pa 9), Spānijas (7), Zviedrijas un 
Īrijas (katrā pa 6), Polijas, Luk-
semburgas, Lietuvas, Somijas, Ita-
lijas un ASV (katrā pa 4), Austrā-
lijas, Portugales, Igaunijas, Chor-
vatijas un Čechijas (katrā pa 2), 
Afgānistānas, Taivānas, Francijas, 
Baltkrievijas, Islandes, Izraēlas un 
Dānijas (katrā pa 1). Piemēram, 
Spānijā šogad bija vesels pulks 
diktāta rakstītāju! Cilvēki kopā 
pulcējās pat divās pilsētās – gan 
Valensijā, gan Mursijā.

***
Baltijas jauno architektu balvu 

saņēmusi Ruta Rinkule 
Baltijas architektu savienību aso -

c iācijas (BAUA) jauno architektu 
balvu maģistra darbu kategori -     
jā saņēmusi Latvijas augstskolas 
RISEBA studente Ruta Rinkule.

Uz BAUA architektūras skolu 
absolventu balvu kopumā pre-
tendēja septiņu Baltijas architek-
tūras skolu 16 izcilākie bakalaura 
un maģistra programmu studentu 
darbi, tostarp arī četru Latvijas 
jauno architektu darbi. Līdztekus 
Rinkules godalgai, vērtējot maģis-
tra darbus, konkursa komisija at -
zinību izteikusi arī Rīgas Tech nis-
kās universitātes studenta Matija 
Babra darbam, kā arī Igaunijas 
Mākslas akadēmijas studentes 
Hel mi Marias Langsepas darbam.

***
Kanadas komūnisma upuŗu 

pieminekļa celtniecība
Sākusies Komūnisma upuru 

memoriāla celtniecība Provinču 
un territoriju dārzā (Garden of 
Provinces and Territories), Veling-
tona un Bay ielu stūrī Otavā.

“Mēs esam priecīgi, ka lāpstas ir 
zemē un tiek būvēts šis projekts, 
par kuŗu sapņo tik daudz cilvēku,” 
saka Tribute to Liberty priekšsēdis 
Ludviks Klimkovskis. “Lai no  kļū-
tu tur, kur atrodamies šodien, bija 
ilgs process, un mēs esam pateicīgi 
visiem, kas atbalstīja šī memoriāla 
celtniecību. Bez mūsu dāsnajiem 
ziedotājiem piemineklis, kas go -
dinās tos miljonus, kuŗi bēga no 
komūnistiskajiem režīmiem un 
cieta no tiem, nebūtu iespējams.” 
Piemiņas vieta atrodas tieši uz 
rietumiem no Provinču un terri-
toriju dārza terasēm. Tas robežojas 
ar konfederācijas bulvāri un par -
lamenta un tiesu ēkām un atro -
das netālu no galvenajām feder ā-
lajām institūcijām, ieskaitot Ka -
nadas Bibliotēku un archīvus.

***
“Dzelzs priekškara” 

velomaršruts iegūst starptau-
tisku balvu
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denti. “Mūsuprāt, ar diviem pre-
tendentiem nepietika, lai veik - 
s mīgi īstenotu kandidātu atlasi,” 
sacīja Nollendorfs. Savukārt līdz  
1. novembrim tika saņemti ko  pu-
mā 13 pieteikumi.

***
Latvijas Zaļā partija izslēgta no 
Eiropas zaļo partiju apvienības

Latvijas Zaļā partija (LZS) ir iz -
slēgta no Eiropas zaļo partiju ap -
vienības (EZP), taču partijas bied-
riem šāds lēmums neesot pār stei-
gums, jo arī partijas iekšienē ap -
svērta ideja par izstāšanos, aģen-
tūru LETA informēja partijas 
priekšsēdis Edgars Tavars. Viņš 
apstiprināja, ka LZP ir izslēgta no 
EZP, taču norādīja, ka arī paši jau 
ilgāku laiku diskutējuši par izstā-
šanās iespēju no šīs apvienības.

***
Liepājā pulcējas 80 mākslas 

festivālu vadītāji no 
14 Eiropas valstīm

Lai apmainītos idejām un rastu 
jaunas starptautiskas sadarbības 
iespējas, no 7. līdz 8. novembrim 
Liepājas koncertzālē Lielais dzin-
tars norisinājās konference Nor-
dic-Baltic Arts Festival Conference 
2019, kas pulcē 80 dažādu jomu 
mākslas un kultūras festivālu di -
rektorus, mākslinieciskos vadī tā -
jus un citus nozares profesionāļus 
no 14 valstīm.

***
Latvijas filma  nominēta 

Eiropas Kino akadēmijas balvai
Latvijas studijā Vertov tapusī Vi -

tālija Manska filma “Putina lie ci-
nieki” ir viena no piecām doku-
mentālajām filmām, kas nomi-
nētas Eiropas Kino akadēmijas 
balvai dokumentālo filmu katē-
gorijā. To Eiropas Kino akadēmija 
(European Film Academy, EFA) 
paziņoja Seviljas kinofestivālā no -
tikušajā preses konferencē. Filma 
sniedz ieskatu Kremļa varas aiz-
kulisēs 2000. gadā, kad Vladimirs 
Putins pirmo reizi tika ievēlēts par 
Krievijas prezidentu. Gadu pēc 
pirmizrādes režisors Vitālijs Man - 
s kis par savu filmu saka: “Krievijas 
negātīvā pieredze ar operāciju 
“Pēctecis”, kas iecēla Putinu tronī, 
ir mācība visiem. Un tā ir šīs fil-
mas galvenā vēsts.”

***
Iznāk romāns par Dainu tēva 

ģimenes līkločiem
Savam mūža darbam – dainu 

vākšanai un apkopošanai – Kriš-
jānis Barons pievērsās galveno -
kārt mūža otrajā pusē, bet daudz 
mazāk zināmas ir viņa gaitas jau-
nības un brieduma gados. Tieši 
šiem mazāk izpētītajiem aspek-

sabalansēts un paredz pieaugumu 
arī citās nozarēs, jo mūsu pienā-
kums ir pieejamos līdzekļus sa -
dalīt visas sabiedrības interesēs,” 
sacīja Mūrniece. Sapulces laikā 
Saeimas deputātiem un valdībai 
iesniegta prasība pildīt Veselības 
aprūpes financēšanas likumu un 
nodrošināt veselības aprūpes no -
zarē strādājošo atalgojuma pie -
augumu par 20%, paredzot atbil -
s tošu 2020. gada valsts budžeta 
fi nansējumu 120 miljonu eiro ap -
mērā. Tāpat sapulces dalībnieki 
pieprasījuši pārskatīt veselības ap -
rūpes nozarei paredzēto financē-
jumu 2021. gadam un 2022. ga -
dam, nodrošinot Eiropas Savie-
nības (ES) dalībvalsts cienīgu fi -
nancējuma pieaugumu līdz 5%   
no Latvijas iekšzemes kopproduk-
ta (IKP). Tā kā nozares centieni 
joprojām nav devuši vēlamo re -
zultātu, no 8. līdz 13. novembrim 
visā Latvijā tiks īstenota akcija – 
“Nolaid karogu, iededz sveci!”. Tās 
ietvaros Latvijas lielākās slimnī -
cas, ģimenes ārstu prakses un sa -
biedrībā zināmi cilvēki aizdegs 
reālas un digitālas sveces, kā arī 
pusmastā nolaidīs Latvijas karogu.

***
Prezidents izsludinājis likumu 

par nepilsoņa statusu 
Valsts prezidents Egils Levits 

izsludinājis likumu Par nepilso - 
ņa statusa piešķiršanas izbeigšanu 
jaundzimušiem bērniem no 2020. 
gada 1. janvāŗa, liecina paziņo -
jums oficiālajā izdevumā Latvijas 
Vēstnesis. Parlaments šo likumu 
galīgajā lasījumā pieņēma 17. ok -
tobrī.

Priekšlikumu izbeigt nepilsoņa 
statusa piešķiršanu bērniem par -
la mentā iesniedza iepriekšējais 
Valsts prezidents Raimonds Vē  jo-
nis. To viņš lūdza vērtēt arī 12. Sa -
eimai, kas gan viņa rosinājumu 
noraidīja. Likums paredz, ka no 
2020. gada 1. janvāŗa jaundzi mu-
šajiem piešķirs Latvijas pilsonību, 
ja vien bērna vecāki nebūs vie no-
jušies par citas valsts pilsonības 
piešķiršanu un bērns nebūs citas 
valsts pilsonis. Ja bērns būs dzimis 
ārpus Latvijas vai viens no viņa 
vecākiem ir citas valsts pilsonis, 
plānots, ka vecākiem, lai bērnu 
atzītu par Latvijas pilsoni, Pilso-
nības un migrācijas lietu pārval -
dē būs jāiesniedz iesniegums un 
dokumenti, kas apliecina, ka bērns 
nav un nav bijis nevienas valsts 
pilsonis. Plānots, ka izmaiņas at -
tieksies uz nelielu bērnu skaitu, jo 
atbilstoši Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes datiem 2016. gadā 
kā nepilsoņi reģistrēti 47 bērni, 
2017. gadā – 51, savukārt 2018.
gadā – 33 bērni.

***
Uz Okupācijas mūzeja vadību 

pretendē 12 cilvēki
Latvijas Okupācijas mūzeja di -

rektora amatam konkursā pietei-
kušies 13 cilvēki, no kuriem viens 
no kandidātu saraksta svītrots ne -
atbilstoša pieteikuma dēļ, aģentū-
rai LETA pastāstīja mūzeja bied-
rības valdes priekšsēdis Valters 
Nollendorfs. Sākotnēji konkur-
sam bija jānoslēdzas 21. augustā, 
bet nelielā pieteikumu skaita dēļ 
pieteikšanās tika pagarināta līdz 1. 
novembrim. Nollendorfs pastās-
tīja, ka līdz 21. augustam konkursā 
bija pieteikušies tikai divi preten-

Latviju šķērsojošais “Dzelzs 
priekš kara” velomaršruts jeb Euro 
Velo 13 saņēmis Eiropas Kultūras 
un tūrisma tīkla balvu kā labākais 
starptautiskais tematiskais tūris ma 
produkts vai kultūras maršruts.

Tieši pēc Latvijas iniciātīvas ve -
lomaršrutu pērn ierindoja starp 
oficiālajiem Eiropas Padomes kul-
tūras maršrutiem. Citās katēgo-
rijās apbalvoti vēl divi Latvijas tū -
risma produkti – Zaubes savva - 
ļas kulinārais festivāls un spēle 
“Āraišu leģendas”.

***
Protestu diena – 7. novembris
Pēc vairāku stundu debatēm un 

trauksmaina rīta 7. novembrī, kad 
pie Saeimas ēkas protestēja iespai-
dīgs skaits reģionu un pašvaldību 
pārstāvju, Saeima konceptuāli at -
balstījusi “Administrātīvo territo-
ri ju un apdzīvoto vietu likumu”, 
kas paredz no 2021. gada vidus 
Latvijā izveidot 39 pašvaldības 
esošo 119 vietā. Par likumprojektu 
pirmajā lasījumā nobalsoja 70 de -
putāti, bet pret bija 13 deputāti. Jau 
debatēs vairāku stundu gaŗumā 
iezīmējās tendence, ka visstingrāk 
pret likumprojektu iestājas Zaļo 
un Zemnieku savienības deputāti, 
kas arī nobalsoja pret. Savukārt 
Saskaņa kopā ar valdošo koaliciju 
nobalsoja par likumprojekta at -
balstīšanu pirmajā lasījumā. Sa -
eima arī atbalstīja noteikt termi -
ņu priekšlikumu iesniegšanai ot -
rajam lasījumam līdz 18. decem-
brim.

Protestē pret novadu reformu
 
“Savā un Saeimas vārdā dziļi 

atvainojos medicīnas nozarē strā-
dājošajiem par pērn pieņemto ne -
izpildāmo lēmumu par mediķu 
algu pieaugumu. Šā brīža situācijā 
to nav iespējams izpildīt,” sacīja 
Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-
niece (NA).

Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-
niece atvainojas par neveiksmī-
go balsojumu // Foto: LETA

 
Savukārt protesta akcijas rīko -

tāji uzsver: tā kā polītiķi joprojām 
turpina nepildīt likumu, mediķi 
plāno turpināt protestēt un visā 
Latvijā rīkos akciju “Nolaid ka -
rogu, iededz sveci!”. Vienlaikus Sa -
eimas priekšsēde uzsvēra, ka ve -
selības nozares financējums ir un 
paliek gan Saeimas, gan valdības 
prioritāte. Nākamā gada budžetā 
medicīnas nozarei kopumā papil-
dus plānoti 200 miljoni eiro, 
tostarp 60 miljoni paredzēti tieši 
atalgojuma paaugstināšanai me -
dicīnā strādājošajiem. “Veidojot 
budžetu, raudzījāmies, lai tas ir 

tiem savā jaunākajā romānā 
“Mazā, klusā sirds. Dārta un Kriš-
jānis pirms tautasdziesmas” pie-
vērsusies populārā rakstniece In -
guna Bauere, paziņojumā medi-
jiem informē apgāds “Zvaigzne 
ABC”. Jaunajā romānā autore at -
ainojusi Krišjāņa Barona dzīves 
agrīno posmu, bērnību, skolas un 
studiju gadus, jaunlatviešu kus-
tības veidošanos un attīstību un 
procesus, kas pamazām rosināja 
nacionālās kultūras izveidošanos 
Latvijā.

Romāna lappusēs sastopami arī 
tādi zināmi vēsturiski personāži 
kā Krišjānis Valdemārs, Fricis 
Brīv zemnieks un citi – taču stāsta 
galvenais akcents ir abu Barona 
dzīvē svarīgāko sieviešu, proti, sie-
vas Dārtas un mātes Eņģeles, dzī -
ve un loma nākotnes Dainu tēva 
dzīvē.

***
Filma “Projām” saņēmusi trīs 

starptautiskas balvas
Latviešu režisora un animatora 

Ginta Zilbaloža animācijas filma 
“Projām” jeb Away saņēmusi trīs 
balvas, aģentūru LETA informēja 
kinoprojekta “Spektrs” pārstāvji. 
61. Ziemeļvalstu filmu dienās Vā -
cijas pilsētā Lībekā, kur viesojās 
arī filmas veidotājs Gints Zil ba-
lodis, “Projām” saņēma īpašo pie-
minējumu bērnu un jauniešu fil-
mu katēgorijā. Žūrija uzteica fil -

mu par tās neparasto un minimā-
listisko stilu. Vēlāk Zilbalodis pie-
dalījās Jaunās Čitoses lidostas 
Starptautiskajā animācijas festi vā-
lā Japānā. Startējot pilnmetrāžas 
filmu konkursā, “Projām” saņēma 
īpašo žūrijas balvu. Savukārt Ņu -
jorkas CineCina filmu festivālā 
animācijas filma “Projām” saņēma 
īpašo balvu par mākslinieciskiem 
sasniegumiem.

***
Latviešu dizainera darbs 

gūst atzinību
Grafiskais dizainers Pauls Bir-

mans no Rīgas apkārtējo uzma-
nību izpelnījies ar saviem 3D zī -
mējumiem, kuŗus katru dienu 
izvieto sociālajos tīklos Instagram 
un Facebook. Viens no Paula dar-
biem piesaistīja arī kādas Losan-
dželosas aģentūras uzmanību. Tās 
pārstāvji piedāvāja Paulam sadar-
bību, kas Paula darbam ļāva no -
nākt vienā no pasaules slavenā-
kajiem TV raidījumiem “Elenas 
Didženeresas šovs”. “Ellen show” 
ir ļoti populārs raidījums visā pa -
saulē, ne tikai Amerikā. To katru 
dienu skatās miljoniem skatītāju 
un uz raidījumiem tiek aicinātas 
dažādas slavenības – aktieŗi, mū -
ziķi, dziedātāji un pat bijušais ASV 
prezidents Baraks Obama.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

SOMIJA. 6. novembrī Helsinkos, Rikhardinkadun bibliotēkā, 
notika Vizmas Belševicas triloģijas “Bille” pirmās daļas tulkojuma 
somu valodā atklāšana. Latvijas vēstniece Somijā Kristīne Našeniece, 
ievadot vakaru, pauda prieku par ikvienu Latvijas literātūras darbu, 
kas iznāk somiski, jo īpaši, par Latvijas literātūras šedevru tulkoju-
mu.  Par “Billi”, rakstnieci Vizmu Belševicu un grāmatā atspoguļoto 
laiku stāstīja tulkotāja Mirja Hovila un vakara goda viešņa no Latvi-
jas – dzejniece un literātūrzinātniece, Vizmas Belševicas biografijas 
pētniece Anna Auziņa. Viņas atzina, ka laika periods Latvijas vēsturē, 
par kuru ir grāmata, ir kontrastu pilns, taču katrs mūsdienu lasītājs 
tajā var atrast kaut ko sev pazīstamu. Grāmatu, kuŗu Latvijā lasa visu 
paaudžu lasītāji, būtu īpaši vērtīgi izlasīt tieši Somijas pieaugušo 
auditorijai.

ĪRIJA. 7. novembrī Latvijas vēstniecībā Īrijā viesojās Skerries 
Educate Together School pārstāvji direktora vietnieka Briana O’Luasa 
vadībā. Vēstniecība viesiem  dāvināja latviešu autoru grāmatas angļu 
un latviešu valodās kā arī informatīvos materiālus par Latviju. Lite-
rātūra paredzēta ne tikai latviešu kopienas skolēnu lasīšanai, bet arī 
visiem pārējiem skolēniem, lai iegūtu informāciju par savu skolas 
biedru valsti un tautu.

DĀNIJA. Turpinot maijā iesākto atmiņu vakaru tradiciju, 
5. no  vembrī Latvijas vēstniecībā Dānijā plašam interesentu lokam 
par savu dzīves gājumu stāstīja pētnieks, fotografs, ģeofiziķis, rakst-
nieks un Latvijas goda konsuls Grenlandē Ivars Sīlis. Tikšanās laikā 
I. Sīlis pastāstīja, kādēļ viņš nokļuvis Grenlandē, kā kļuvis par polār-
pētnieku, piedalījies ekspedīcijās, par dzīves apstākļiem Grenlandē, 
tās iedzīvotāju vēsturi un mūsdienu pārbaudījumiem. Klausītāji ar 
interesi klausījās atmiņās par trimdu, eskimosiem, polārlāčiem un 
Grenlandes dabu, kā arī aizraujošos un kuriozos atgadījumos no I. 
Sīļa dzīves. Lielo interesi apliecināja klausītāju jautājumi gan par 
aktuālitātēm Grenlandē un turienes latviešu kopienu, gan par dažā-
diem I. Sīļa piedzīvojumiem. Stāstus papildināja pētnieka uzņemtās 
fotografijas. 

• 26. oktobrī Helsingēras Tautas universitāte sadarbībā ar Dānijas-
Latvijas biedrību un Latvijas vēstniecību Dānijā rīkoja semināru 
“Letland 100 år”. Pasākumu atklāja Latvijas vēstniece Dānijā Alda 
Vanaga.

KOREJA. 4. novembrī Korejas televīzijas kanāls Arirang 
viesojās Latvijas vēstniecībā Seulā. Tika pārraidīts sižets par Latviju 
un intervija ar Latvijas vēstnieku Korejā Pēteri Vaivaru raidījumu 
ciklā The Diplomat 73. serijā (angļu valodā). 

ČECHIJA. Vēstniece Gunta Pastore piedalījās Čechijas Mazo 
un vidējo uzņēmēju asociācijas forumā “Biznesa sadarbība starp 
Čechiju un Baltijas valstīm”. Uzrunājot Čechijas uzņēmējus, vēstniece 
pauda gandarījumu, ka Čechija ir starp Latvijas Top 20 tirdzniecības 
partneriem, vienlaikus sadarbībai ir potenciāls. Perspektīva joma ir 
digitalizācija. Pašlaik Eiropā uzņēmējiem ļoti aktuāla ir digitālā 
transformācija un innovācijas. 
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1993. gada pavasarī Viskonsi-
nas universitātes vēstures profe-
sors Paulis Lazda (ar kuŗu iepa-
zinos Ziemeļamerikā 1981. gadā) 
vēstulē aicināja mani pievieno-
ties iniciātoru grupai, kuŗas no -
doms bija ‒ ēkā, kur atradās Sar-
kano strēlnieku mūzejs, ierīkot 
Okupācijas mūzeju, kuŗa mērķis 
būtu atcerēties, pieminēt, atgā di-
nāt svešu varu noziegumus pret 
Latvijas valsti, tautu un zemi. Es 

Lai nākotne vēl baltāka
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

tūdaļ pievienojos šai iniciātīvai  
un,  sākot ar 2000. gadu,  esmu Oku-
 pācijas mūzeja biedrības ‒ OMB 
loceklis  tagad jau laikam emeri-
tus. Katru gadu braucu uz Rīgu, lai 
piedalītos OMB sēdēs, līdz kamēr 
manas sievas veselības stāvoklis 
man vairs neļāva atstāt Telavivu.

Kāpēc rakstu šīs rindiņas? Tā -
pēc,  ka šo gadu gaitā iepazinu un 
apbrīnoju ilggadējos Okupācijas 
mūzeja “sirdi un dvēseli” ‒ Val-

teru Nollendorfu un Gundegu 
Micheli. Viņi ieradās Latvijā no   
t. s. vecās trimdas, kur viņi, tāpat 
kā mūzeja iniciātors Paulis Laz-
da, savās mītnes zemēs uzturēja 
dzīvu nesalaužamo ticību, ka 
Latvija atdzims. Un tādos pašos 
“ietvaros” ar patiesu cieņu un ap -
brīnu jāpiemin nelaiķis Gu  nārs 
Birkerts, kuŗš, ģeniāli savienojot 
latviskumu ar modernitāti, iece-
rēja un projektēja divas izcilas 

celtnes, kas simbolizē atjaunotās 
Latvijas garu ‒ reizē nacionālu 
un eiropisku: Nacionālo biblio tē-
ku ‒ Gaismas pili un piebūvi Oku-
pācijas mūzeja pamatoti drū - 
ma jai, melnajai, tumšajai ēkai ‒ 
bal to, gaišo, cerīgi iedvesmojošo 
Nā    kotnes namu, kam Latvijas 
101. gadskārtas gaidās nu nosvi-
nēti Spāru svētki.

Šīs Gunāra Birkerta ieceres īs -
tenošana uzdūrās lielām grūtī-

bām, inercei, stulbai neizpratnei, 
ņurdošiem protestiem no tādu 
cilvēku puses, kuŗos, šķiet, iezī-
dies kaut kas “sovjetisks” ‒ bailes 
uzņemties risku, radošas fantā-
zijas trūkums.

Man, kas vēl atceras pirmskaŗa 
Latvijas pēdējos gadus, ir vēlme, 
lai pakļautība svešām varām ne -
kad neatkārtotos un, vērojot bal-
tā Nākotnes nama tapšanu, lai 
Latvijas nākotne būtu vēl baltāka!

Pagājušajā sestdienā, 9. novem-
brī, Vācijā un ne tikai ļaudis 
atzīmēja faktu, ka todien pirms 
30 gadiem sākās Berlīnes mūra 
sabrukšana. Tas notika brīdī, kad 
Austrumvācijas režīms bija pare-
dzējis sākt uzmanīgu procesu, 
kuŗā katru dienu noteiktam skai-
tam Austrumberlīnes iedzīvotā-
ju ļaus viesoties Rietumberlīnē ar 
saprašanu, ka tās pašas dienas 
va  karā tie atkal atgriezīsies mā -
jās. Plānu bija paredzēts uzsākt 
10. datumā. 9. novembŗa pieva-
karē kāds no režīma pārstāvjiem 
noorganizēja preses konferenci 
ar ārvalstu žurnālistu līdzdalību. 
Viens no tiem pajautāja, kad sāk-
sies jaunais process, un ierēdnis 
mazliet pastomījās un tad patei-
ca, nu, cik saprotu, tā jau tagad ir 
ieviesta. Gandrīz momentā pie 
Berlīnes mūra austrumu puses 
sāka pulcēties liels skaits cilvēku. 
Apsargi pie šķērsošanas pun -
ktiem izmisīgi centās sazvanīt 
priekšniecību. Laikā kopš tā 
brīža kļuvis zināms, ka baisās sle-
penpolicijas priekšnieks vien kār-
ši necēla klausuli, un tā rezultātā 
apsargi vispirms centās pārbau-
dīt klātesošo identifikācijas do -
kumentus, bet tad būtībā pa -
raustīja plecus, atvēra vārtus un 
teica “ejiet!”. Otrā mūra pusē gai-
dīja gandrīz tikpat liels pulks cil-
vēku, kas ienācējus sagaidīja ar 
ziediem, šampanieti un urravām. 
Nekavējoties karstasinīgāki cil-
vē ki sāka meklēt āmurus, lauž -
ņus un jebko citu, ko lietot, lai 
sāktu nīstā mūra demontāžu. 
Gandrīz 40 gadu gaŗumā tas bija 
stāvējis kā Aukstā kaŗa viens no 
redzamākajiem simboliem. To 
ap  liecināja ASV prezidents Ro -
nalds Reigans, kad viņš 1987. 
gada jūnijā uzstājās pie leģendā-
rajiem Brandenburga vārtiem  un 
teica vārdus:  “Gorbačova kungs, 
noplēsiet šo mūri!” Pāris gadu 
vēl bija vajadzīgi, bet pienāca 
1989. g. 9. novembris. Pāris ne -
dēļu laikā mūrī bija plašas plai-
sas, tajā skaitā 22. decembrī Rie-
tumvācijas kanclers Helmuts Kols 
šķērsoja robežu pie Branden bur-
ga vārtiem, lai paspiestu roku 
Austrumvācijas premjēram Han -
sam Modrovam. Vēl pāris gadu, 

PAR MŪRIEM
un abas Vācijas puses atkal bija 
apvienotas.

Taču Berlīnes mūra krišanu arī 
varam aplūkot plašākā kontekstā 
un konstatēt, ka tā bija viena no -
zīmīga, bet tomēr tikai viena daļa 
no daudz lielāka mūŗa sagrau ša-
nas. Runa ir par tā dēvēto dzelzs 
priekškaru, kuŗu pirmais 1946. 
gada martā uzrunā Amerikā de -
finēja lielais Lielbritanijas valsts-
vīrs Vinstons Čērčils. “No Šteti-
nas pie Baltijas jūras līdz Triestei 
pie Adrijas jūras, pāri kontinen-
tam ir nolaidies dzelzs priekš-
kars,” sirmais polītiķis, kurš to -
brīd bija opozīcijas līderis savas 
valsts parlamentā. “Aiz šīs līnijas 
ir seno Centrālās un Austrum-
eiropas valstu galvaspilsētas Var-
šava, Berlīne, Prāga, Vīne, Buda-
pešta, Belgrada, Bukareste un 
So  fija. Šīs slavenās pilsētas un to 
iedzīvotāji atrodas tajā, kuŗu ne -
varu nosaukt citādi kā par Pa -
domju sfēru. Tās visas ir padotas 
tāda vai cita veida padomju ie -
tekmei, bet arīdzan ļoti augstam 
un daudzos gadījumos pieaugo-
šam kontroles līmenim no Mas-
kavas.” Čērčils neminēja Tallinu, 
Rīgu un Viļņu, kuŗas tikpat ļoti 
atradās aiz dzelzs priekškara. 
Ta  ču no šī viedokļa raugoties, 
Berlīnes mūŗa krišanu nudien 
varam uzskatīt kā signālu vai 
priekšvēstnesi.

1989. gada novembrī jau vēs-
turē bija Solidāritātes arodbied-
rības kustības Polijā pārtapšana 
par polītisku partiju, kuŗa tā paša 
gada jūnijā bija triumfējusi tikai 
daļēji brīvās parlamenta vēlēša-
nās. Visu pagājušā gadsimta 80. 
gadu garumā Solidāritāte stāvēja 
kā simbols okupēto un apspiestu 
tautu vēlmei gūt plašākas pašno-
teikšanās tiesības. Kustības līderi 
atkārtoti tika arestēti un repre-
sēti, bet galu galā tie bija būtiski 
komūnistu kontroles vājināšanā. 
Arīdzan vēsturē bija notikumi 
Ungārijā, kur 1989. gada maijā 
valdība sāka nojaukt tās robežas 
sētu ar Austriju. To izmantoja 
tūkstošiem ungāru, bet arī Aus  -
t rumvācijas pilsoņu un čechoslo-
vaku, lai nonāktu rietumos. Tā 
paša gada oktobrī likvidēta Un -
gārijas komūnistiskā partija. 

Savu kārt laikā pēc Berlīnes mūra 
krišanas veidojās tā dēvētā sam -
ta revolūcija Čechoslovākijā, kā 
arī revolūcija Rumānijā, kur nīs-
tais diktātors tika sagūstīts un 
nogalināts.

Savukārt Latvijā Berlīnes mūra 
krišanas brīdī jau bija noticis pir-
mais Latvijas Tautas frontes kon-
gress, kur delegāti ļoti rūpīgi ru -
nāja par plašāku suverēnitāti re -
formētas Padomju Savienības 
ietvaros. Mūra krišana latviešus 
iedvesmoja, ļāva saprast, ka ir arī 
iespējams pilnībā atteikties no 
nu  dien represīvām iekārtām. 
Man vienmēr licies, ka galvenā 
iedvesma tam bija Michaila Gor-
bačova “atklātības” polītika, ku -
ŗas ietvaros PSRS iedzīvotājiem 
pirmoreiz tika pateikts, ja jums 
šajā valstī kaut kas nepatīk, tad 
jūtieties brīvi par to runāt. Pro-
tams, neapšaubot valsts pastāvē-
šanu kā tādu, bet tomēr. Latvijā 
tā sākās kā vides aizsardzības 
kus tība, kuŗas līderiem izdevās 
novērst vēl vienas hidroelektrī-
bas stacijas celšanu uz Daugavas, 
kā arī pazemes metro ierīkošanu 
Rīgā. 1990. gadā visas trīs Baltijas 
valstis pieteica atjaunotu neatka-

rību. Un nākamā gada augustā 
pēc reakcionāra puča Maskavā, 
tās nudien un negaidīti bija pa -
tiesi neatkarīgas valstis. Vēl pēc 
pāris mēnešiem Padomju Savie-
nība pārstāja eksistēt. Arī milzīgā 
mūŗa, kāds bija dzelzs priekškars, 
vairs nebija.

Par to it sevišķi vērts padomāt 
šonedēļ, kad Latvijā atzīmējam 
nedēļu, kuŗa sākās ar Lāčplēša 
dienu 11. datumā un beigsies ar 
valsts svētkiem 18. novembrī. Tā 
dēvēto bermontiešu spēku izrai-
dī šana no Rīgas ir iegansts Lāč plē-
šu dienai, un tas bija 1919. ga  dā 
un tātad pirms apaļas simtgades. 
Jau nākamajā gadā pasniegti pir-
mie Lāčplēša kaŗa ordeņi. Pagā-
ju šajā nedēļā Saeima pirmajā la -
sījumā apstiprināja priekšlikumu 
no vairākiem Nacionālās apvie-
nī bas deputātiem par domu, ka 
Lāčplēšu dienai būtu jābūt brīv-
dienai. Gribētos domāt, ka prātī-
gāk būtu bijis ar šādu ierosinā-
jumu nākt kaut kad ātrāk un ne -
vis tikai dažas dienas pirms Lāč-
plēšu dienas kā tādas, taču tagad 
jautājumu apspriedīs Saeimas 
Cil vēka tiesību un sabiedrisko 
lie  tu komisija un, ja tā pateiks jā, 

tad pilnais parlaments. No vienas 
puses, Latvijas militārā vēsture 
šķiet pelnījusi atzīmēšanu ar kon-
 krētu brīvdienu. No otras puses, 
brīvdienas uzņēmējiem maksā 
naudu vai nu tāpēc, ka veikals ir 
slēgts, vai arī tāpēc, ka tajā strā-
dājošajiem ir jāmaksā virsstun-
das. Te var saskatīt argumentus 
abās jautājuma pusēs, un jūtos 
laimīgs, ka lēmums nav jāpieņem 
man. Katrā gadījumā pret vēl 
vie nu brīvdienu kā tādu īpašu 
iebildumu nevarētu būt. 

Mēs dzīvojam pasaulē, kuŗā 
mūri atkal tiek celti. Centrāl ei ro -
pā vairākas valstis ir tādus bū  vē-
jušas gar savām robežām, lai ap -
turētu bēgļu plūsmu no dienvi -
diem. Amerikā valsts prezidents 
turpina uzstāt, ka ir vajadzīgs mū -
ris gar robežu ar Meksiku (un ne -
pārtraukti melot par to, cik daudz 
no tā jau ir uzbūvēts). Ta  ču Ber-
līnes mūŗa krišanas ga  dadiena lai 
mums visiem atgā di na, cik mūri 
var būt un ir des truk tīvi. Dzīvot 
aiz mūra negrib neviens, un tieši 
šonedēļ lai sla vēts Dievs, ka tas 
lielais mūris, kurš pusgadsimtu 
mūsu tautu turēja nebrīvē, ir pa -
zudis uz ne  atgriešanos!
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GODA BALVA 

Laikrakstam LAIKS par trim-
das preses darba  turpināšanu, 
stiprinot un veicinot tautas ap -
ziņu ārzemēs kopš 1949. gada     
8. novembŗa.

GODA DIPLOMS

Lilijai Zobens par mūža iegul-
dījumu latviešu koŗmūzikas tra-
diciju kopšanā Eiropā un spilgto 
Londonas latviešu koŗa 70 gadu 
jubilejas koncertu.

ATZINĪBAS RAKSTI
Latviešu Kultūras festivāla 

Brazīlijā rīcības komitejai par 
sekmīgu 1. Latviešu Kultūras fes-
tivāla Brazīlijā sarīkošanu un 
norisi un par latviešu dziesmu 
un deju tradicijas uzturēšanu un 
latviešu kultūras veicināšanu 
Dienvidamerikā. 

PBLA Kultūras fonda 
APBALVOJUMI 2019. gadā

Austrālijas Latviešu 57. Kul-
tūras dienu rīcības komitejai 
par sekmīgu Austrālijas Latviešu 
57. Kultūras dienu Adelaidē sarī-
košanu un norisi un par latviešu 
dziesmu un deju tradicijas uz  tu-
rēšanu un latviešu kultūras vei-
cināšanu Austrālijā. 

Eiropas latviešu kultūras 
svēt ku rīcības komitejai par sek-
mīgu 2. Eiropas latviešu kultūras 
svētku Dublinā, Īrijā, sarīkošanu 
un norisi un par latviešu dzies-
mu un deju tradicijas uzturēšanu 
un latviešu kultūras veicināšanu 
Eiropā. 

XV Latviešu Dziesmu un deju 
svētku Kanadā rīcības komitejai 
par sekmīgu XV Latviešu Dzies-
mu un Deju svētku Kanadā sarī-
košanu un norisi Toronto un par 
latviešu dziesmu un deju tradi-
cijas uzturēšanu un latviešu kul-
tūras veicināšanu Kanadā.

Inesei Auziņai-Smitai par mū  ža 
ieguldījumu Lielbritanijas latvie-
šu archīvu un bibliotēkas sagla-
bāšanā, uzturēšanā un po  pulā-
rizēšanā Straumēnos.

Briseles latviešu teātŗa vadītājai 
un režisorei Andrai Baltmanei 
par ilggadēju ieguldījumu dias-
poras amatieŗteātŗu kustības vei-
došanā Beļģijā un Eiropā un Ei -
ropas mēroga diasporas kultūras 
lielpasākumu spilgtu režiju.

Jānim Beloglāzovam par ilg-
gadēju darbu mūzikā Kanadā un 
par 2019. g. gada izrādes Lāčplēsis 
izveidošanu Toronto un Hamil-
tonā.

Andim Bērziņam par ilgga dē-
ju un izcilu darbu Austrālijas lat-
viešu sabiedrībā, it īpaši pe  da go-
ģijas, jauniešu latviskās audzi nā-
šanas un kultūras dzīves uztu rē-
šanā un attīstīšanā.

Sandrai Bondarevskai par no -
zīmīgu pienesumu Latvijas dias-
poras vēstures izpētē un popu-
lārizēšanā, izstrādājot pētniecis-
ko darbu un monografiju   “Pē -
tersoni Īrijā”.

Jānim Čečiņam par ilggadēju 
un izcilu darbu Austrālijas lat-
viešu sabiedrībā, it īpaši teātŗa 
nozarē, un par Sidnejas Latvie - 
šu teātŗa uzveduma “Kabarē de 
Rī ga” viesturnejām Austrālijā un 
Latvijā 2019. gadā.

Inesei un Greg Fludēm par 
līdzdalību, veicināšanu un ilgga-
dēju atbalstu kultūrai Kanadā.

Frankfurtes latviešiem (Mārī-
tes Kļaviņas vadībā) par nozī-
mīgu ieguldījumu Latvijas kul-
tūras diplomātijā Vācijā, Latvijas 
valstiskuma simtgades norišu ie -
tvaros radot koncertu Lettonia 
Centum.

Anitai un Ivaram Gaidēm par 
līdzdalību, veicināšanu un ilg ga-
dēju atbalstu kultūrai Kanadā.

Dainai Jaunbērziņai par paš-
aiz liedzīgu darbu koŗa tradicijas 
uzturēšanā Austrālijā, ilggadēji 
vadot Sidnejas Latviešu vīru kori.

Pēterim Kļaviņam par ilgga-
dēju un izcilu darbu Austrālijas 
latviešu sabiedrībā, it īpaši izdo-
dot Sidnejas Latviešu biedrības 
informācijas biļetenu “Ritums”.

Lilitai Krūzei par nozīmīgu 
pienesumu Latvijas diasporas 
vēstures izpētē un populāri zē-
šanā, pateicoties jaunajai grā-
matai “Latvieši Gērnsijā”.

Uldim Mākulim par nozīmī -
gu ieguldījumu Latvijas kultūras 
diplomātijā Šveicē un latviešu 
koŗmūzikas populārizēšanā, pa -
teicoties iniciātīvai  “Terra Cho-
ralis [LV-CH]”.

Anetei Melecei (Šveicē) par 
pasaules elpu Latvijas animācijas 
un illustrāciju jomā, kas atzīmēts 
ar grāma tas  “Kiosks”  illustrā ci-
jām piešķirto Baltvilka balvu 
bērnu literātūrā.

Dr. Gunāram Nāgelam par 
pirmā pasaules elektroniskā lat-
viešu laikraksta (laikraksts “Lat-
vietis” Austrālijā) dibināšanu, iz -
došanu, salikšanu un par ilgga-
dēju darbu latviešu sabiedrībā.

Ilzei Nāgelai par darbu kā 
žurnālistei un palīgredaktorei 
laikrakstam “Latvietis” Austrā li-
jā, kā arī par ilggadēju darbu lat-
viešu sabiedrībā, it īpaši mākslas 
jomā. 

Luksemburgas daiļ amatnie-
ku kopai “Sāntāpslis” par iegul-
dījumu daiļamatniecības kustī-
bas veidošanā diasporā un tās 
sasaistē ar Latviju, jau trešo gadu 
pievienojoties Latvijas Nacionā -
lā kultūras centra iniciātī vai “Sa -
tiec savu meistaru”.

Korporācijai “Spīdola” To -
ron to par līdzdalību, veicināšanu 
un ilggadēju atbalstu kultūrai 
Kanadā.

Vitai Timermanei (un koman-
dai) par nozīmīgu ieguldījumu 
Latvijas kultūras diplomātijā, sa -
darbībā ar Eiropas latviešu dias-
poras koŗiem no Beļģijas, Luk-
sem burgas un Francijas, īsteno-
jot koŗmūzikas koncertu Parīzes 
Orsē mūzeja (Musée d’Orsay) 
izstādē par Baltijas simbolismu 
Âmes sauvages.

Kustībai “Vakareiropas kok lē  -
tāji” par Eiropas mēroga kustību 
un ieguldījumu Latvijas mūzikas 
tradiciju izkopšanā ārvalstīs vai-
rākās paaudzēs un par jauno al -
bumu “Simtiem zvaigžņu de -
besīs”.

Andrai Zommerei par izcilo 
un ilggadējo darbu izglītībā ASV 
(Amerikas Latviešu apvienībā) 
un PBLA.

Aizvadot šo 
tautas varonības gadu, 
Pasaules brīvo latviešu 

apvienības valde 
sveic tautiešus 

visā plašajā pasaulē 
Lāčplēšu dienā un 

Latvijas Republikas  
proklamēšanas 
101. gadadienā!

Katrs remigrantu ģimenes at -
griešanās stāsts ir izaicinājums 
gan emocionāli, gan praktiski. Tā -
pēc, atgriežoties dzimtenē, viņiem 
ir svarīgi sajust pleca sajūtu un 
iedrošinājumu. Viens no soļiem 
šajā virzienā bija latviešu valodas 
apguves nometne, ko oktobŗa no -
galē Lilastē organizēja Latviešu va -
lodas aģentūra. Remigrantu ģime-
nes nometnē mācījās latviešu va -
lodu ar mākslas, dziesmu, kulinā-
rijas un improvizācijas palīdzību.
Viena no nometnes organizētājām, 
Latviešu valodas aģentūras me - 
to diķe Ērika Pičukāne raidījumā 
Globālais latvietis. 21. gadsimts 
stāstīja, ka šajā ģimeņu nometnē 
piedalījušās septiņas ģimenes. 
Mēr ķis – vecākiem sniegt izpratni 
par Latvijas izglītības sistēmu un 
to, kā palīdzēt savam bērnam tajā 
iekļauties, turklāt – kā mācīt bēr-
nam valodu, savukārt bērniem 
parādīt, ka latviešu valoda ir forša. 
Tagad, pēc nometnes, Latviešu va -
lodas aģentūrai ir pakete, ar kuŗu 
iet pie skolotājiem, jo ir ļoti daudz 
stāstu ar jautājumiem, kuŗiem 
nepieciešams risinājums.

Latviešu valodas apguves no -
met nes dalībniece Māra Branso-
ne, kuŗa pirms trim mēnešiem no 
Arizonas (ASV) ir atgriezusies Lat-
vijā, teic, ka viens no notei co ša-
jiem atgriešanās iemesliem bija, – 
bērniem te ir paradīze – ārpus-

“Ja es dzimtenē sajūtu pleca atbalstu...”
Praktiskie un emocionālie izaicinājumi diasporas latviešiem, atgriežoties Latvijā

skolas aktīvitātes te principā ir par 
brīvu, tik daudz pulciņu un ie -
spēju. Lielākā problēma atgriežo-
ties bijusi ar augstākās izglītības 
sistēmu Latvijā – bijis ļoti grūti 
pārcelt dzīvesbiedra ASV iesākto 
augstākās izglītības procesu uz 
Latviju. Kāda mācību iestāde liku-
si viņam pat kārtot angļu valodas 
eksāmenu. 

Tomēr citādi veiksmīgajā pār-
cel šanās procesā ļoti palīdzējusi 
Vidzemes plānošanas reģiona ko -
ordinatore remigrācijas jautāju-
mos Ija Groza. Jau pirmajā e-pastā 
viņa atsūtījusi atbildes uz lielāko 
daļu jautājumu. Tas radījis sajūtu, 
ka tevi kāds gaida, ka tev iedota 
karte, kuŗā tikai soli pa solim jāiet 
uz priekšu. M. Bransonei nometnē 
vissvarīgākais bijis iepazīties ar ci -
tām ģimenēm un dalīties pieredzē. 

Latviešu valodas apguves no -
met nes dalībnieks Jānis Mežals, 
kurš 15 gadus dzīvojis Īrijā, nu jau 
trīs gadus ar ģimeni dzīvo Latvijā. 
Lēmumu atgriezties pieņēmis 
bēr nu dēļ – viņiem bijis jāsāk iet 
skolā un tādēļ ģimenei bija jā -
izvēlas – laist bērnus skolā Īrijā vai 
Latvijā. Bijis skaidrs – ja bērni sāks 
skolas gaitas Īrijā, tad būs ļoti grūti 
atgriezties. Atgriešanās sīki izplā-
nota, taču nevarēja izplānot to, ar 
ko viņi saskarsies šeit. Lielākais 
izaicinājums – laulības apliecības. 
Ja, piemēram, Īrijā vienu un to 

pašu dokumetu pieņem, tad Lat-
vijā tas tomēr nav derīgs. J. Mežals 
stāsta, ka pēc pirmā pusgada ie -
stājies pārdomu laiks, vai ģimene 
pieņēmusi pareizo lēmumu, jo vi -
ņiem – ne lielajiem, ne bērniem ‒ 
nav bijusi kopienas sajūta, visi 
drau gi palikuši Īrijā. Taču viss 
mainījies, kad ģimeni uzrunājis 
koordinātors un uzaicinājis uz šo 
nometni. Tā bijusi laba iespēja 
satikt citas remigrantu ģimenes 
un pārrunāt sasāpējušās temas – 
ļoti palīdzējusi apziņa, ka viņi nav 
vieni. Turklāt koncentrēti tika 
iedota informācija, kas nepiecie-
šama tieši remigrantu ģimenēm.   
J. Mežals ir gandarīts, ka nomet -
ne devusi viņam iespēju četras pil-
nas dienas būt kopā ar bērniem, 
kopā darboties, ko viņš līdz šim 
nebija darījis, turklāt bērniem 
radušās draudzības. Pēc nometnes 
J. Mežalam radusies papildu mo -
tīvācija, viņš redz, ka te ir iespējas. 
Ieteikums citiem remigrantiem – 
laikus jāsāk komūnicēt ar koordi-
nātoriem. 

Latviešu valodas apguves no -
met nes dalībniece Solvita Adamo-
viča, kuŗa pēc septiņu gadu dzīves 
Austrālijā jau divus gadus mīt 
Latvijā, teic, ka reiz pēc sešu ne -
dēļu viesošanās Latvijā viņa Aus -
t rālijā vairs nav varējusi iedzīvo-
ties. Toreiz Latvijā viņa izjutusi dziļu 
saikni ar dzimtu, kas Austrālijā 

ļoti pietrūkusi. Austrālijā ir labi 
draugi, tomēr dzimta ir kaut kas 
neaizvietojams. Kad S. Adamoviča 
atgriezusies Latvijā, viņa reizēm 
jutusies mazliet apalikusi, jo nav 
zinājusi, kas te ir aktuāli – teātŗa 
izrādes, bērnu aktīvitātes, uz ku -
ŗām var iet, u. c. Viņa teic, ka šādas 
nometnes ir ļoti vērtīgas, īpaši 
redzēt, ka bērni ir kopā ar jauniem 
draugiem. Svarīgi, ka ir cilvēki, ar 
kuŗiem pārrunāt lietas, saprast, ka 
viņi nav vienīgie “dīvainīši”. Pro-
tams, ka radinieki remigrantiem 
vēl visu labāko, taču viņi nespēj 
iedomāties, kam visam atbraucē-
jiem jāiziet cauri. S. Adamovičai te 
ļoti palīdzēja Latvijas Universitā -
tes Filozofijas un socioloģijas in - 
s titūta pētniece Daina Gross. Ie  tei-
kums citiem remigrantiem – ne -
vajag baidīties uzdot jautājumus – 
sociālajos tīklos, jebkur. 

Latvijas Universitātes Filozofijas 
un socioloģijas institūta pētniece 
Daina Gross, kuŗa arī piedalījusies 
nometnē, vērtē, kas ir aktuālākie 
problēmjautājumi cilvēkiem, at -
grie žoties Latvijā pēc vairāku gadu 
dzīves ārvalstīs. Viņas ieskatā vie ns 
no nometnes ieguvumiem ir  ple-
ca sajūta, ko sajutušas ģimenes – 
ka viņi nav vienīgie, kas tā jūtas, 
atgriezušies Latvijā. Turklāt no -
met nē bija arī brīva, nepiespiesta 
vide bērniem, kas ļāva iegūt jau-
nus draugus. Galvenā remigrantu 

problēma ir neziņa, kā kuŗā brīdī 
rīkoties, nedrošības sajūta, ne -
miers sirdī. Viņi ir pieraduši pie 
citas vides un pilnīgi cita veida, kā 
risina lietas. Laikā, kopš viņi ir 
ārpus Latvijas, daudz kas ir mai-
nījies. Turklāt vecākiem dažkārt 
rodas vainas sajūta, ja bērniem 
jau najā vidē neklājas viegli, rodas 
šaubas, vai pieņemts pareizais lē -
mums. Un šāda veida nometnes 
remigrantiem sniedz gan psīcho-
lo ģisku, gan informātīvu balstu. 

Valkas pašvaldības koordinato-
re remigrācijas jautājumos un At  tīs-
tības nodaļas vadītāja Gunta Smā-
ne stāsta par citām iecerēm no -
met nēm remigrantiem. Viņa teic, 
ka Valkas pašvaldība palīdz re  mig-
rantiem ar dzīvokļu jautā juma ri -
sināšanu un, piedaloties Vidzemes 
Plānošanas reģiona iz  sludinātajā 
konkursā par remig rācijas sekmē-
šanas pakalpojumu pašvaldībās, 
Valkas pašvaldība ie  guvusi 10 000 
eiro. Šo naudu plā nots izmantot 
četriem mēr ķiem: 5600 eiro – no -
metnei diasporas un remigrantu 
bērniem un jaunie šiem; diviem pa -
sākumiem, kur gan remigrantiem, 
gan poten ciālajiem remigrantiem 
tiks dota iespēja sav starpēji iepa zī-
ties, da  līties pieredzē un tikties ar Val-
kas novada vadību, speciālis tiem 
un nevalsts organi zā cijām; kā arī 
aktīvitāte, kur plā notas  latviešu va -
lodas mācības. (Pēc latviesi.com)
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Tāda interesanta sagadīšanās – 
nule, 5. novembrī, Latvijas Oper-
nama direktora amatā stājās 
jūsu amata brālis, basbaritons 
Egils Siliņš, kuŗš nēsā līdzi lo -
mu eksemplārus un stāsta, ka 
savu mūziķa karjēru neaptu-
rēšot. Kā būs ar jums – tenoru 
Nauri Puntuli?

Es arī turpinu savu operdzie-
dātāja karjēru, taču jaunas lomas 
diemžēl vairs nevaru atļauties. 
Esošās turpinu dziedāt, dažas 
man ir īpaši tuvas, piemēram, 
kapteiņa fon Trapa loma R. Ro -
džersa un O. Hammeršteina “Mū -
z ikas skaņās”, dakteris Dūlitls 
Jāņa Lūsēna un Māras Zālītes 
“Putnu operā”, un jo īpaši klos-
tera kapelāna loma šā gada jaun-
iestudējumā F. Pulenka “Kar me-
līšu dialogi”. Tās vēlētos saglabāt. 
Un vēl – atzīšos, ka, pārnācis mā -
jās pēc savas ministra darbadie-
nas, bieži vien dodos nevis vaka-
riņot, bet gan pie klavier ēm..., jo 
uzkrātās emocijas vislabāk ir 
izdziedāt. 

Mantojums, ko saņēmāt, stā-
joties kultūras ministra poste -
nī, ir ļoti plašs, raudzīsim pār-
lūkot – aktuālā valsts kultūras 
dzīve, kuŗā samilzuši jautājumi 
par Jaunā Rīgas teātŗa rekons-
trukcijas grūtībām,  par vadības 
maiņām Dailes teātrī, par jau-
nās koncertzāles likteni, vēl arī 
Sabiedrības integrācijas fonds, 
kuŗā arī maiņas, Mediju polī-
tikas departaments, kam jopro-
jām nav atrasta vadība...

Es teiktu – parasta lietu kārtība! 
Problēmu loks nav ne citāds, ne 
plašāks kā iepriekšējiem minis-
triem. To zināju, jo divarpus ga -
dus biju kultūras ministra pa -
dom nieks. Nedaudz gan biedēja 
tas, ka, esot ministra amatā, būs 
nemitīgi “jāpārslēdzas” no vienas 
jomas uz citu, ka intensitāte būs 
liela. Taču – mēs, skatuves māk-
slinieki, esam uz to “rūdīti”. Vies-
izrādes, jauniestudējumi utt. ir 
attīstījuši prasmi sadzīvot ar pār-
slodzēm, un tomēr – tās bija vēr-
s tas vienā virzienā, kam arī kon-
centrējāmies. Te aktuālitātes mai-
nās vairākkārt dienā. Sāku pie-
rast, šķiet, esmu jau iemācījies 
prasmi strauji pārslēgties. 

Rūdījumu jau droši vien esat 
guvis arī Rīgas domē, pārstāvot 
Nacionālo apvienību, kam vien-
mēr nācās strādāt opozicijā. Nu 
Rīgas galva ir Oļegs Burovs, 
kam vārds “kultūra” nav svešs, 
lai atceramies, ka viņš, turklāt 
būdams Rīgas domes amat per-
sona, veiksmīgi novadīja Nacio-
nālā Mākslas mūzeja rekons-
trukciju. Varbūt nu varētu vie-
no ties, ka Rīgas īpašumu – Kon-
gresu namu ‒ iespējams pār-
būvēt par ilgi gaidīto akustisko 
koncertzāli. Viens no jūsu ama-
ta priekšgājējiem Raimonds 
Pauls tā uzskata.

 Es uzskatu, ka tādā gadījumā 
Kongresu nams būtu jānojauc un 
šajā izcilajā vietā ceļama jauna 
ēka, kas atbilst mūsdienīgas akus-
tiskās koncertzāles prasībām. Jā, 
Oļegs Burovs arī par ko tādu ir 
ieminējies, un teorētiski tas būtu 
iespējams. Bet – es esmu konser-
vatīvs. Līdz šim nevienam nav 
izdevies mani pārliecināt, ka pār-
būvēta ēka spējīga sasniegt tādus 

Par kultūru – valsts ekonomikas kopsakarībās domājot
Latvijas kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA) intervijā Ligitai Kovtunai

akustikas rādītājus, kā no jauna 
būvēta, speciāli šim mērķim ra -
dīta ēka.

Arī Dailes teātris, par ko mi -
nēts diskusijās un kam ir pār-
lieku daudz lielas telpas? 

Jā, un tam ir tieši tas pats ie -
mesls. Telpu raksturo augstums, 
gaŗums, platums. Mainot šos trīs 
saskaitāmos, summa nemainās, 
bet, iespējams, tas būtiski ietek mē 
akustiku. Varbūt mūsu 21. gad-
simtā tiešām tiek izmantotas jau-
nas technoloģijas, īpaši būvma-
teriāli, akustiskie paneļi utt., kas 
zina. Akustika ir ļoti trausla un 
jutīga, eksperimenti var izmaksāt 
dārgi. Kad 1995. gadā pēc ēkas 
remonta atgriezāmies Operā, šķi-
ta, ka neskan, nu, nav labas akus-
tikas. Bet kāds “Latvijas laika” 
eksperts teica: “Nav ko brīnīties, 
vēl jau pat krāsas nav nožuvušas! 
Krāsa sāks “skanēt” pēc gadiem 
septiņiem.” Bet mēs nevaram at -
ļauties eksperimentēt, drošāk ir 
būvēt jaunu, ja vēlamies, lai mūsu 
koncertzāles akustika atbilstu 
pasaules standartiem.

Jūs iebilstat pret jaunās kon-
certzāles celtniecību uz AB 
dambja.

Jā, iebilstu, saku – nē! Lai gan 
saprotu, ka attiecībā uz tik nozī-
mīgu būvi nekad nebūs vienprā-
tības. Tas tiešām ir ļoti atbildīgs 
lēmums, kad jāņem vērā gan 
architektoniskais risinājums, gan 
saturiskais piepildījums, starp-
tau tiskā atpazīstamība, infrastruk-
tūra un vēl, un vēl. Uzskatu, ka 
nedrīkstam arī ignorēt sabiedrī-
bas viedokli, neņemt vērā, ka pre-
testība pret ideju būvēt koncert-
zāli uz dambja ir tik liela. Manu-
prāt, mūzikas speciālisti, kuŗi at -
balsta šo ideju, dara to tikai tādēļ, 
lai tikai beidzot būtu – kaut vai uz 
AB dambja! Tai pašā laikā  nepa-
zīstu nevienu mūziķi, kurš apgal-
votu – šis ir izcilākais risinājums! 
Ērti, droši, labi! Nē, neviens ne -
jūsmo. Zinu arī, ka architektu 

vidū ir skeptiķi. Mans, valsts 
amatpersonas, arguments – kon-
certzāle ir ļoti dārga būve un 
valsts par budžeta līdzekļiem šo -
brīd to nevar atļauties uzbūvēt. Šā 
brīža fiskālā jeb valsts naudas si -
tuācija ir tāda, kāda tā ir, turklāt 
tā atklāj, ka ir pieļautas kļūdas, 
piemēram, ar šobrīd aktuālo ne -
izpildīto solījumu paaugstināt 
me  diķu algas. 

Bet koncertzāles ideja taču 
nav atmesta, vēl vairāk – ir iz -
virzīta ideja par PPP – publis -
kā – privātā partnerība, kas pa -
redz privātas zemes piesaistes 
iespējas koncertzāles projektam.

Tā kā valstij nepieder koncert-
zālei piemēroti zemes īpašumi 
Rīgā, ir jāmeklē privātie partneri, 
pārliecinot, ka projekts būs per-
spektīvs. Turklāt ceru uz konku-
renci piedāvājumu vidū, tas būtu 
labākais veids, lai atrastu valstij 
izdevīgāko risinājumu. Šobrīd 
jau ir divi konkrēti piedāvājumi, 
ar kuŗiem esam iepazīstināti gan 
Kultūras ministrijā, gan Minis - 
t ru kabinetā, ‒ viens ir plaši ap -

spriestā Andrejosta, otrs – Skan - 
s tes rajons. Esmu pārliecināts, ka 
būs vēl arī citi. 

Vai plānots arī meklēt un 
piesaistīt ārvalstu investorus? 

Jā, bet tas iespējams tikai nā -
kamajā posmā – būvniecības sta-
dijā. Projekts ir jāpadara intere-
sants nākamajiem investoriem, 
tādēļ ir plānots koncertzāli vei -
dot kopā ar starptautisku konfe-

renču telpu 3000 vietām. 1400 
skatītāju vietas koncertzālē un 
minētās 3000 vietas konferenču 
dalībniekiem jau ir investīcijām 
financiāli saistošs objekts. Turklāt 
tā ir iespējams gūt ekonomisko 
pienesumu valstij ar lielu tūristu/
apmeklētāju skaitu, kas PVN for-
mā vien sniegtu atspaidu valsts 
budžetam, palīdzot atmaksāt un 
uzturēt nacionālo koncertzāli. 
At  griežoties pie idejas par AB 
dambi – tas nespēj nodrošināt    
ne šādu apjomu, ne drošību, ne 
loģistiku. 

Pārliecinoši, bet – cik reāli ir 
piepildīt konferenču zāli Rīga 
ar 3000 vietām? 

Izrādās, ka šādu vietu nepie tiek, 
Eiropā uz augsta līmeņa konfe-
renču centriem ar 3 – 5 tūks to-
šiem vietu pieprasījums veido 
rindu pat piecu gadu garu mā. Šo 
informāciju sniedz Eko nomikas 
ministrija. Arī es biju pārsteigts – 
tāpat kā jūs. Domājot un rīkojo -
ties valsts ekonomikas kopsaka-
rībās, šādi fakti ir jāņem vērā. 

Par teātriem – Dailes teātrī 
vadības maiņa, kas acīmredzot 
ir dabisks process, ja vēlas at -
tīstību. Bet Latvijas pērles – 
Jaunā Rīgas teātŗa ‒ rekonstruk-
cija nonākusi strupceļā, kamēr 
septiņi miljoni no atvēlētās 
nau das pārgājuši Satiksmes mi -
nistrijai sabiedriskā transporta 
radīto zaudējumu segšanai.

 Neapgūtā financējuma pārdale 
starp ministrijām ir pierasta bu -
džeta veidošanas prakse. To ne -
va jadzētu uztvert kā kaut ko ār -
kārtēju. Turklāt Kultūras minis - 
t rija nevar ietekmēt Valsts nekus-
tamo īpašumu aģentūras un būv-
nieku konfliktu. Arī mēs esam 
situācijas ķīlnieki. Vienīgais, ko 
varam darīt, – aicināt sēsties pie 
sarunu galda un meklēt racionā-
lus risinājumus. Kā ministrs, pro-
tams, es neesmu un nedrīkstu būt 
vienaldzīgs. Esmu paudis savu 
viedokli un raudzījis virzīt sarunu 
gaitu pozitīvā gultnē, cik tas bijis 
manās iespējās. 

Esat arī SIF – Sabiedrības 
integrācijas fonda ‒ padomes 
priekšsēdis, un šis ir fonds, kas 
cieši saistās arī ar diasporas 
organizāciju financējumu no 
Latvijas valsts puses. Līdz šim 
tas bijis viens īsts kaujas lauks, 
kur galvenais ienaidnieks ir 
birokratija. Valsts Kultūrka pi-
tāla fondā, kas arī ir budžeta 
atbalstīts fonds, tādas nav. Kāda 
būs SIF stratēģija un taktika 
jūsu vadībā?

Precizēšu – stratēģijas nav bijis 
vispār, to tikai sāksim veidot. Tu -
vākajās dienās tikšos ar jauno SIF 
Sekretariāta vadītāju Zaigu Pūci, 
kuŗa izturēja konkursu uz šo 
amatu visās trīs Valsts kancelejas 
rīkotā konkursa kārtās, turklāt ie -
gūstot vienprātīgu atbalstu. Esmu 
drošs, ka izdosies panākt pozi - 
tī vas pārmaiņas, birokratiskie 
džungļi tiešām ir jālikvidē. Ma -
nu prāt, iepriekš pieļauto kļūdu 
iemesls ir rutīna un inerce, pār-
maiņas ir vajadzīgas visiem un 
visur. 

 Saprotams, redakciju interesē 
arī ministrijas darbs mediju 
laukā. 

Protams, visiem ir svarīga sta-
bilitāte. Kultūras ministrija ir pie-
dāvājusi Saeimai sabiedrisko me -
diju atbalstam piešķirt 0,17% no 
IKP ik gadu, diskusijas par šo vēl 
turpināsies. 

Jūsu vēlējums “vecajai trimdai” 
un “jaunajai diasporai”, kuŗās jūs 
kā grupas Pērkons dalībnieku,    
kā vienu no “Trīs tenoriem” un 
operas solistu labi pazīst? 

 Esmu bijis vai visos ārzemju 
latviešu centros, daudzos pat 
vairākkārt, un, ja savulaik jutos 
sāpināts, ka “vecā trimda” ar 
“jauno” īsti nesaprotas, pēdējos 
gados jūtos gandarīts, ka tas ir 
pārvarēts, ‒ tā vietā ir izveidoju-
sies cieņpilna, radoša sadarbība. 

Novēlu to stiprināt! 

Kultūras ministrs Nauris Puntulis savā kabinetā pie Raimonda Staprāna gleznas “Vientuļa vakara 
jūras ainava”

“Precizēšu – Sabiedrības integrācijas fonda 
stratēģijas nav bijis vispār, to tikai sāksim 
veidot. Tuvākajās dienās tikšos ar jauno SIF 
Sekre tariāta vadītāju Zaigu Pūci, kuŗa iz -
turēja konkursu uz šo amatu visās trīs Valsts 
kancelejas rīkotā konkursa kārtās, turklāt 
iegūstot vienprātīgu atbalstu. Esmu drošs, 
ka izdosies panākt pozitīvas pārmaiņas, 
birokratiskie džungļi tiešām ir jālikvidē. 
Manuprāt, iepriekš pieļauto kļūdu iemesls   
ir rutīna un inerce, pārmaiņas ir vajadzīgas 
visiem un visur.”
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Divas nedēļas tu pavadīji Lat-
 vijā, pašā zelta rudenī. Ko labu 
padarīji, kādus iespaidus aiz-
vedi uz mājām Amerikā?

Pirmām kārtām – lielo prieku 
par šo zelta rudeni, ko baudīju. 
Biju Ziemeļvidzemē, pa ceļam ne -
 beidzu jūsmot par Purvīša glez-
nu cienīgām ainavām. Rudens 
daudziem, arī man, ir tāds sērīgs, 
nostalģisks laiks, bet šoreiz to 
tiešām kliedēja krāšņie dabas 
skati. Kas attiecas uz manu pro-
fesionālo darbošanos, ‒ satikos 
ar saviem radiem, draugiem kol-
lē gām – pediatriem, ar kād rei-
zējiem organizācijas Healing the 
Children pacientiem, kam bija 
noderīgs mans padoms, ar kor-
porācijas Gundega loceklēm. Uz -
zināju, ka Bērnu slimnīcai šogad 
aprit 120 gadi, un priecājos, ka te 
ir tik daudz paveikts. Ir sakārto -
tas vadlīnijas dažādu slimību ār - 
  s  tēšanā, ir tapusi Vecāku māja. 
Telpas kļuvušas modernas, pie-
vil cīgas, attieksme pret pacien-
tiem – mīļāka, kas ir tik nozīmī -
gi slimo bērnu atlabšanas gaitā. 
Īpašs prieks par Nenotoloģijas 
no  daļu, kas ir tiešām priekšzī-
mīga. 

Valsts financiālais atbalsts ve -
se lības aprūpei ir viens no zemā-
kajiem Eiropā, un tas ļoti iero-
bežo progresu. Taču – ja līdz šim 
Latvijā jaunpiedzimušos pārbau-
dīja ar asins testu tikai uz divām 
iedzimtām kaitēm, sākot ar 2020. 
gada 1. janvāri tiek pievieno -     
tas vēl četras, starp tām cistiskā 
fibroze (ASV to skrīnē jau kopš 
1997. gada). Priecājos par jauno 
ārstu vēlmi, lai šo nozīmīgo jaun-
ievedumu ieviestu praksē. Agrī-
nā diagnostika veicina bērna at -
tīstību. Latvijā šobrīd ir vairāk 
nekā 300 cistiskās fibrozes slim-
nieku. Kas par viņiem rūpēsies 
pēc 18 gadu vecuma?   

Protams, redzēju, ka joprojām 
ir problēmas, kas prasa steidzīgu 
risinājumu, galvenokārt tās ir 
saistītas ar medicīnas māsu trū-
kumu un rehabilitācijas iespējām. 
Kā zināms, chirurgs var izdarīt 
ģeniālu operāciju, bet tad jāseko 
pilnvērtīgai pacienta aprūpei, kas 
ir medicīnas māsu ziņā. Ir no  žē-
lojami, ja atlabšanas gaitā ro  das 
komplikācijas pēc izcili veiktas 
operācijas, ja nav darīts viss, kas 
jādara turpmāk, rehabilitācijas 
procesā.

Latvijā šobrīd ir pārlieku 
daudz ar veselības aizsardzību 
saistītu problēmu, to mēs zi -
nām, un viena no tām ir slim-
nīcu gultasvietu aizņemtība ar 
pacientiem, kas atlabst. Savu-
kārt aktuālajiem pacientiem 
pietrūkst medicīnas resursu. 
Cik man zināms, Amerikā pēc 
iespējas ātri pacients tiek iz -
rakstīts no slimnīcas dārgās 
uz turēšanas.

Jā, tā ir, un sen jau zināms un 
pierādīts, ka, ilgstoši uzturoties 
slimnīcā, pacientam ir liels risks 
“pieķert” dažādas infekcijas. Mā -
jās atlabšana notiek daudz āt  rāk 
un veiksmīgāk, kā mēs zinām – 
“mājās pat sienas palīdz”. Bet ar 
vienu svarīgu noteikumu, pro -   
ti, ja ir pienācīga uzraudzība, ja 
slim nieku rēgulāri apmeklē mā -
sa, ja ir pieejams fizioterapeits, 
kas Latvijā bieži vien nav pie -

Labākais sabiedrotais ārstam – tu pats!
Dr. Zaiga Phillips-Alksne, LĀZA valdes ilggadējā viceprezidente, intervijā Ligitai Kovtunai

ejams sadzīves apstākļu dēļ, pie-
mēram, sirdzējs nevar tikt lejā pa 
stāvām trepēm, bet lifta nav… 
Un tomēr – jo ātrāk mājās, savā 
rēgulārajā dzīvesveidā, jo labāk. 
Nepārvarams šķērslis, sapro-
tams, ir arī tas, ka tuviniekiem     
ir jāiet darbā un jāpelna nauda, 
un tad “jāpieslēdz” sociālie dar-
binieki, kas noteikti valstij iz -
mak sā lētāk nekā dārgās slimnīcu 
gultasvietas. Atkal nonākam pie 
tā, ka jāsakārto sistēma.

Ar šo problēmu cieši sasaucas 
arī neatliekamās medicīniskās 
palīdzības sistēmas sakārtoša-
na, kas šobrīd ir tāda, ko mūsu 
lasītājs E. Upelnieks savulaik 
asprātīgi salīdzināja ar skumji 
ironisko – “slīcēju glābšana ir 
pašu slīcēju rokās”.

Es to cieši saistu arī ar sabied-
rības izglītošanu. Amerikā jau 
skolasbērniem māca tā saukto 
CPR jeb neatliekamo pirmās pa -
līdzības sniegšanu. Sabiedrībai ir 
jāzina un jāsaprot, piemēram, 
triekas, insulta, sirdslēkmes pir-

mie, skaidri redzamie simptomi, 
kā, teiksim, noslīdējuši lūpu ka  k  -
tiņi ir nepārprotams insulta   
sim ptoms. Tad ir jārīkojas strau-
ji, nekavējoties nogādājot slim-
nieku profesionālu mediķu ro -
kās. Cilvēkam, kas atbild uz ne -
atliekamās palīdzības dienesta 
tāl ruņa zvaniem, ir jāuzdod pre-
cīzi jautājumi, izjautājot par to, 
kas noticis ar cietušo vai sasli-
mušo.

Bet, kā izrādās, Latvijā “neat-
pazīst” depresiju…

Tas ir nepieļaujami! Depresija 
ir gadsimta izplatītākā diagnoze, 
un te sen vairs neder padoms: 
“Domājiet pozitīvi!” Ir akūtās de -
  presijas veidi, ko atpazīst spe ciā-
listi un no kuŗas cilvēks ir pēc 
iespējas ātri un profesionālī “jā -
izrauj laukā.” Savukārt ir citi, 
vieglāki veidi, kā sezonālās, pie-
mēram, “rudens depresijas”, ku -
ŗās labi var palīdzēt psīchologs 
vai psīchoterapeits un nav vaja-
dzīga psīchiatra palīdzība. Ilgsto-
šas depresijas nomākti cilvēki 

īstenībā negātīvi ietekmē arī ap -
kārtējo vidi – darba un ģimenes, 
ne tikai cieš viņa paša dzīves kva-
litāte. Tā arī ir visas sabiedrības 
veselības problēma, ne tikai in -
dividuāla. Bet nevajag arī pār-
spīlēt – “iekrist depresijā” var ik -
viens, un bieži vien palīdz vien-
kārši apkārtējo cilvēku uzmanī -
ba un atbalsts. Un, protams, paša 
dzīves uzskats, “paņēmieni”, kā 
tikt no tās laukā. Vislabāk, dodo-
ties pie dabas vai fiziski sevi no -
darbināt. Bet ‒ neignorēsim arī sir   -
dzēja teikto ‒ vai tas ir tikai ne  varī-
gums vai varbūt nevēlēšanās dzīvot.

No depresijas cieš arī tavs 
“kon tingents” – bērni. Kā vi -
ņiem palīdzēt?

Depresija patiesi ir mūsu trauk-
smainā gadsimta problēma, kas 
diemžēl skar arī bērnus. Manā 
pacientu lokā, protams, ir šādi 
gadījumi, kad mazo cilvēku jau 
dzīve novedusi tādā stāvoklī, ka 
vajag medicīnisku palīdzību. Pir-
mās pazīmes galvas vai vēdera 
sā  pēs – svara zudums vai, gluži 

otrādi, pārēšanās ar tai sekojošu 
aptaukošanos. Drāmatiskākajos 
gadījumos bērns savaino sevi. Zi -
 not simptomus, var sekmīgi īste-
not atveseļošanu, bet uzsveru – 
jāatpazīst slimība!

Kā Amerikā, tā Latvijā, tomēr 
ar neapbruņotu aci redzams,   
ka ir pārlieku daudz tuklīšu – 
bērnu un pieaugušo…

Tu lieto tādu “smuku” vārdu – 
tuklīši! Mēs, Amerikas ārsti, sa -
kām skaidri – obesity. Šī diagnoze 
nav tik “mīļa”, kā skan šis vārds 
“tuklīši”! Diemžēl tai ir sekas, kas 
saistās ar ļoti nopietnām kai tēm, 
tāpēc ir jāveic izmeklējumi – 
pirmām kārtām asins analīzes, 
nosakot holesterīnu, jāveic t.s. 
aknu proves, jo obesity draud ar 
cukurslimību, aknu disfunkciju 
un citām smagām komplikā ci-
jām. Amerikas pediatri ir ļoti no -
raizējušies un šai diagnozei pie-
vērš nopietnu uzmanību.

Latvijā atšķirībā no Amerikas 
tuklais bērns ir vairāk pakļauts 
vienaudžu apsmieklam. Ame ri-
kā ieaudzinātais polītkorek tums 
to nepieļauj ne attiecībā pret 
bēr niem, ne pieaugušajiem. 
Tuklīšu “uzvaras gājiens” sācies 
arī Rietumeiropā, bet Rietumu 
kultūra taču nepieļauj ne ar acs 
kaktiņu paust nosodījumu, lai 
gan redzam, ka cilvēks gluži 
vienkārši rij par daudz.

Nosodījums, ne ar vārdiem, ne 
ar skatieniem, tiešām neko ne  dod. 
Var pat būt gluži pretēja reakcija – 
cilvēks ēdīs vēl vairāk, lai iekšēji 
protestētu vai nomieri nātu sevi. 
Nosodīt nedrīkst! Ir jābūt ne vien 
mediķu, bet visas sabiedrības sa -
prātīgai, ieintere sētai un korektai 
attieksmei. Nu jau pat McDonald 
ēstuvēs tiek no  rādīts kaloriju dau-
dzums ēdie nos, saprātīgā sabied-
rības daļa zina, ka Coca Cola un 
citi cukurotie dzērieni jātur tālāk 
no bēr nu acīm. Vēl vairāk ir jārunā 
par fiziskām aktīvitātēm kā orga-
nisku dzīvesveida sastāvdaļu jau 
no agras bērnības, vairāk jā  pie-
dāvā sportiskās iespējas, nevis 
produkti. Dīvaini, bet citkārt ve -
cāki, kas taču saviem bērniem vēlē 
to labāko, neņem vērā šīs vien-
kāršās patiesības.

Bet Francijā ēd sviestotos 
kruasānus un dzer vīnu, bet 
resnu cilvēku ir pavisam maz. 
Laikam taču ģenētika? Kā tā 
attiecas uz latviešiem?

Latvietis vienmēr ir smagi 
strā dājis un dūšīgi ēdis. Un ja 
viņš jo  projām strādā, kustas, tad 
lai ēd savu speķi ar rupjmaizi, 
saprā tīgās devās, protams! Neva-
jag lie  tot pārtikā “importētos” 
pro duktus, jo Latvijā ir pieejami 
tik veselīgi un daudzveidīgi pro-
dukti. Jāskatās arī uz porcijas lie-
 lumu – varbūt nemaz nevajag 
tā  du lielu, varbūt tomēr pietiek 
ar mazu, bet sātīgu.

Pati esi labs piemērs visam 
iepriekš teiktajam – smaidīga, 
tātad, “pozitīvi domājoša”, slai-
da, darbīga, rosīga. Vēl arī strā-
dā pediatra praksē.

Bet daudz mazāku slodzi nekā 
aizvadītajos 43 ārsta prakses ga -
dos. Man ir vairāk laika, ko pa -
vadīt kopā ar ģimeni, vairāk varu 
lasīt, staigāt, būt kopā ar drau-
giem. Tiešām ir mazāk stresa, 
līdz ar to jūtos daudz žirgtāka.

Dr. Zaiga Phillips-Alksne pie skulpturālās grupas kanālmalā pie Operas. Skulpturālā grupa veltīta 
Džordžam Armitstedam (George Armitstead, 1847-1912), Rīgas mēram laikā no 1901. līdz 1912. 
gadam, kuŗš izveidoja Rīgas bērnu slimnīcu Vienības gatvē. Dž. Armitsteds apglabāts Lielajos 
kapos. Pieminekļa autors – tēlnieks Andris Vārpa, tas ir uzņēmēja J. Gomberga dāvinājums Rīgai, 
un 2006. gada 18. oktobrī to atklāja Anglijas karaliene Elizabete II, kad viņas Augstība viesojās Rīgā. 
Kopā ar Dž. Armitstedu viņa dzīvesbiedre Sesila Pihlav un mīļotais sunītis
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Sibirijas ekspedīcijas laikā, kas 
notika šā gada augustā un ko        
or  ganizēja nodibināj ums “Fonds 
Si  bi rijas bērni”, visvairāk apme k -
lē jām dažādas apdzīvotas vietas 
Tomskas apgabalā. Katra no tām 
saistīta ar latviešiem, viņu sūro lik-
teni, jo pagājušā gadsimta 40. ga -
dos uz turieni tika deportēti dau-
dzi mūsu tautieši. Iepriekš vēstī -
jām par diviem ciematiem Tom - 
s kas apgabala Asinas rajonā, savu-
kārt šajā reizē mērķis ir iepazīsti-
nāt ar ciematu, kuŗa nosaukums ir 
Voronopašņa. Arī tas dislocēts 
Asi nas rajonā. Šo vietu apmeklē-
jām, pateicoties ekspedīcijas da -
lībniekam Gunāram Opmanim, 
precīzāk, viņa uzņēmībai pirms 
ekspedīcijas uzņemt kontaktus ar 
vietējiem iedzīvotājiem un noor-
ga nizēt neaizmirstamu tikšanos.

Laikam ritot, daudz Sibirijas cie-
matu ir izmiruši – it kā būtu no -
slaucīti no zemes virsas. Tajos nav 
neviena cilvēka, mājas izdemo lē-
tas, dārzi aizauguši, viss aizlaists. 
Par Voronopašņu to nevar teikt, 
taču, ja mēģināsit meklēt infor-
māciju tīmeklī, neko daudz neat-
radīsit. Pat populārajā tīmekļa ka -
nālā Youtube, kur atrodams gan-
drīz viss, par ciematu ar savādo 
nosaukumu nav neviena videokli-
pa. Un tomēr šī apdzīvotā vieta      
ir pietiekami sena – tās vēsture 
dokumentēta, sākot ar 1800. ga -
du, savukārt 1926. gadā Vorono-
pašņā atradās 176 saimniecības. 
Mūsdienās iedzīvotāju skaits cie-
mā samazinās ar katru gadu. Ja  
var ticēt tīmekļa resursiem, 2019. 
gadā tur dzīvo vien 102 cilvēki. 

Lasītājs droši vien paraustīs ple-
cus, kāpēc par Voronopašņu vis-
pār jārunā, ja jau situācija tik kri-
tiska. Kaut arī ciemats neliels, 
turklāt atrodas uz izmiršanas ro -
bežas, šajā apdzīvotajā vietā mēs, 
Sibirijas ekspedīcijas dalībnieki, 
pa īstam iepazinām Sibiriešus un 
viņu pāri plūstošo viesmīlību. Tie-
ši Voronopašņā mums par go  du 
tika sarīkotas krāšņas vie sības, ko 
neaizmirsīsim vēl ilgi.

Pēc Tomskas apgabala Asinas 
rajona ciematu Novikovskas un 
Svetlij apmeklējuma devāmies uz 
Voronopašņas kultūras iestādi 
(kaut ko līdzīgu kultūras namam). 
Kā iepriekš paziņoja Sergejs Pet-
rovs – viens no mūsu sagaidītā-
jiem Asinas pilsētā, šajā ciematā 
mums būšot tējas dzeršana. Pat 
nespējām iedomāties, ko īsti no -
zīmē šie vārdi, jo mēs, latvieši, tos 
uztveram burtiski. 

Piebraucot pie neliela, ļoti rai-
bām krāsām apgleznota nama ar 
šifera jumtu, pamanījām daudz 
cilvēku, pārsvarā sievietes, kuŗas 
bija sapulcējušās, lai sagaidītu tā -
los ciemiņus no Latvijas. Tikko bi -
jām izkāpuši no mikroautobusa, 
jau atskanēja dziesma! To izpildīja 
vietējais sieviešu ansamblis – da -
žādu vecumu dāmas skaistos tau-
tastērpos mirdzoši baltā un sar-
kanā krāsā. Skats bija fantastisks! 
Viena no kundzēm mums iznāca 
pretī, dziedādama un rokās turē-
dama maizi ar sāli, kā tas pie -
ņemts pēc senas tradicijas. Pie-
gājusi pie Gunāra Opmaņa, viņa 
zemu paklanījās, atdodama savu 
cienastu vīrietim. Par šo neviltoti 
sirsnīgo uzņemšanu bijām tik pār-

Sibirijas dienasgrāmata. 
Asina – 2. daļa

steigti un vienlaikus arī sakautrē-
jušies, ka stāvējām kā zemē iemie -
ti – nespējām pakustēties. Manī-
dami mūsu neveiklību, Sibirieši 
laipni aicināja iekšā. Šķiet, uz šo 
tikšanos bija sanācis vai viss ciems! 
Šķita, kā tik nelielā namā visiem 
pietiks vietas, taču pietika un viss 
bija kārtībā!

Verot viesmīlīgā nama durvis, 
kautrība pārņēma otrreiz, jo, mūs 
gaidīdami, vietējie iedzīvotāji sa -
klājuši tādu galdu, ka nebija vairs 
nevienas brīvas vietiņas. Te būtu 
īsti vietā teiciens par galdu, kas 
noklāts tā, ka lūzt. Katrs no mūsu 
sagaidītājiem bija atnesis kādu kā -
rumu, sākot ar dārzā izaudzēto, 
piemēram, kartupeļiem, sīpoliem, 
kas galdā likti apceptā veidā, to -
mātiem, kas sagriezti šķēlītēs un 
bagātīgi pārkaisīti ar dillēm un 
lokiem, un visbeidzot ar paša pa -
gatavotiem našķiem: pīrādziņiem 

ar dažādu veidu pildījumu, plā-
najām pankūkām, pončikiem, ie -
vārījumu un citām lietām. Netrū-
ka arī dabas velšu: medus, avenes, 
sēnītes. 

Pirms sēsties pie galda, palū-
dzām, ka vēlētos nomazgāt rokas. 
Tā kā Voronopašņas kultūras ie -
stādē ūdensvada nav, rokas maz-
gājām pie kādas speciāli šim no -
lūkam darinātas iekārtas, ko at -
ceros no savas bērnības telšu pil-
sētiņā pie Bārtas upes.

Sākot mielastu, pacēlām glāzes 
par godu tikšanās reizei. Pirms 
tosta uzsaukšanas mums klusi  
tika pajautāts, vai nebūtu iebildu-

mu uz tikšanos iedzert pa simt 
gramiem degvīna. Iebildumu ne -
bija, un uz galdiem sāka parādīties 
alkohola pudeles. Šķita, ka kopu-
mā šai viesību reizei ir sagādātas 
pat vairākas kastes. Uz pirmo tos-
tu glāzītes pacēlām visi, taču pēcāk 
mūsu namamātes un tēvi, redzē-
dami, ka dzeram minimāli, ar pie-
dāvāšanu, par laimi, neuzmācās. 
Pirms sākām ieturēt maltīti, kāda 
no vietējām sievietēm, veca kun-
dze, kuŗa savu darba mūžu veltī-
jusi pedagoģijai, mums no galvas 
noskaitīja ļoti, ļoti garu dzejoli! 
Tas tiešām ir brīnums, ka cilvēks 
solīdā vecumā precīzi spēj atce rē-
ties tik daudz pantu. Bijām sa  jūs-
mināti un izteicām komplimen-
tus, taču vecā kundze pavisam 
drīz pēc dzejoļa deklamēšanas no 
svinībām aizgāja. 

Pirms sākties mielastam, mums 
katram tika piedāvāta maizīte – 

šķēlēs sagriezts rupjmaizes un 
baltmaizes ķieģelītis. Paņēmām   
pa gabaliņam, bet mājasmātes un 
tēvi nevarēja saprast, kāpēc izvē-
lamies tik maz, vai tad mēs Latvijā 
maizi neēdot? Protams, ēdam, ta   - 
ču ne pie vārītiem kartupeļiem… 
Negribas nevienu apvainot; atrai-
dīt, ja ko piedāvā no tīras sirds. 
Mazliet neparasti bija ēst silto 
ēdienu no plastmasas šķīvjiem    
un ar plastmasas galda piederu -
miem. Arī galds bija apklāts nevis 
ar auduma galdautu, bet gan vas -
ka drānu.

Pēc nelielas ieturēšanās klaus ī-
jāmies ansambļa dziedāšanā, vēl 
aizvien priecādamies par šo sie-
viešu labajām, tīrajām balsīm un 
skaistajiem tērpiem. Drīz vien vi -

ņas neuzkrītoši izgāja blakus -      
tel pā un pārģērbās, jo svētku jeb 
uzstā šanās tērps ir jāsaudzē. Kad 
bijām noklausījušies ansambļa 
dziesmas, Sibirieši aicināja uz  dzie-
dāt arī   mūs. Pirmā ideja radās,     
ka varētu   nodziedāt dziesmu “Pūt, 
vējiņi!”, taču mūsu operātors Ai -
vars Lubānietis to uzreiz noraidī -
ja – nē, nē, dziedāsim kaut ko 
dzīvespriecīgāku, piemēram, “Seši 
mazi bundzinieki”. Sacīts – darīts! 
Par priekšnesumu tikām “atalgo -
ti” ar sajūsminātiem aplausiem. 
Beidzoties mūsu dziedāšanai, sa  vu 
nākamo dziesmu gatavi bija sākt 
Sibirieši, pēc tās atkal mēs. Kā otro 
dziedājām tautasdziesmu “Upe 
nesa ozoliņu”. Taču tad Aivaram 
Lubānietim radās doma, ka vienu 
dziesmu mēs varētu nodziedāt 
krieviski. Mazliet gan protestējām, 
ka neprotam vārdus; nodziedāt      
šo dziesmu varēja tikai daži no 
ekspedīcijas dalībniekiem – droši 
vien profesors Jānis Ābele (viņš 
patiešām prot visu!), varbūt vēl 
kāds. Notika neiedomājamais: 
dzir dēdami pirmās taktis, Sibirieši 
mūsu vārgajai dziedāšanai pie-
vienojās! Cik tas bija fantastiski! 

Kad dziesmas tika nodziedā - 
tas, sarunājām, ka skaitīsim čas-
tuš kas. No mūsu grupas arī šai 
zi  ņā nepārspējams ir Ābeles 
kungs. Darījām tā – vienu častuš-
ku noskaitījām mēs, pareizāk 
sakot, Jānis Ābele, nākamo – Si -
birieši. Laikam nav pat jāpiemin, 
ka visas šīs izdarības pavadīja liela 
smiešanās un dažādi labi ko -
mentāri!

Neiztika arī bez dejošanas, taču 
telpas ierobežotās platības dēļ vi -
siem šis prieciņš netika. 

Katram skaistajam brīdim ātri 
pienāk beigas. Pāris stundu pava-
dījuši kopā ar viesmīlīgajiem Si -
biriešiem, mūsu grupiņas priekš-
nieks – operators Aivars Lubā-
nietis mudināja, ka laiks doties 
ceļā. Skumju sirdi sākām atva dī-
ties, taču Sibirieši, lai vēlreiz ieprie-
cinātu, bija izdomājuši mūs apdā-
vināt. Katrs no ekspedīcijas dalīb-
niekiem saņēma glītu kārbiņu, 
darinātu no bērza tāss, un divas 
smagas grāmatas, kas izdotas sai s-
tībā ar Asinas pilsētas dzim šanas 
dienām dažādos gados. 

Atvadīties ir grūti. Vietējās dā -
mas bija krietni “iesilušas”, varbūt 
arī tāpēc veltīja mums vislaipnā -
kos vārdus. “Jūs taču esat tādi paši 
cilvēki kā mēs,” – īsi pirms šķir-
šanās secināja viena no Sibirie -
tēm. Cita, vēl pamatīgāk “iesilusi”, 
sāka mīlīgi spēlēties ar šī raksta 
autores matiem, jo viņai ļoti patika 
to gaišais tonis. Arī manas zilās 
acis tika pamanītas. “Tu esi īsta 
baltu meitene – blondi matiņi, 
zilas actiņas,” – tādus kompli men-
tus gan nenākas dzirdēt bieži.

Aivars sāka mūs steidzināt; va -
jadzēja atgriezties Asinā. Paliec 
sveika, Voronopašņa! Ar Dievu!

Raksta autore pateicas Jūrma -
las pilsētas Domei par iespēju 
strādāt Dubultu Rakstnieku na -
mā, kur tapusi šī publikācija, kā  
arī Rīgas Techniskās universitā - 
tes E-studiju technoloģiju un hu -
manitāro zinātņu fakultātei, īpaši 
dekānei Marinai Platonovai. Bez 
RTU atbalsta raksta autorei doties 
ekspedīcijā nebūtu iespējams.

Tomskas apgabala Asinas rajo-
na Voronopašņas ciemā mūs, 
ekspedīcijas dalībniekus, sagai-
dīja pēc senas tradicijas ar 
maizi un sāli

Voronopašņas kultūras iestādes apkārtne. Rūpīgu roku stādītas 
puķes dobēs, kam izmantotas automobiļu riepas

Mūsu ekspedīcijas dalībnieku fotografija kopā ar Sibiriešiem īsi 
pirms prombraukšanas no Voronopašņas

Piemiņas vieta Otrā pasaules kaŗā kritušajiem

Maize ar sāli, sagaidot viesus, 
saistīta ar senas tradicijas ie  vē-
rošanu. Īstenībā tā ir ļoti garda 
biezpiena kūka
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Uz salas Daugavā pie Kokneses top Likteņdārzs – gaišas atceres vieta, 
kur svinēt latviešu tautas izturību un spēku. Tas ir arī Tavas ģimenes un 
dzimtas Likteņdārzs, veltīts visiem latviešiem, kas 20. gadsimtā gājuši 
bojā vai cietuši svešu varu dēļ.
Likteņdārzs top kopdarbībā un par ziedojumiem, tā atbalstītāju skaits 
jau pārsniedz 500 tūkstošus.
Mūsu nākamais lielais kopdarbs --- uzcelt Saieta namu!
Palīdzi! Ziedo!

Nodibinājums “Kokneses fonds”
Adrese: Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011, Latvija
info@koknesesfonds.lv

Ziedojumiem EUR:
AS “Citadele banka”
Konts: LV94PARX0015211160001
SWIFT: PARXLV22

Starpniekbanka ziedojumiem USD:
USA CITIBANK, N.A., NEW YORK
Konts: 36392149
SWIFT/BIC: CITIUS33

Vairāk informācijas
 www. liktendarzs.lv

LIKTEŅDĀRZS

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 42) atrisinājums
Līmeniski. 7. Komunikē. 

8. Strīpots. 10. Trata. 11. Po -
lisas. 13. Lapenes. 15. Ati ka. 16. 
Salto. 18. Eņģes. 19. Sīpols. 20. 
Lafete. 24. Vēlāk. 25. Alata. 26. 
Dejot. 27. Mantija. 30. Satraps. 32. 
Skiti. 33. Parašūts. 34. Baronese.

Stateniski. 1. Komposts. 2. 
Gusļi. 3. Skots. 4. Atkal. 5. Spole. 
6. Atsperes. 9. Kamols . 12. Stai-
pekņi. 14. Pretendēt. 16. “Silva”. 
17. Osaka. 21. Tēlainas. 22. Rai-
nis. 23. Komprese. 28. Tūjas. 29. 
Asīte. 30. Sijas. 31. Rauna.

Līmeniski. 4. Rotējoša vizi nā-
šanās iekārta. 7. Zodiaka zvaigz-
nājs. 8. Dekorātīvs krustziežu 
dzimtas lakstaugs. 9. Šampinjo-
ni. 10. Skaļš, griezīgs. 11. Dabiska 
ūdensplūsma. 13. Tīteņu dzim-
tas augs, kuŗa miltainos bum-
buļus lieto uzturā. 18. Dižciltīgs 
Senās Romas pilsonis. 21. Neliels 
naudas ziedojums. 23. Nevaja-
dzī gas. 24. Donavas labā krasta 
pieteka. 25. Administrātīvi terri-

toriāla iedalījuma vienība Dā -
nijā. 26. Mali galvaspilsēta. 28. 
Pil sēta ASV dienvidos. 29. Liel-
britanijas administrātīvi polītis-
kā sastāvdaļa. 34. Lētticīgi cilvē-
ki. 35. Mehānisma elements. 37. 
Debess ķermenis. 38. Dzīves-
prie cīgi cilvēki. 39. Vācu zoologs 
(1829-1884). 40. Pārvietojama 
klejotājtautu mītne Āzijā. 41. Per-
sona, kas nosūta pa pastu vēs tuli, 
bandroli utt.

Stateniski. 1. Japāņu au -
tomobiļu marka. 2. Gal-
vas sega. 3. Akustiska sig-
nāl ierīce. 4. Zirgu dzimtas 
dzīvnieks. 5. Adminis trā-
tīvi territoriālas iedalījuma 
vienības Islandē. 6. Lat vie-
šu rakstnieks (1909-1970). 
12. Apdzīvota vieta Tuku-
ma novadā. 14. Apdzīvo -
ta vieta Aizputes novadā. 
15. Mazasinība. 16. Augsti 
div riči Vidusāzijā. 17. Sta-
bi zvejas tīklu žāvēšanai. 
19. Upe Kurzemē. 20. Bī -
b eles tēls. 22. Treniņcīņa 
boksā, paukošanā. 23. Vī -
r ieša vārds (novembr.). 27. 
Zema zēnu vai sieviešu 
balss. 30. Jūrmalas pilsētas 
daļa. 31. Ostas pilsēta Ni -
gērijā. 32. Maza auguma 
zirgs. 33. Brašs, slaids. 35. 
Nelieli krustziežu dzimtas 
lakstaugi. 36. Vienkāršie 
mechanismi. 
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Līna Čanka ir viena no retajām 
sievietēm, kas saņēmušas Lāč-
plēša Kaŗa ordeni. Viņas dzīv es-
stāsts iekļauts piecu rakstu serijā, 
kas tapusi, pieminot Brīvības cī -
ņas un svinot Lāčplēša ordeņa 
dibināšanas 100.  gadadienu.

Tikai trīs sievietes apbalvotas 
ar Lāčplēša Kaŗa ordeni, bet tikai 
viena no viņām – Līna Čanka – 
piedzīvoja Pirmā pasaules kaŗa 
nežēlīgās kaujas, cīnoties 3. Kur-
zemes latviešu strēlnieku batal-
jona rindās. Latviešu strēlnieces 
kaujinieciskais gars un rakstura 
stingrība ļāva viņai izturēt visus 
kaŗa laika pārbaudījumus un pēc 
kaŗa nereti atkārtot savu iemīļo -
to teicienu: “Kaut jūs zinātu, cik 
skaisti ir pozicijās. Tā sprakstošo 
šrapneļu un granātu mūzika – tā 
nav aprakstāma, to tikai izjust, 
izbaudīt var. Kad kādu laiku ne -
apšaudās, kā pamiruši visi staigā, 
bet sāk šaut – tikpat kā koncertā.”

Kuldīgas apriņķa Rendas pa -
gastā dzimusī Līna Čanka (1893-
1981) nāk no kuplas lauksaim-
nieku ģimenes, kuŗā bez Līnas 
auga arī viens dēls un vēl četras 
meitas. Pēc pagastskolas pabeig-
šanas Līna apmeklēja zemko pī-
bas kursus, kuŗos iegūtās zi  nā-
šanas lieti noderēja, vēlāk saim-
niekojot tēva saimniecībā “Me -
žazīles”.

Sākoties Pirmajam pasaules 
kaŗam, Līna kopā ar ģimeni – 
līdzīgi kā daudzi tūkstoši citu 
Kurzemes iedzīvotāju – devās 

Drošsirdīgā strēlniece, Lāčplēša ordeņa kavaliere – 
LĪNA ČANKA

bēgļu gaitās. Tomēr Līna nebija 
gatava vienkārši bēgt no dzim ta-
jām mājām, bet apņēmības pilna 
1915. gadā atsaucās aicināju -
mam “pulcēties zem latviešu ka -
rogiem” un ar mirušā brāļa Jāņa 
Čankas dokumentiem iestājās    
3. Kurzemes latviešu strēlnieku 
bataljonā. Protams, bez viltības 
tikt cauri iestāšanās komisijai ne -
varēja, tāpēc atjautīgā Līna sa -
runāja, lai kāds labi pazīstams 
puisis viņas vietā iziet iestāšanās 
komisijas pārbaudes. Viltība iz -
de vās, un Līna jeb Jānis sāka sa -
vas kaŗavīra gaitas latviešu 
strēlnieku rindās.

Līna Čanka piedalījusies kau -
jās Nāves salā, Ložmetējkalnā un 
citās strēlnieku cīņu vietās. Viņa 
vair ākkārt tikusi ievainota, sain-
dējusies ar kaujas gāzēm Nāves 
salā, tomēr vienmēr izrādījusi 
drosmi un pašaizliedzību, par   
ko izpelnījās cieņu savu biedru 
rindās un par kauju nopelniem 
saņēma ne tikai Krievijas impē-
rijas Svētā Juŗa krusta IV un III 
šķiras apbalvojumu, bet 1921. 
gadā arī III šķiras Lāčplēša Kaŗa 
ordeni. 1927. gadā Līna Čanka 
apbalvota ar IV šķiras Triju 
Zvaig žņu ordeni par dalību Lat-
vijas Sieviešu palīdzības korpusā 
Neatkarības kaŗa laikā.

Pēc Neatkarības kaŗa Līna 
Čanka varēja uzsākt miera laika 
dzīvi. Viņa apprecējās ar Latvijas 
Armijas kaŗavīru Ernestu Frei-
denfeldu un atgriezās uz dzīvi 

Rendas pagastā. Sākotnēji Līna 
kopā ar savu vīru īrējusi Liel ren-
das muižu, bet 1927. gadā muižas 
zeme agrārās reformas gaitā 
viņai piešķirta kā jaunsaim nie cī-
ba. Visu Latvijas starpkaŗu pos-
mu Līna Čanka-Freidenfelde 
ko  pā ar vīru un audžudēlu Kārli 
nodarbojās ar zemkopību. Likte-
nīgs izrādījās 1932. gads, kad 
savas vieglprātības dēļ viņa iedzī-
vojās parādos. Tos nomaksājot, 
viņai pietrūka līdzekļu, lai at -
maksātu Valsts Zemes bankā 
ņemtā aizņēmuma termiņmak-
sājumu. Parādu spiesta, viņa 
vērsās pie Lāčplēša Kaŗa ordeņa 
domes pēc palīdzības, kas to ie -
spēju robežās arī sniedza, taču 
parādu nasta bija pārāk liela, tā -
dēļ Līna Čanka-Freidenfelde 
sa  vu jaunsaimniecību “Virsaiši” 

bija spiesta pārdot. Tās vietā 
1934. gadā viņa iegādājās mazā-
ku saimniecību Matkules pagasta 
Kanneniekos. Jaunais īpašums 
bija ar plašu augļu dārzu, un tajā 
tika audzēti vairāki trekni māj-
lopi, tomēr arī šo īpašumu 1937. 
gadā pārdeva. Tajā pašā gadā 
Līna Čanka-Freidenfelde iegādā-
jās vēl mazāku saimniecību Tu -
ku ma apriņķa Milzkalnes pa -
gasta “Laimās”. Tiesa, arī tur ģi -
mene ilgi nepalika, īpašumu pār-
dodot un iegādājoties saim nie-
cību “Eglītes” Zaļenieku pa  gastā. 
Parallēli rosīgajam darbam savā 
jaunajā saimniecībā abi ar vīru 
aktīvi iesaistījās Zaļenieku bied-
rības nama darbā kā ekonomi.

30. gadu otrajā pusē laikrakstu 
slejās atrodamajās publikācijās 
Čanka-Freindefelde raksturota 
kā persona, kuŗa labprātīgi pali-
kusi nostāk no cilvēkiem, jo mie-
ru radusi vienkāršā dzīvē, bez 
liekas uzmanības un ļaužu drūz-
mēšanās.

Otrā pasaules kaŗa laikā viņas 
audžudēlu iesauca Latviešu SS 
brīvprātīgajā leģionā, bet Līna 
Čanka-Freidenfelde kopā ar vīru 
Jelgavā atvēra un vadīja “klubu-
kantīni” Veselības rotas leģionā-
riem. Kādā reizē drošsirdīgā 

“vecā strēlniece” piegādāja pār-
tikas un mantu paciņas latviešu 
leģionāriem, šķērsojot Austrumu 
fronti. Pēc Jelgavas bombardē-
šanas 1944. gadā Līna Čanka-
Frei denfelde zaudēja savu “klu-
bu-kantīni” un par mata tiesu 
izglabās no nāves briesmām, kas 
uzglūnēja no bumbu sprādzie-
niem un degošās pilsētas. Līnas 
un Ernesta mēģinājums kaŗa 
beigās bēgt no Latvijas uz Zvied-
riju bija nesekmīgs.

Līna Čanka-Freidenfelde kopā 
ar vīru sagaidīja atkārtoto pa -
dom ju okupāciju dzimtajās mā -
jās Rendas pagasta “Mežazīlēs”, 
kur dzīvoja viņas māsa Kate. Pēc 
vīra un māsas nāves Līna pilnī  -
bā noslēdzās no apkārtējiem un 
turpināja dzīvot savrupi. 70. ga -
dos, noticot solījumiem, ka 
“Mežazīlēs” tiks izveidots viņai 
veltīts memoriālais mūzejs, viņa 
“veidotājiem” norakstīja visus 
savus īpašumus, tostarp arī orde-
ņus. Taču Čanka-Freidenfelde 
nonāca Ēdoles veco ļaužu pan-
sionātā, no kuŗa aizbēga, jo uz -
skatīja, ka kāds viņu centies no -
indēt. Ieradusies Rīgā, viņa vēr-
sās pie Brāļu kapu komitejas pēc 
palīdzības. Komitejas pārstāvji 
viņu aizveda pie slavenās māksli-
nieku Skulmju dzimtas pēcnā-
cēja Jurģa Skulmes, kuŗš Līnu jau 
pazina – pirms vairākiem ga -
diem, vasarā vadot mākslas stu-
dentu praksi, bija iepazinies un 
iedraudzējies ar “veco strēlnieci”. 
Dažus mēnešus pavadījusi pie 
Skulmju ģimenes, Līna Čanka-
Freidenfelde devās uz Reģu 
pansionātu, kur dzīvoja līdz savai 
nāvei 1981. gada 9. jūnijā. Pēc 
nāves viņa tika apglabāta Reģu 
kapos, tomēr 1989. gadā viņas 
mirstīgās atliekas pārapbedītas 
Rendas Mežazīļu kapos blakus 
viņas vīram. 

(Pēc Delfi)

Līna Čanka un Jevgēņija Možaiko. 1916. gads // Foto: LNVM
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TRIMDADIMD  BOOKS
Interesantas, lietotas un jaunas  grāmatas latviešu valodā,

Literatūra, vēsture, folklora un vēl!
LŪDZU, APMEKLĒJIET MANU INTERNETA KATALOGU!

Trimdadimdbooks.com
Jānis Kļaviņš, Hamilton, Ontario Canada

Telefons   1-905-545-9237
E-pasts: info@trimdadimd.com

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

+371 28390346

S P O R T S

PO BOX 180230, DELAFIELD, WI 53018
TALR. (262) 593-2503, (262) 366-2918

WWW.KRIKISJEWELRY.COM
E-PASTS: PARSLA@KRIKISJEWELRY.COM

Juvelieru meistari jau trešajā paaudzē!
KRIKIS JEWELERS

Pārdod, uzpērk, labo, izgatavo

ZIEMSVĒTKI JAU KLAUDZINA PIE DURVĪM!
Ir laiks pasūtināt dāvanas, domājot par tiem,

kuŗus mēs mīlam un gribam iepriecināt.

Paralimpiešiem – 
zelta medaļas

Pasaules paralimpiešu čem pio-
nātā piedalījās apmēram 1400 
vieglatlētu no 122 valstīm. Čem-
pionāts notika Dubaijas nesen 
atjaunotajā stadionā, kas pare-
dzēts un pielāgots tieši paraspor-
tistiem. Latviju Dubaijā pārstā-
vēja pieci sportisti. Aigars Apinis 
pa  saules čempionātā paravieg l-
at lētikā Dubaijā izcīnīja uzvaru 
diska mešanā F52 grupā. 

Aigars Apinis

Dmitrijs Silovs

Diāna Dadzīte

Apinis labākajā mēģinājumā 
raidīja disku 21,05 metru tālumā, 
tuvāko sekotāju poli Pjotru 
Koseviču apsteidzot par 47 centi-
metriem. Trešo vietu ar 19,91 
metru ieņēma cits Polijas spor-
tists Roberts Jahimovičs. 

Finālā lodes grūšanā F33 grupā 
iekļuva Jānis Juhņēvičs. Latvijas 
sportistam to nodrošināja tieši 
septiņus metrus tāls grūdiens 
trešajā mēģinājumā, pirmajos di -
vos spējot 6,90 un 6,59 metrus. 
Juhņēvičs ierindojās ceturtajā vietā 
piecu dalībnieku kon ku rencē

Diāna Dadzīte Dubaijā pa -
saules čempionātā izcīnīja zeltu 
šķēpmešanā, startējot F55 medi-
cī niskās grupas konkurencē. Da -
dzīte savā labākajā mēģi nā jumā 
šķēpu raidīja 25,54 metru tālumā, 
izcīnot pārliecinošu uzvaru. 

Latvijas sportiste pirmajā mēģi  -
nājumā rīku raidīja 24,42 metrus 

tālu, otrajā rezultāts bija par 28 
centimetriem tuvāk, bet trešais 
mēģinājums padevās vēl sliktāks 

– 23,81 metrs. Dadzītei zeltam 
būtu pieticis arī ar pirmā mē -
ģinājuma rezultātu, bet pēc ne -
veiksmīgā ceturtā mēģinājuma, 
viņai ar pirmspēdējo, piekto 
piegājienu izdevās uzlabot savu 
rezultātu.

Dmitrijs Silovs, startējot F38 
medicīniskās grupas konkurencē, 
lodes grūšanā izcīnīja septīto vietu, 
sasniedzot savu labāko rezultātu. 

Silovs pirmajā mēģinājumā 
lodi aizgrūda 11,89 metrus tālu, 
bet nākamajā piegājienā viņam 

Porziņģis kritiski 
vērtē savu 
sniegumu

Latvijas izlases basketbolists 
Kristaps Porziņģis bija paškritisks 
pēc aizvadītās Nacionālās bas-
ketbola asociācijas (NBA) spēles, 
uzsverot, ka viņa pārstāvētā Da -
lasas Mavericks komanda sep-
tiņās spēlēs izcīnījusi piecas 
uzvaras, lai gan Kristaps vēl ne 
reizi nav rādījis labu sniegumu. 
Mavericks vienība ar rezultātu 
107:106 mājās pārspēja Orlando 
Magic basketbolistus. Porziņģis 
reālizēja tikai četrus no 14 no 
spēles izpildītajiem metieniem 
un atkārtoja sezonas antirekordu 
ar 10 gūtiem punktiem.

izdevās uzlabot savu personīgo 
rekordu – 12,38 metri, kas arī 
bija viņa labākais rezultāts. Tre-
šais un sestais mēģinājums bija 
ļoti tuvu pirmā grūdiena rezul-
tātam (11,84 un 11,80 metri), 
savukārt ceturtajā un piektajā pie -
gājienā viņam rezultātu neiz de-
vās sasniegt. (Turpināts 20. lpp.)
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

SARĪKOJUMI
BOSTONA
Valdis un Rūta Muktupāveli 

koncertā „Mani balti bālēliņi 
piektdien, 15. novembrī, plkst. 
19:00, Trimdas draudzes zālē, (58 
Irving St, Brookline MA). Savie-
sīgā stunda no plkst. 18:00. Biļešu 
cena: $20, skolēniem bez maksas. 
Rīko ALTS, sadarbībā ar TILTS. 
Kontaktpersona: Aija Dreimane, 
781-558-3814,  aijadreimane@
gmail.com

ŅUJORKA
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 Muk tu-
pāveliem „Mani balti bālēliņi“ – 
veltījums senajām un mūsdienu 
baltu tautām. Tuvāka info par 
aktu ŅLOP Facebook lapā 
(publicēs nākotnē): https://www.
facebook.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, 
Carnegie 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 pieņemšanu. Pieņemšana 
ir labdarības sarīkojums Latvijas 
Nacionālās operas un baleta or -
ķestŗa atbalstam. Biļetes lūdzam 
rezervēt pa epastu: iveta@grava.
net vai tel. 202-506-0055. Tuvāka 
info par koncertu LNOĢ Face-
book lapā.

Mākslas izstādes atklāšana 
otrdien, 19. novembrī: „Port-
able Landscapes“ (Memories 
and Imaginaries of Refugee 
Modernism)/

„Pārnēsājamās ainavas“ (Bēg   ļu 
modernisms, atmiņas un iz -
tēle). Mākslinieki: Daina Dag-
nija, Rolands Kaņeps, Sigurds 
Vīdzirkste, 

Artūrs Virtmanis u.c.; plkst. 
18:00 – 20:00. The James Gallery, 
CUNY (365 Fifth Ave.,First 
Floor, NY, NY 10016); sponsorē 
- lcca.lv/lv ;

un centerforthehumanities.
org/james-gallery. Izstāde, kas 
norisinās Latvijas valsts Simt-
gades programmas ietvaros, 
James Gallery  būs skatāma 
Ņujorkā līdz 15. februārim.

LONG ISLAND –
Salas Baznīca
Ziemsvētku tirdziņš Salas 

baznīcā, 4 Riga Lane, Melville 
NY svētdien, 8. decembrī. Diev-
kalpojums plkst 10:30 no rīta. 
Sekos siltas pusdienas, izloze un 
tirdziņš. Pārdosim piparkūkas, 
pīrāgus, rudzu maizi, dzelten-
maizi, putraimdesas, pelēkos 
zirņus, jāņusieru, galertu un citus 
gardumus. Laipni ielūdz Salas 
novada dāmu komiteja.

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, Peteris Ozols 

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

Mūs priecēs Armans Birkens 
un deju kopa Mantinieki no 
Čikāgas, bērnu ansamblis no 
Orlando, Ziemsvētku vecītis un 
deju mūzika. Būs rotaļas, sa  dzie-
dāšanās un dejošana.

31. decembrī Jaunā gada sa -
gaidīšana.

Sagaidīsim Latvijas Jauno gadu 
ar svinīgu svētku tostu plkst. 5pm. 
Biedrība cienās ar šampanieti.
Pasākumu vadīs un mūzicēs 
dziesminieks Ēriks Loks

8.februārī Sirsniņballe kopā ar 
aktieri Intaru Rešetinu.

Sīkāka informācija sekos.
29. februārī Biedru pilnsapulce.
Sīkāka informācija sekos.
Uzmanību! Mainījusies Bied-

rības Facebook lapa, lūdzam se -
kot mūsu jaunajai lapai „Latviesu 
Biedriba St. Petersburg FL“. Sī -
kāku infomāciju par pasākumiem 
var uzzināt Biedrības Facebook 
lapā vai zvanot Dacei Nebarei 
Tel: 917-755-1391 

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdien 

19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes 

pirmdienās, 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 to-
nā, DC (LOV) ar TILTS. Kon-
taktpersone: Anita Juberte (301) 
814-1080.

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  be-
les stunda. 

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

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

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Birojs atvērts 
ceturtdienās no 10:00 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 svētdie-
nās 10:00. Seko sadraudzības 
stunda.

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

24. novembrī plkst. 10 am 
mirušo 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. Dievkalpojums ar diev-
galdu (diak.Guna Reina)

• Džamaikpleinas Trīsvienī-
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

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 sākas pa -
rastajā 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. 

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 ceturtajā 
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 -
drik  sons, 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. 
novembra 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 Lauma 
Zušēvica, tālr.: 414-421-3934, 
e-pasts: pastorlauma@gmail.com, 
Dr. pr. Sandra Kalve, tālr.: 414-
258-8070. Dievk. notiek svēt-
dienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Pēc 
Dievk. sadraudzība.

17. novembrī, plkst. 10:30 
Dievk. Valsts svētku ietvaros. 
Sekos sadraudzība. 21. novem-
brī, plkst. 10:30 Taizé vakars, 
sekos vakariņas. 24. novembrī, 
plkst. 10:30 Mirušo piemiņas 
diena. Dievk. ar Svēto vakar-
ēdienu. Sekos sadraudzība. 24. no -
vembrī, plkts. 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 svētdienas dievk. Sekos 
sadraudzība. 7. decembrī no 
plkst. 11:00 līdz 15:00 Ziemsvētku 
tirdziņš. Ēdienu pārdos no 12:00 
līdz 14:00. Adventa pirmās svēt-
dienas dievk. Sekos sadraudzība. 
8. decembrī, plkst. 10:30 Ad -
venta otrā svētdiena. Dievk. ar 
Svēto vakarēdienu. Šajā svētdienā 
būs bērnu uzruna un svētdienas 
skola. Sekos sadraudzība. 

• 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. 
Dievkalpojumi Centrā. 

• Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ 08816). Māc. Ieva Puš-
mucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-
1101, e-pasts: latvianlutheran-
church@gmail.com. Dievk. no -

tiek 13:30.
24. nov. 13:30 Dievkalpojums 

ar dievgaldu; Mirušo piemiņas 
diena 

8. dec. 11:00 Adventa koncerts; 
Seko Draudzes Eglītes sarīkojums, 

pusdienas un svētku tirdziņš
24. dec. 17:00 Ziemsvētku va -

kara 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 Green-
hill Rd, Elka Park, NY).

Ņūdžersija, First United Met-
ho dist Church (1 E Broad St, 
West field 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.

16.nov Jonkeru bazn. plkst. 
14:00 Valsts svētku svinības, 
koncertprogramma: „Mani balti 
bālēliņi“, Valdis un Rūta Muk -
tupāveli, skolnieku priekšnesumi. 

17.nov. Jonkeru bazn. plkst. 
10:00 Valsts svētku dievk., māc. 
Saivars;

Salas bazn. plkst.10:30 Valsts 
svētku dievk., māc. Saliņš, 
kliņģeris lejas zālē.

St. Andrew bazn. plkst.13:30 
Valsts svētku dievk., māc. Sai-
vars, svētku runu teiks Juris 
Bļod nieks.

23.nov. Manhatenā, Seafarers 
plkst.14:00 Mirušo piemiņas 
dienas dievk. ar dievg., māc. 
Saliņš.

24.nov. Jonkeru bazn. plkst. 
10:00 Mirušo piemiņas dienas 
dievk. ar dievg., māc. Saivars;

Salas bazn. plkst.10:30 Mirušo 
piemiņas dienas dievk. ar dievg., 
māc. Saliņš.

1.dec. Jonkeru bazn. plkst. 
10:00 1. Adventes dievk., māc. 
Saivars; 

Salas bazn. plkst. 10:30 1. Ad -
ventes dievk., māc. Saliņš.

8. dec. Jonkeru bazn. plkst. 
11:00 Adventa koncerts ar svēt-
brīdi, māc. Saivars;

Salas bazn. plkst.10:30 dievk., 
māc. Saliņš, seko Ziemsvētku 
tirdziņš.

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

Sestdien, 16. novembrī, plkst. 
2:00 p.p., Latvijas valsts dibi-
nāšanas svētku dievkalp.

Sekos sarīkojums. Lūgti gro ziņi. 
Svētdien, 24. novembrī, plkst. 

2:00 p.p., Mirušo piemiņas die-
nas dievkalp. ar Dievgaldu

Diakone Linda Sniedze Taggart 
abos dievkalp.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI 
48602)
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D I E V K A L P O J U M I

Mūžībā aizgājis

MARĢERS J. GRĪNS
Dzimis 1928. gada 28. decembrī Īles pagasta “Daudzumos”, Latvijā,

miris 2019. gada 4. novembrī Westlake, Ohio, ASV

Mūsu fi listrs

IKE MAYRENS (IVARS MEIRENOVS)
Dzimis 1937. gada 10. jūlijā Rīgā, Latvijā,

miris 2019. gada 15. septembrī Čikāgā, Ilinojā

Mūsu mīļa tante un māsa

ERNA JANKAVS
Dzimusi 1922. gada 18. novembrī Vecpiebalgā, Latvijā,
mirusi 2019. gada 8. septembrī Kalamazoo, Michigan

Mūža mierā aizgājusi mūsu draudzene

RŪTA MANTENIEKS,
dzim. EIZENBERGS

Dzimusi 1939. gada 16. oktobrī Latvijā,
mirusi 2019. gada 25. oktobrī Avon Lake, Ohio

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MEITAS INESE AR JĀNI UN VALDI, ANDA AR ANDRI

INGA, NORA AR PĒTERI, ALEKSI UN ELISU

Sērās piemin
GERSICANIAS KONVENTS

Sēro
INDA UN VALDA KARLSONS

RUTA BALODIS
INESE PETERSON

UN RUDOLFS JANKAVS
RADI LATVIJĀ

Viņu mīļā piemiņā paturēs
PATRICK UN LIEGA ARNETT

MARK UN ANTRA PRIEDE BERGER

Gan zināju tās dieniņas, kad bij’ ieti darbiņā. 
To dieniņu nezināju, kad būs ieti aizsaulē.

Ja draudzības puķe zied ilgi,
Ir skumji, kad salna to skaŗ;
Bet mūžība atnākot saka –
Vēl atmiņās ziedēt tā var.

Mācītāja: Biruta Puiķe-Wilson 
mob. (269)267-5330. Kontakt-
per sona: 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 -
vembris / 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: jlegzdins@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 gro -
ziņiem. Dievk. vadīs Māc. Dace 
Skudiņa. Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 
314 457 1830, kalninsirene@
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

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

24. nov. Mirušo piemiņas die -
nas dievkalpojums ar dievgaldu.

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

Latvijas Valsts dibināšanas svēt  -
ku 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 svētdienu Faith 
Lutheran baznīcā (2601 49th Str. 
N, St.Petersburg, FL), Māc. Aivars 
Pelds, tālr.: 727-368-0935. Dr. pr. 
Aija Norbergs, tālr.: 727-367-
6001. 

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 (ad -
rese: 40 Hollyberry Trail, North 
York ON M2H 2S1), tālr: 647-
986-5604, E-pasts: grietins@gmail.
com. Dr. pr. Kārlis A. Jansons, 
tālr.: 905-338-5613, e-pasts: kjan -
27@gmail.com. Pr.vietn. Sibilla 
Korule. Dāmu kom.pr. Maija 
Sukse, tālr.: 416-221-4309. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 

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

11. novembrī – Valda un Rūtas 
Muktupāvelu koncerts

17. novembrī – Valsts svētki 
Vašingtonā

9:30 Karoga uzvilkšana pie 
draudzes nama

10:00  Latvijas valsts svētku 
DIEVKALPOJUMS un sarīko jums

24.novembrī – Mūžības svēt-
diena

Mirušo piemiņas DIEVKAL-
POJUMS

Pie kafijas galda – novembŗa 
jubilāru sveikšana

16:00  Svecīšu svētbrīdis 
Rock Creek kapsētā

1. decembrī – Adventa pirmā 
svētdiena

DIEVKALPOJUMS. Latviešu 
skolai Pateicības dienas brīvdiena.

ATZĪMĒŠANAI 
KALENDĀROS:
8. decembrī – Ziemsvētku 

tirdziņš 
15. decembrī – Skolas eglītes 

dievkalpojums un sarīkojums

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU un 
DIEVKALPOJUMU ziņas uz e-pastu:

rigaven@aol.com
Inesei Zaķis

Vēlams sūtīt darbdienās, vēlākais – PIEKTDIENĀS!

Katram latviešu centram būs 
zināmi cilvēki, kas klāt gandrīz 
katrā sarīkojumā, kas piedalās 
ikkatrā latviskās dzīves norisē. 
Tiem lielā mērā jāpateicas, ka 
latviešu sabiedrība svešumā va -
rē jusi tik ilgi pastāvēt. Bostonā 

PIEDERĪBA, PALĪDZĪBA,
DAR BS, KLĀTBŪTNE

Pieminot Birutu Duļevsku (1926 – 2019)

Atvadu brīdī klāt bija Birutas 
meita Daina, dēls Uldis un maz-
meita Larisa. Atvadvārdus teica 
Trimdas draudzes priekšniece 
Annele Amoliņa, no biedrības 
ALTS Sarma Muižniece Liepiņa 
un kādreizējais draudzes priekš-
nieks Ivars Galiņš. Baznīcas ce -
remonijai sekoja bēŗu mielasts 
draudzes namā.

Birutas Duļevskas dzīves stāsts 
līdzinās tik daudziem citiem, 
kam Otrā pasaules kaŗa laikā bija 
jāatstāj dzimtene. Tāpat līdzīgi 
citiem, viņa svešā zemē stādīja 
rozes, nepameta latvietību, bet 
aktīvi piedalījās gan baznīcas, 
gan sabiedriskajās rosmēs. Kādu 
laiku viņa bija draudzes Padomes 
sekretāre, vēlāk pērmindere, bet 
viņas lielākais darba lauks bija 
rūpēties par palīdzību dzīves 
pabērniem. Tas bija tik plašs, ka 
to nav iespējams uzskaitīt. Arī 
savā dzīves vietā viņa iesaistījās 
palīdzības darbā. Viņa nemeklēja 
atzinību vai populāritāti, bet 
vienkārši darīja, jo tas bija viņas 
dzīves stils. Bostoniešu atmiņās 
Biruta paliks kā tāds gaišs la  bes-
tības tēls. Neaizmirstama. Biruta 
bija arī cītīga Laika avīzes lasītāja. 
Man, palaikam, laimējās saņemt 
viņas atzinību. Arī tas nav 
aizmirstams...

IVARS GALIŅŠ

tāda bija Biruta Duļevska, no 
kuŗas atvadīties bija atnācis liels 
pulks bērinieku, kas pildīja Bos -
tonas Trimdas draudzes baznīcu. 
Atvadu svētbrīdi vadīja mācītājs 
Igors Safins. Ērģeļu sēru mūziku 
atskaņoja Ilona Kudiņa. Birutas 
dzīves stāstu, labā latviešu valodā, 
lasīja viņas vecākais dēls Donāts. 

Biruta Duļevska Bostonas Dzies-
mu svētku laikā
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Bobs Hārtlijs // FOTO: LETA

Diāna Isjomina (pa labi)
// FOTO: assisten.no

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

“Esmu cilvēks, kuŗš pārāk 
daudz tur sevī iekšā,” pēc spēles 
žurnālistiem teica basketbolists. 
“To daru tāpēc, ka pats vēlos visu 
atrisināt. Taču man izveidota 
lieliska atbalsta sistēma – mans 
fiziskais terapeits Manolo [Val di-
vieso], kā arī šajā organizācijā ir 
lieliski cilvēki – kā psīchologs 
Dons Kalksteins.” Porziņģis gan 
uzsvēra, ka viņam nekas nekait. 
Tomēr 24 gadus vecais basket-
bolists pārliecinājies, ka reizēm 
nāk par labu ar kādu aprunāties.

Spēlē pret savu bijušo koman-
du Ņujorkas Knicks Porziņģis 
demonstrēja  teicamu individuālo 
sniegumu. Mavericks savā lau-
kumā ar rezultātu 102:106 pie-
kāpās Knicks komandai, piedzī-
vojot trešo zaudējumu šosezon. 
Porziņģis laukumā pavadīja 35 
minūtes un 35 sekundes, kuŗu 
laikā guva 28 punktus (1p. 2/3, 
2p. 7/14, 3p. 4/8), savāca deviņas 
atlēkušās bumbas, piecreiz blo-
ķēja pretinieku metienus, reizi 
kļūdījās, sešreiz pārkāpa notei-
kumus un spēli noslēdza ar +/- 
rādītāju -4. Ar triple double Da -
lasas vienībā izcēlās līderis Luka 
Dončičs, kuŗš iemeta 38 punk-
tus, izcīnīja 14 atlēkušās bumbas 
un veica 10 rezultātīvas piespēles 
partneriem. Viņam arī astoņas 
kļūdas. Tims Hārdevejs juniors 
guva 14 punktus. Arī viņš ie -
priekš spēlēja Knicks komandā. 
Knicks labā 29 punktus guva un 
deviņas atlēkušās bumbas izcī-
nīja Markuss Moriss, Džūliuss 
Rendls pievienoja 21 punktu. 
Drīzumā Ņujorkā abas koman-
das tiksies atkārtoti. Porziņģim 
pēc viņa aizmainīšanas uz Tek-
sasas vienību tā būs pirmā spēle 
slavenajā Madison Square Garden 
arēnā.  

24 gadus vecais Porziņģis caur-
mērā spēlē šosezon guvis 20,1  
punktu, savācis 8,3 atlēkušās 
bum bas zem groziem un bloķējis 
2,6 pretinieku metienus. Turnīra 
tabulas Rietumu līgas kopvēr tē-
jumā Dalasas komanda ar as  to-
ņās spēlēs izcīnītām piecām 
uzvarām ieņem 8. vietu.

Hārtlija mērķis – 
Pekina 2022

Kanadiešu hokeja speciālists 
Bobs Hārtlijs ar Latvijas izlasi ir 

piedalījies trijos pasaules čem-
pionātos. Ķelnē pirms diviem 
gadiem bija 10. vieta, pērn Ko -
penhāgenā aizcīnījāmies līdz 8. 
vietai, bet šogad Bratislavā atkal 
ierastais desmitnieks. Būtu lo -
ģiski, ja pirms jaunās sezonas 
pirmā izlases sasaukuma Latvijas 
Hokeja federācijas idejiskais ru -
nas vīrs Viesturs Koziols ru  nātu 
par gatavošanos 2020. gada pa -
saules čempionātam, bet Ko  ziols 
„šauj” mazliet tālāk – uz 2020. 
gada rudeni, kad Rīgā notiks 
viens no trim Pekinas 2022. gada 
olimpisko spēļu kvalifikācijas 

turnīriem. Kāpēc šāds tālšāviens, 
it kā ignorējot nākamo pasaules 
čempionātu Cīrichē? Vai Koziols 
jau izskaitļojis, ka konkurencē ar 
Somijas, Krievijas, ASV, Šveices, 
Norvēģijas, Italijas un Kazach-
stānas izlasēm mums ceturtdaļ-
fināls nespīd? Diezin vai.

Hārtlijs kā kādas izlases tre ne-
ris nekad nav bijis olimpiskajās 
spēlēs, un kā Latvijas izlases 
trenerim viņam šobrīd saisto-
šākas ir olimpiskās spēles Ķīnā. 
Pasaules čempionāti nāk un iet, 
bet olimpiskās spēles ir tikai reizi 
četros gados, un kas zina, vai 
Bobam viņa treneŗa karjerā vēl 
kādreiz būs šāda iespēja. Tāpēc 
prioritārs mums ir turnīrs, kas 
no 27. līdz 30. augustam notiks 
Rīgā. Kopā ar Latviju tur jau pēc 
ranga tikušas Francija un Italija, 
ja nekas nenoies šķībi, tad cetur-
tajai jābūt Kazachstānai. Pēc 
četru izlašu turnīra Liepājā as -
toņas citas izlases sāk savu 
gājumu uz Pekinu. Tās ir Taivana, 
Honkonga, Kuveita un Taizeme 
vienā grupā, Luksemburga, AAE, 
Kirgizstāna, Bosnija/Herce go-
vina – otrā. Kopā olimpiskajā 
turnīrā, ieskaitot visu pakāpju 
kvalifikācijas turnīrus, spēlēs 46 
valstu izlases. Modelis – pēdējo 
kvalifikācijas kārtu rīkot augustā, 
principā ir pareizs, jo tad visas šīs 
divpadsmit izlases var piesaistīt 
hokejistus no visām līgām, NHL 
ieskaitot. To 2016. gadā veiksmīgi 
izdarīja Vācija, aizliekot priekšā 
kāju Latvijai un sekmējot jauno 
laiku atnākšanu Latvijas Hokeja 
federācijā. Atšķirībā no Latvijas 
izlases, kas kopā sanāca neilgi 

pirms turnīra, Vācijas izlase 
2016. gada vasaras beigās bija 
gana nopietnā treniņnometnē... 
Tas droši vien sekmēja viņu 
tikšanu uz Pjončhanu.

***
Latvijas hokeja izlase Liepājas 

Olimpiskā centra ledus hallē ar 
rezultātu 3:2 pēcspēles soda me -
tienu serijā uzvarēja Slovēniju, 
un nākamajā spēlē ar 2:1 pa  pild-
laikā pieveica Franciju. Tikmēr 
Baltkrievija turnīra pirmajā spēlē 
ar 4:2 uzvarēja Franciju, bet ot -
rajā duelī ar 0:2 zaudēja Slo vē-
nijai. Latvijas izlase ar zaudējumu 
un izcīnītu otro vietu noslēdza 
Turkish Airlines Četru nāciju 
turnīru, zaudējot Baltkrievijas 
izlasei –2:3 (0:1, 0:1, 2:1). Vārtus 
Latvijas valstsvienībā guva Miks 
Indrašis un Sandis Smons. Boba 
Hārtlija vadītā izlase turnīrā 
Liepājā piedalījās ar diviem vārt-
sargiem, desmit aizsargiem un 
17 uzbrucējiem. Hārtlijam darbā 
ar Latvijas izlasi šajā turnīrā 
asistēja Artis Ābols, Aleksandrs 
Cicurskis, Maksims Širokovs un 
Sergejs Kuzņecovs.

***
Šogad hokeja klubu turnīrs 

notika Igaunijā. Bez Latvijas 
klubu izlases startēja arī Igaunija, 
Kazachstānas U-20 komanda, 
Lietuva, Rumānija un Ukraina. 
Latvijas klubu izlase izcīnīja 
pirmo vietu Turkish Airlines Bal-
tic Challenge Cup turnīrā, fināl-
spēlē ar 3:2 uzvarot Ukrainas 
valstsvienību. Ar diviem precī-
ziem metieniem un vienu re -
zultatīvu piespēli Latvijas klubu 
izlases labā izcēlās Māris Diļevka, 
bet vēl viens vārtu guvums Kārļa 
Ozoliņa kontā. Latvijas koman-
das vārtu drošība šajā spēlē tika 
uzticēta Denisam Romanovskim, 
kuŗš atvairīja 35 no 37 pretinieku 
metieniem. Par turnīra vērtīgāko 
spēlētāju jeb MVP tika nosaukts 
liepājnieks Māris Diļevka.

jādomā par treniņiem, nevis… 
Saprotu, ka viņiem ir jāstrādā, 
jāpelna nauda iztikai. Viņiem te 
jau neko nemaksā, viņi ir 
amatieŗi.”

Prūsis atgādina, ka bobslejisti 
agrāk rezerves “pasmēlušies” no 
vieglatlētiem, tomēr pēdējos 
ga dos tā nav un atnākušie 
vieglatlēti nav tikuši tālāk par 
otro, trešo ekipāžu. “Mums, pie -
mēram, tagad trenējas jaunietis 
no Krāslavas, kuŗš ir robežsargs. 
Spēlē strītbolu un mazliet cilā 
svariņus. Vasarā viņš bija viens 
no labākajiem, skatos uz viņu ar 
perspektīvu.”

Ugunsdzēsējs Tomass Jaunzems 
izglāba no loga krītošu cilvēku. 
Tagad viņš, ja izturēs konkuren-
ci, varēs papildināt bobslejistu 
rindas // FOTO: Facebook

Sandis Ģirgens

Un tad ir viens, nu nekāds jau-
nais vairs, 29 gadi (attēlā). Viņš ir 
ugunsdzēsējs, kas noķēra cilvēku. 
Viņš tagad ir pie mums, un viņš 
ir labs,” sacīja Prūsis.

Atklāj „Sporto 
visa klase” jauno 

sezonu
Novembris lielam daudzumam 

skolēnu no visas Latvijas sācies 
sportiskā un prieka pilnā no -
skaņojumā. Ne velti Arēnā Rīga 
vienkopus pulcējās vairāk nekā 
8300 bērni, jo 1. novembrī tika 
dots starts jau sestajai „Sporto 
visa klase” programmas sezonai! 
Tā bija kulminācija aizvadītajiem 
pieciem gadiem, kuŗos šis pro-
jekts piedzīvojis strauju attīstības 
lēcienu.

Projekta nozīmīgumu ilgter-
miņā uzteic arī Valsts prezidents 
Egils Levits. ‘”No sirds ticu, ka 
jūs būsiet tie, kas Latviju veidos 
par vienu no modernākajām, 
zaļākajām un veselīgāk domā-
jošajām valstīm visā pasaulē,” 
apsveikumā „Sporto visa klase” 
dalībniekiem teica Egils Levits.

Šorttreks
Pasaules šorttreka kausa iz -

cīņas posmā Montrealā Reinis 
Bērziņš 500 m un 1500 m 
distancē ieņēma attiecīgi 29. un 
37. vietu, Endijs Vīgants 1000 m un 
1500 m distancē ‒ 42. un 40. vietu.

DAŽOS 
VĀRDOS

 Pasaules meistarsacīkstēs 
skeitbordā ASV Jānis Kuzmins 

kļuva par pirmo latvieti, kas 
uzvarējis   kopvērtējumā, izcīnot 
čempiona titulu, bet Mare Ērika 
Belta ieguva sudraba medaļu.

 Par Latvijas Futbola fede-
rācijas ģenerālsekretāru ievēlēts 
Edgars Pukinsks. Viņš šo amatu 
jau ieņēma kopš 2016. gada 
jūnija.

 Latvijas vīriešu futbola izlase 
jaunākajā Starptautiskās Futbola 
federāciju asociācijas (FIFA) pa -
saules rangā, kas publicēts 24. 
oktobrī, zaudējusi četras pozici-
jas un noslīdējusi uz 143. vietu.

 Iekšlietu ministrs Sandis 
Ģirģens (KPV LV) apsver pie -
dāvājumu ieņemt Latvijas Fut-
bola federācijas (LFF) prezidenta 
amatu, intervijā LNT raidījumā 
900 sekundes sacīja ministrs.

 Pēc aģentūras AP infor-
mācijas, dāmu tenisa profe sio-
nāļu sarakstā Anastasija Sevas-
tova ar nopelnītajiem 1 100 000 
eiro ieņem 29. vietu,  un Aļona 
Ostapenko ar apaļu miljonu – 
33. vietu.

 Baltijas vīriešu hokeja līgas 
projekts atlikts uz vienu gadu, 
taču tā iniciātori nav zaudējuši 
cerības par turnīra norisi, aģen-
tūrai LETA atklāja Latvijas Ho -
keja federācijas (LHF) sporta 
direktors Edgars Buncis. Pirms 
gada tika prezentēts Baltijas apvie-
notais astoņu komandu turnīrs, 
kuŗa sākums bija iecerēts šī gada 
oktobrī, bet finālčetrinieka tur-
nīrs – decembrī. 

 Latvijas paravieglatlēte 
Diāna Dadzīte par pasaules čem-
pionātā Dubaijā izcīnīto zelta 
medaļu šķēpmešanā un paralim-
pietis Aigars Apinis, kuŗš ieguva 
zelta medaļu diska me  šanā, 
varētu saņemt līdz 28 458 eiro 
katrs.Tā aģentūrai LETA norā-
dīja Izglītības un zinātnes mi -
nistrijas (IZM) valsts sekretāra 
vietnieks, Sporta departamenta 
direktors Edgars Severs.

 Latviešu florboliste Diāna 
Isjomina tikusi pie sešiem re  zul-
tātivitātes punktiem Norvēģijas 
spēcīgākās līgas spēlē, sekmējot 
komandas kārtējo panākumu. 
Somijā rezultātīvi nospēlējusi 
Anna Ankudinova, bet Jānis 
Ragovskis un Kristaps Vaičis bez 
punktu guvumiem sekmējuši 
vienību uzvaras.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Kur ņemt 
bobslejā 

stūmējus?
Latvijas bobsleja izlasē šobrīd 

iekļūt cenšas Valsts Uguns dzē-
sības un glābšanas dienesta 
(VUGD) ugunsdzēsējs glābējs, 
kuŗš pagājušā gada vasarā kļuva 
pazīstams arī ārpus valsts ro  be-
žām, jo neticamā veidā izglāba 
pa logu izlēkušu sievieti. To  TV 
sarunu šovā Hattrick ar Puči 
stāstīja Latvijas bobsleja izlases 
treneris Sandis Prūsis. Pēdējos 
gados veicies ar stūmēju atlasēm, 
kas agrāk bija ļoti populāras un 
kur varēja krietni papildināt 
izlases kandidātu rindas. “Tie 
rumpji, fiziskās dotības vienam 
otram ir labas. Bet nav rakstura 
krampis. Izkūst pie pirmām vai 
daudzām grūtībām,” konstatē 
Prūsis. “Ir jāziedojas. Agrāk pat 
bija vieglāk tikt izlasē, tagad ir 
grūtāk. Kad beidzas nometne, ir 


