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Zāle pilna visu paaudžu skatītāju // FOTO: Ēriks Niedrītis

Laika redaktore Ligita Kovtuna dāvina Helmara Rudzīša grāmatas 
izdevumu angļu valodā Latvijas Goda konsulam Ņujorkā Darim 
Dēliņam // FOTO: Ēriks Niedrītis

Apsveikumi Laika 70. gadadienā: Anita Bataraga, Dace Rudzīte 
un Ligita Kovtuna // FOTO: Ēriks Niedrītis

Svētku sarīkojumu kuplina skolasbērnu priekšnesumi // FOTO: 
Ēriks Niedrītis

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Valsts prezidenta uzruna diasporai Valsts 
svētkos: ir nepieciešama arī jūsu līdzdalība

Latvijas 101. dzimšanas dienas svinības 
Ņujorkā

Valsts prezidents Egils Levits 
veltījis īpašu uzrunu Latvijas 
diasporai Valsts svētkos. Viņš 
uzsvēra, ka latvietības feno-
mens ir tas, ka daudzi, dzīvojot 
ārpus Latvijas robežām, vēlas 
saglabāt piederību Latvijai un 
latvietībai ‒ pat vairākās paau-
dzēs un visapkārt pasaulei. Tā ir 
apzināta izvēle, kas globālā pa -
saulē nav pašsaprotama, bet tā 
dod māju sajūtu, uzsvēra Levits.

„Šis ir brīdis, kad izjust prieku 
un lepnumu, un arī dziļāk 
pārdomāt par savu valsti un 
savu latvietību. Latvijas valstis-
kumam sākas otrā simtgade. Tai 
jāiezīmē jauns posms Latvijas 
kā brīvas, latviskas, atbildīgas, 
nobriedušas un stipras Ziemeļ-
eiropas valsts ceļā. Latvijas valsts 

dod satvaru un jēgu latviešu 
nācijas kopīgai pagātnei, tagad-
nei un nākotnei. Latviskumam 
ir būtiska gan pagātnes, gan nā -
kotnes dimensija. Tur iekļaujas 
gan vērtībās balstīta latviskā 
identitāte, gan uz mūsu nākotni 
vērstās domas un ideāli. Tur 
iekļaujas gan Latvijas iedzī vo-
tāji, gan diaspora, kuŗas valstis-
ko lomu nostiprina šogad spēkā 
stājies Diasporas likums. Lat-
vijas valsts ir ģeografiska un 
ideju telpa, kuŗā šo mūsdienīgo 
Latviju iedzīvināt. Tam nepie-
ciešama arī jūsu līdzdalība. 
Mūsu visu kopīgais uzdevums 
ir nodot mūsu valsti nākamajām 
paaudzēm labāku, skaistāku un 
drošāku, nekā mēs to saņē-
mām,“ sacīja Valsts prezidents.  

„Latvija ir un paliks Latvijas 
nācijas sirds. Lai tās puksti 

atbalstojās ikvienā no mums!“ 
novēlēja Egils Levits.
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50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

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

www.laiks.us!

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros:
3 mēn. US $ 50.00.

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

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna

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

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

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

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

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

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas sūtīt Inesei Zaķis
e-pasts: rigaven@aol.com

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256

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

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

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

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

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!

MĀLPILS MUIŽA
Gustavs Vilhelms fon Taube, 

Aleksandrs fon Grote – šo mui žas 
īpašnieku ierosmē 18. un 19. gs. 
Mālpils muižā radīts spožs ap -
būves ansamblis, kuŗā dominē 
pils. 1905. gadā tā tika node dzi-
nāta un vēlāk – no 1907. līdz 
1911. gadam – atjau nota pēc pa -
zīstamā Rīgas  architekta V. L. 
N. Bokslafa projekta. 1967. gadā 
pilī iekārtojās Meliorācijas un 
zemkopības mūzejs, 1990. ga  dos 
ekonomisko pārmaiņu dēļ tā 
netika pienācīgi novērtēta, līdz 
2003. gadā to kopā ar muižas 
apbūves centrālo daļu iegādājās 
uzņēmējs Aldis Plaudis. 2008. ga  da 
rudenī atjaunotā ēka svi nīgi 
atklāta. Muiža iekārtota kā ba -
gātas ģimenes mājoklis.

Cienījamā
redakcija!

Paldies Ligitai Kovtunai par 
interviju 6. novembrī TV 24 
sakarā ar Laika 70 gadu jubi-
leju. Šādām kopējām sarunām 
būtu jānotiek biežāk. Kaut arī 
avīze Laiks tiek sūtīta uz 
daudzām bibliotēkām, Latvijā 
maz to zina un pazīst.

No intervijas uzzināju, ka 
18. novembrī redaktore Ligita 
būs Ņujorkā un uz turieni vedīs 
Helmara Rudzīša grāmatu „Ma-
 nas dzīves dēkas”, kas pārtulkota 
angļu valodā. Atcerējos, ka 
esmu saglabājusi rakstu par 
Laika redaktoru 2008. gada 
laikrakstā Neatkarīgā. Protams, 
Jūs jau zināt, kas tur rakstīts, bet 
sūtu Jums kaut vai tā virsraksta 

dēļ – „Pirmais īstais latviešu 
biznesmenis”. Piemetināšu – arī 
godīgais.

Jūs, visus Laika darbiniekus 
sveicu avīzes 70 gadu jubilejā, 
vēlot veselību, izturību, daudz 
radošu ideju, tuvinot „abus 
krastus”. Ilgu mūžu Laikam!

Cieņā Inta Gruzdiņa  

Redakcijas 
piezīme 

Redakcijai piesūtītais laikrak-
sta izgriezums mums atgādina 
it kā visiem zināmas patiesības:

Helmaram Rudzītim (1903 - 
2001) par mūža ieguldījumu 
latviešu kultūras attīstībā 1993. 
gada novembrī piešķirts Lat-
vijas Zinātņu akadēmijas goda 
doktora grads.

1995. gada maijā Helmars Ru -
dzītis apbalvots ar V pakāpes 
Triju Zvaigžņu ordeni. 

Pirmais īstais latviešu biznes-
menis

Triju Zvaigžņu ordenis



LAIKS 32019. ga da 23. novembris – 29. novembris

Ģen. Kārļa Goppera fonda 
padome pulcējas rudens sēdē

Ģen. Kārļa Goppera fonda 
padome satikās 2019. g. 26. ok -
tobrī, Gaŗezera tuvumā Trej-
upēs, Mičiganā, lai pārrunātu 
kopš pēdējās sēdes paveikto. 
Sēdi vadīja padomes priekšsēdis 
vad. Uģis Grīnbergs.

2019. gada marka ar Ulda 
Puriņa zīmējumu un saukli 
„Mūžam Latvija”, kā parasti, 
kopā ar pavadvēstuli aicinot 
ziedot, tiks izsūtīta novembŗa 
mēnesī. Markas tiek gatavotas 
katru gadu ar mērķi ievākt zie-
dojumus, lai Fonds var atbalstīt 
pasākumus un projektus, kam 
sakars ar jaunatnes latvisko iz  -
glītību un audzināšanu. Lūgu-
mus projektu atbalstam 2020. 
ga  dā lūdzu sūtīt uz Goppera 
fonds PO Box 376, Three Rivers, 
MI 49093 līdz 2020. gada 15. 
februārim. Šim nolūkam īpaši 
sagatavotu anketu var saņemt, 
rakstot vad. U. Grīnbergam 
(ugiathome@aol.com) vai vad. 
D. Copeland (dace.copeland@
wmich.edu).

Vad. U. Grīnbergs ziņoja par 
diviem grāmatu projektiem, ko 
Goppera fonda padome atbal-

sta gan financiāli, gan garīgi. 
Vienu veido ģen. Kārļa Goppera 
mazdēls, kas atrodas Zviedrijā. 
Šī topošā grāmata ir ģen. Kārļa 
Goppera biografija. Otrs pro-
jekts ir par Goppera fonda iz -
dotajām markām. To veido 

No kreisās: vad. Nora Aivara, vad. Valdis Kalniņš, vad. Ilze 
Antona, vad. Ligita Inka, vad. Dace Copeland, vad. Pēteris Aivars, 
vad. Uldis Sīpols un vad. Uģis Grīnbergs

Zi gurds Sviķis Latvijā. Abi pro-
jekti meklē līdzekļus, lai tur-
pinātu savu darbu. 

Goppera fonda padome pa -
teicas ikvienam par atbalstu un 
par ziedojumiem un cer uz pa -
stiprinātu atbalstu nākotnē.

Alīna Grīnpauka ir modes 
illustrātore, kuŗa sadarbojusies ar 
pasaules zīmoliem –“Valentino”, 
“Alberta Ferretti” un “Tiffany & 
Co”. Augsta prestiža vācu izdev-
niecība Taschen viņu iekļāvusi 
starp simt labākajiem illustrā-
toriem pasaulē!

„Modes illustrācijas 
bija mans hobijs

kopš bērnības”
telpa, kas veltīta tikai illustrācijas 
žanram – „Metro Store Riga”. Tajā 
idejas autore un modes illus trā-
tore Alīna Grīnpauka pre  zentēja 
arī izdevniecības Taschen jaun-
iespiedumu The Illustrator. 100 Best 
from around the World („Illus-
trātors. 100 labākie pa  saulē”). Lat-

// FOTO no Alīnas Grīnpaukas personīgā archīva

Lai nodotu savu vēstījumu 
mo  des illustrācijā, Alīna atradu-
si savu vizuālas izteiksmes veidu, 
sapludinot kopā mūsdienu mo -
des illustrāciju ar figurālo glez-
niecību. Septembŗa beigās tika 
atklāta Baltijā pirmā mākslas 

viešu modes māksli niece ir viena 
no septiņiem šī žanra pārstāvjiem 
un vienīgā no Baltijas šajā iz  de-
vumā, taču ar nupat kā atvērto 
galeriju cer pievērst pasaules ska-
tienu arī ci  tiem izciliem vietējiem 
profesio nāļiem.

“Saistošs priekšnesums! Mēs 
daudz ko iemācījāmies!” Tāds 
bija daudzu klausītāju sprie-
dums pēc Valda un Rūtas 
Muktupāvelu koncerta šī gada 
11. novembrī, Vašingtonas lat-
viešu centrā, Rokvilē, MD. Daļa 
vecāko paaudžu apmeklētāju 
iepriekš maz ko zināja par 
māksliniekiem – tikai to, ka 
sagaidāms kaut kas “tautisks”, jo 
koncerta reklāmā abi bija re -
dzami tautastērpos. Arī pro-
grammas nosaukums “Mani 
balti bālēliņi” radīja priekšstatu 
par daiļavu no tautas dainām, 
kas lepojas ar saviem diženi 
kriet najiem brāļiem.

Nosaukums izrādījās asprā-
tīgi maldinošs, jo priekšnesuma 
gaitā no vēstures dzīlēm izkāpa 
mūsu vissenākie radi – senās 
baltu tautas – kuŗu kultūru 
Valdis Muktupāvels pētījis jau 
gadiem ilgi. Izkoptās folkloristu 
balsīs mākslinieki atskaņoja 
dzies mas no latgaļu, sēļu, zem-
gaļu, kuršu, leišu, prūšu un 
jātvingu pūra – dziedādami 
katras tautas valodā, nešķiro-
dami dzīvās no izmirušajām. 
Kā runāja senie prūši? Kā runāja 
jātvingi? Valodnieki šīs valodas 
esot rekonstruējuši tiktāl, ka arī 
Vašingtonas publikai bija ie -
spēja pamācīties dziedāt “prū-
siski” un “jātvingiski”, jo teksti 
bija lasāmi ekrānā. Kaut pir-
majā brīdī tie izskatījās kā 
“ķīniešu ābece”, tuvāk ielūko-
joties, atklājās viens otrs puslīdz 
radniecisks vārds, izraisot gan-
drīz vai ģimenisku kopības 
sajūtu ar šiem senajiem baltiem. 
Rūta, būdama lietuvju cilmes, 
nodziedāja solo dziesmu mūsu 

VILNIS
BAUMANIS

Kokle, dūdas, vargāns un svilpaunieks 
iepriecina Vašingtonas tautiešus

brāļu tautas valodā – sērīgu, bet 
ar laimīgām beigām. Skanēja 
jaukas melodijas latgaļu un, 
protams, arī latviešu mēlē. Pro-
grammā netrūka dziesmu ar 
jautri komiskiem piedziedā ju-
miem, tādiem kā “Krogus 
dziesmā”, ko, tukšodami alus 
kausus esot dziedājuši senie 

cījies spēlēt daždažādus instru-
mentus – sevišķi izceldamies 
koklēšanas mākslā. Kokle Valda 
rokās pārvērtās skanīgā orķes-
trī, latgaļu podnieku darinātās 
svilpes, dēvētas arī par “svil-
pauniekiem”, dziedāja kā putni 
mežā, dūdas dūca vīrišķīgi, bet 
instrumentu saimes jokupēteris  

Mākslinieki ar jubilāri Ainu Līzenbergu. Aiz viņas Anita Juberte. 
// FOTO: Laila Amoliņa

kā senā saimes istabā, ar nelielu 
tautisku rotājumu fonā, māk-
slinieki iztika bez liekām kus-
tībām vai pārdzīvojumā sa -
miegtām acīm. Emocionālais 
saturs slēpās dziesmās pašās – 
tādās kā Varoņu piemiņas die-
nai veltītajā “Sarkandaiļa roze 
auga”, kuŗā, bez ierastajiem 
vārdiem par meitenes tiesībām 
kairināt puisēnus, skanēja tā -
lāks stāstījums par kaŗavīra 
skaudro likteni: “Kaŗavīra dvē -
selīte / Sēd zobena galiņā.” Šo 
patiesību var apliecināt visas 
baltu ciltis.

Koncerta noslēgumā, saņē-
muši publikas sirsnīgus aplau-

kuršu jūrnieki: “Ei lillā lillā 
lilluška, / Ei lilluška muja, / Ei 
čiškar viškar vīmuška, / Trīs 
jem, trīs samaksā!” Vašingtonieši 
smaidīja un lillināja līdzi.

Koncertam īpašu krāšņumu 
deva Valda Muktupāvela instru-
mentālā daudzpusība. Būdams 
nozīmīgs latviešu tautas mū -
zikas kustības veicinātājs jau 
kopš 1980. gadiem, viņš ie  mā-

vargāns lika pabrīnīties, kā ar 
tik mazu un primitīvu instru-
mentu iespējams radīt saistošus 
ritmus un pat melodijas. 
Simpātiski bija arī Valda ar 
humoru iekrāsotie paskaidro-
jumi par dziesmām un instru-
mentiem. 

Priekšnesums gāja pie sirds ar 
savu vienkāršību. Sēdēdami vai 
stāvēdami publikas priekšā, it 

sus, Valdis un Rūta uzaicināja ar 
“Daudz baltu dieniņu” sumināt 
vienu no klausītājām – Vašing-
tonas koporganizācijas LOV 
priekšnieces Anitas Jubertes 
māmiņu Ainu Līzenbergu, 
kuŗai tai dienā piepildījās 97 
mūža gadi. Pēc tam klātesošie 
vēl ilgi kavējās pie vīna glāzes 
un cienasta, ko bija sarūpējušas 
LOV allaž čaklās dāmas. Bet 
tautiešu burzmas vidū nere-
dzami pastaigājās ciemiņi no 
senajām baltu ciltīm, ieklau sī-
damies sarunās, pasmaidīdami 
un nobaudīdami kādu vīna 
malku vai pīrādziņu.
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Tā vienkārši notika...
Komponists Richards Dubra (55) intervijā Inesei Lūsiņai INESE LŪSIŅA

„Esmu īstenojis mūža sapni”, 
komponists Richards Dubra 
saka par savu operu ”Suitu 
sāga”, kuŗas pasaules pirmiz-
rādes Liepājas koncertzālē Lie-
lais dzintars notika 8. un 9. no -
vembrī. Dubra radījis darbu, 
kuŗa sižeta pamatā ir vēsturiski 
notikumi Kurzemē pirms četr-
simt gadiem. Tas ir stāsts par 
mīlestību, ziedošanos, drosmi 
un uzticību līdz nāvei. Uzma-
nības centrā ir jaunā barona 
Jochana Ulricha fon Šverina un 
polietes Barbaras Konarskas 
mīlasstāsts un ar to saistītie 
satricinājumi Kurzemes herco-
gistes valdošajās aprindās XVII 
gadsimta pirmajā pusē. Operas 
stāsts atklāj arī krāšņā suitu 
tautastērpa rašanās noslēpumu, 
taču varoņu likteņstāsts nepre-
tendē uz faktoloģisku precīzi-
tāti – tas drīzāk ir fons vēs tī-
jumam par visai cilvēcei kopī-
giem un nozīmīgiem jautāju-
miem. Vēl jāpiebilst: libreta 
au tors ir kādreizējais Alsungas 
prāvests Gatis Mārtiņš Bez de-
līga, režisore – Indra Roga, bet 
mūzikālais vadītājs – diriģents 
Māris Sirmais (izrādē līdzās 
Liepājas simfoniskajam orķes-
trim iesaistīts arī viņa vadītais 
Valsts akadēmiskais koris 
LATVIJA). Galvenās lomas 
atveido soprāns Ilze Grēvele-
Skaraine un tenors Juris Viz-
bulis, kuŗš arī pats ir īsts suits 
no Alsungas un pat ierindots 
dižāko suitu pulkā.

Ir komponisti, kuŗi savā 
jaunradē katēgoriski izslēdz 
operas žanru.

Es visu mūžu esmu ļoti 
vēlējies uzrakstīt operu. 

Komponistu mudināšanai 
rak stīt operas rīkoti jau vai-
rāki konkursi, taču neesmu 
manījusi tur pavīdam tavu 
vārdu. Kāpēc? 

Šis ir viens no maniem dzīves 
principiem – es uzskatu, ka man 
savā darbā nevienam nekas nav 
jāpierāda. Tāpēc es principā 
nepiedalos nekādos kompozici-
ju vai ideju konkursos. Pirms 
vairākiem gadiem man pie-
zvanīja no Latvijas Nacionālās 
operas: vai es vēlētos rakstīt 
operu? Teicu: ļoti labprāt, tas ir 
mans mūža sapnis. Bet, kad 
zvanītāja stāstīja, ka izsludināts 
konkurss un mudināja pieda-
līties, atbildēju, ka konkursos 
principiāli nepiedalos. 

Bet ja šī principa (varbūt 
iecirtības?) dēļ mūža sapnis tā 
arī paliktu neīstenots?

Kopš reizes, kad padomjlai-
kos man tika piedāvāts smalki 
”atpūsties” kādā „skaistā” vietā 
armijā un nebaudīt neko no 
civilizācijas labumiem, esmu 
pār stājis baidīties no kaut 
kādām fatālām lietām. Kam 
jānotiek, tas notiks, un, kas nav 
paredzēts, tas nenotiks. Nav ko 
satraukties un stresot. Kā būs, tā 
būs. Tā nav augstprātība. Man 
šis nav sports. Tā ir mana dzīve. 
Mūzikas rakstīšana ir cieši 
piederīga manai ikdienai un 
esībai.  

Vai leģendārais Alšvangas 
(Alsungas) valdnieku – Jo  cha na 
un Barbaras – mīlasstāsts ir 

Richards Dubra: „Manas operas stāsts nav ne par 
polītiku, ne vēsturi. Mans stāsts ir par mīlestību. Es 
visu mūžu esmu vēlējies uzrakstīt operu. Bet rūgšana, 
kamēr nonācām līdz gatavai mīklai, paņēma diez-
gan ilgus gadus.”

operas sižets, par kādu esi 
sapņojis?

Tas un arī pati operas ideja 
nāca no Liepājas simfoniskā 
orķestŗa direktora Ulda Lipska. 
Jaunajā Liepājas koncertzālē ir 
orķestŗa bedre, un līdz šim tā 
vēl nebija izmantota. Koncert-
zāle un opera Liepājā bija arī 
diriģenta, agrākā Liepājas sim-
foniskā orķestra vadītāja Imanta 
Rešņa sapnis. Liepājā kādreiz ir 
bijusi operas trupa, un varbūt ir 
vērts operas tradiciju atkal kopt, 
vismaz ar rēgulārām izrādēm 

stošs operai. Mēdz teikt, ka 
opera ir izdevusies tad, ja ir 
līķis. 

Un būs! Turklāt divi. Vēl no 
Dārziņskolas laikiem man prātā 
palicis mūzikas literātūras sko-
lotājas Brigitas Briedes slave-
nais izteiciens par Alfrēda Kal-
niņa operu „Baņuta”: ”Kas tad 
tā par operu? Vesela kaudze 
līķu, un jēgas nekādas.” Manas 
ope ras notikumi norisinās laikā 
pēc reformācijas. Interesanti, ka 
Al  sungu reformācija skāra ļoti 
vēlu un tieši operas stāstā skarto 

ļaunums un alkatība. Viņi re -
dzēja: tēvs ir vecs un drīz no -
mirs. Ja nebūs mantinieka, varēs 
sagrābt visas viņa bagātības un 
zemi. Būs baigā manta, varēs 
iedzīvoties. Kā tas ļoti bieži 
noticis dažādos laikos, baznīca 
tika izmantota tikai kā iegansts 
savu mantkārīgo mērķu sa -
snieg šanai. Ļaunums ir cilvēkos, 
nevis baznīcā. (..)  Vesela aina 
rāda, kā trīs muižnieki katrs no 
savas puses pārliecina tēvu. Bū -
dams godīgs, viņš ir spiests dēlu 
padzīt. Mīlētāji tomēr apprecas 
un apmetas Polijā, bet Jochana 
tēvs drīz nomirst. Muižniekiem 
tomēr neizdodas īstenot savu 
plānu, jo Jochanam ir kāds labs 
draugs (šo lomu dzied Richards 
Mačanovskis). Viņš lec zirgam 
mugurā un aizsteidzas uz Poliju 
paziņot, ka tēvs ir miris un māte 
lūdz steidzami braukt mājās. 
Jochans atgriežas kopā ar prin-
cesi Barbaru un arī atgriež sui-
tus atpakaļ katoļticībā. Kopš tā 
brīža suiti (trīs ciemi: Alsunga, 
Gudenieki un Basi) visu laiku ir 
palikuši katoļticībā. Jochanam 
veicas ar saimniecību, kuŗā viņš 
izmanto pasaulē gūto pieredzi. 
Arī krāšņais suitu tautastērps ir 
Jochana fon Šverina jaunieve-
dums. Uzturoties Francijas ka -
raļa galmā, viņš noskatījās, cik 
skaisti, ka visi ģērbjas košās 
krāsās. Tāpēc viņš pasūta no 
Francijas krāsainus audumus, 
no kuŗiem liek visiem saviem 
zemniekiem darināt atšķirīgus, 
krāsainus tērpus. Grāfu ciena, 
saimniecība plaukst un zeļ, bet 
pārējiem tas ļoti nepatīk. Jo -
chanu uzaicina uz apspriedi un 
svinībām Reģu muižā, kur 
viņam pasniedz saindētu vīnu. 
Viņš bija paspējis valdīt Alsungā 
tikai septiņus gadus. Tomēr 
opera beidzas ar uzvarošas ap -
ņēmības pilnu noti – Barbara 
stingri pasaka: kamēr esmu 
dzīva, es turpināšu visu, ko 
kopā ar Jochanu iesākām. (..)  

Interesanti, ka operas lib-
retu rakstījis priesteris, kād-
reizējais Alsungas prāvests 
Gatis Mārtiņš Bezdelīga. Arī 
tu pats esi cieši saistīts ar 
katoļu baznīcu, nu jau 20 gadu 
esi Rīgas Sv. Marijas Mag da-
lēnas baznīcas kantors. 

Kad Gatis Mārtiņš Bezdelīga 
iesāka rakstīt, viņš bija Alsungas 
prāvests, bet libreta tapšanas 
gaitā viņu pārcēla kalpot uz 
Saldu. Kad aizbraucām pie viņa 
uz Alsungu, viņš visu no sirds 
izrādīja un izstāstīja. Tolaik 
viņam bija pat mūzeja atslēgas. 
Bezdelīga ir ārkārtīgi radošs 
cilvēks, gaiša personība. Viņš 
raksta dzeju un pirmajā tikšanās 
reizē uzdāvināja savu dzeju 
krājumiņu. Viņš daudz glezno. 
Īpaši viņam patīk gleznot Ar  -
mēnijas kalnus. Viņš vasarās 
brauc strādāt uz Armēniju un 
uz plenēriem Parīzē. Viņa mājas 
drīzāk atgādina nevis priesteŗa 
dzīvokli, bet gleznotāja darb-
nīcu. Tur ir gleznas, krāsas, 
molberti. Priesteris dzīvo pieti-
cīgi, brauc ar vecu mašīnīti, bet 
par libreta honorāru uzdāvināja 
Saldus Sv. Pēteŗa un Pāvila 
Romas katoļu baznīcas draudzei 

lustru. Baznīca ir jauna būve, 
un tieši viņš to sāka celt, tur 
kalpodams drīz pēc garīgā se  mi-
nāra beigšanas. Viņam atgrie-
žoties, tā jau bija pabeigta, tikai  
lustras vēl nebija. Gatis Mārtiņš 
to pasūtināja Varšavā. Mani 
fascinēja tas, ka katoļu pries-
teris, kuŗa personiskajā dzīvē ir 
tik stingri ierobežojumi, man 
teica, ka ļoti gribējis uzrakstīt 
libretu par īstu, skaidru, tīru 
mīlestību. Bez zemūdens akme-
ņiem, vienkārši par divu jaunu 
cilvēku mīlestību. Man tik ļoti 
patika, ka viņš tā teica! 

Ko tu domā par baznīcas un 
polītikas attiecībām tagad 
Lat vijā? Par to, ka no kanceles 
tiek aģitēts par vai pret kon-
krētiem polītiskajiem spē-
kiem? 

Tam, ka tā būtu darīts, es 
nepiekrītu. Nekad neesmu dzir-
dējis, ka kāds teiktu: balsojiet 
par to vai citu partiju. Tās ir 
polītiķu izdomas, kas tiek pa -
sviestas presei, jo sensācija vien  -
mēr ir derīga. Ir bijuši aicinā-
jumi, ka viss rūpīgi jāpārdomā 
un jābalso saskaņā ar sirdsap-
ziņu un cilvēcību, saskaņā ar 
iespējām palīdzēt mazturī ga-
jiem un tamlīdzīgi.

Tava attieksme pret to, ka 
polītiķi veido savu publisko 
tēlu, izmantojot baznīcu?

No polītiķu vidus laikam zinu 
tikai vienu cilvēku, kuŗš tiešām 
nemelo par savām attiecībām ar 
ticību un baznīcu. Tas ir Jānis 
Bordāns. Viņš jau gadu gadiem 
nāk uz Marijas Magdalēnas 
baznīcu. Viņš tur nāca jau tad, 
kad vēl nebija zināms kā po -
lītiķis, ir pazemīgs baznīcēns, 
sēž pavisam maliņā. Kad cilvēku 
pilnajā baznīcā es viņu piefik-
sēju jau kā polītiķi, kuŗa seja ir 
avīzēs, pirmajā mirklī es arī 
nodomāju: nu, redz, vēlēšanas 
nāk, jāpazīmējas! Taču nē – viņš 
katru svētdienu ir sastopams 
Magdalēnas baznīcā. Arī tāpēc 
es ticu tam, ka viņš grib izdarīt 
kaut ko labu, tikai tas daudziem 
traucē. 

Romas Katoļu baznīcas pā -
vests Francisks Amazones re -
ģionam veltītās bīskapu sino-
des misē brīdinājis, ka ”plēso-
nīgi attīstības modeļi” ap  draud 
pasauli, aicinājis apturēt ze -
meslodes resursu izlaupīšanu 
iedzīvošanās nolūkos un no -
sodījis augstprātību un pāri da-
rījumus pret nabadzīgajiem. 

Pāvests Francisks ir ļoti in -
teresanta personība. Savulaik, 
kalpodams Dienvidamerikā, 
viņš bija viens no bīskapiem, 
kuŗš nebaidījās uzstāties pret 
mafiju un tika cienīts. Uzzinot 
par mafijas plāniem novākt 
kādu polītiķi, viņš aizgāja dzīvot 
pie viņa, paziņodams, ka nāk-
sies novākt arī viņu. Stājoties 
pāvesta amatā, viņš ir atteicies 
no greznības un daudzām pri-
vilēģijām.(.)

Kur alkatībai ir robežas? Cik 
šiem cilvēkiem vajag? Viņiem ir 
tik daudz, cik ikviens Latvijas 
iedzīvotājs nevarētu pat sapņot 
nopelnīt mūžā.

Soprāns Ilze Grēvele-Skaraine un tenors Juris Vizbulis galvenajās 
lomās Riharda Dubras operā “Suitu sāga” // Publicitātes (Jāņa 
Vecbrāļa) FOTO

Lielajā dzintarā? Domāju, ka 
Latvijai tas būtu tikai plūs, ja 
opera būtu ne tikai Rīgā. Vācijā 
ir katrā lielajā pilsētā. Man jau 
ilgu laiku bijusi brīnišķīga sa -
darbība ar Liepājas simfonisko 
orķestri: rakstīju viņiem kla-
vieŗkoncertu un Otro simfo-
niju, viņi spēlējuši arī manu 

notikumu dēļ turpinājās tikai 
trīsdesmit gadu. Grāfa Jēkaba 
fon Šverina dēls un vienīgais 
mantinieks Jochans Ulrichs 
ierodas pie tēva un atklāj, ka ir 
iemīlējies poļu augstmaņa 
meitā Barbarā un vēlas viņu 
precēt. Tēvs ir sajūsmā, jo viņa 
ir no ļoti bagātas dzimtas. 

marimbas koncertu. Uldi Lipski 
pamanīju jau tad, kad viņš vēl 
mācījās Jūrmalas Mūzikas vi -
dusskolā. Kādā sarunā iemi-
nējos, ka viens no maniem 
sapņiem ir uzrakstīt operu. Bet 
rūgšana, kamēr nonācām līdz 
gatavai mīklai, paņēma diezgan 
ilgus gadus. Tas nav tik vien-
kārši, ir saistīts ar visādiem 
apstākļiem un financēm. Uldis 
bija neatlaidīgs. Viņš pats arī 
interesējās par vēsturiskiem 
sižetiem no Kurzemes. 

Skaistais un traģiskais mīlas-
stāsts no Alsungas ir ļoti at  bil-

Operā pat ir teksts: ”Dēls, tev ir 
gudra sirds, tu esi pareizi izvē-
lējies.” Taču meitenes tēvam ir 
savi nosacījumi – Jochanam jā -
atgriežas katoļticībā, Romas 
baz nīcā. Viņa tēvs neiebilstu, 
taču Alšvangas muižnieki to 
negrib pieļaut. Viņi uzstāj, ka 
dēls ir jāpadzen: mums ir jauna 
ticība – luterticība – un nekādus 
katoļus! Es pieņemu, ka noteikti 
būs cilvēki, kas mēģinās šo 
stāstu pasniegt kā ticību kaŗu. 
Nekā tamlīdzīga! Tā bija stulba, 
pretīga polītika tāpat kā mūsu 
dienās. Vienkārši prasts cilvēku (Turpināts 5. lpp.)
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Skats no operas “Suitu sāga” iestudējuma

Skats no operas “Suitu sāga” iestudējuma

Tā vienkārši notika...
Komponists Richards Dubra (55) intervijā Inesei Lūsiņai 

Bet viņiem vajag vēl! Nu ko 
viņi ar to iesāks?! Un cik vien-
kārši var atkratīties no atbil dī-
bas! Fiksi nokārtojam ievē lē-
šanu Eiropas Parlamentā, sil-
dām tur pakaļas, un neviens 
mums neko padarīt nevar. Cik 
tas ir vienkārši… 

Esi fantazējis par laiku, kad 
darbu darīs tikai roboti? 

Tas gan ir cilvēka sapnis: 
nestrādāt un nodarboties ar to, 
ko sirds kāro. Tādā gadījumā 
vajadzētu zust bezdarba jēdzie-
nam. Ja visu darīs elektronika 
un roboti, cilvēkiem darbs ne  -
būtu nepieciešams, bet tad ar 
likumu jānosaka, ka cilvēkiem 
pienākas eksistences līdzekļi. Ja 
tos piešķirtu, tu justos labi un 
lai mašīna tikmēr komponē? 
Nē, es gribētu kaut ko darīt. 
Man patīk būt nodarbinātam. 
Es nevaru tā vienkārši neko 
nedarīt. Ja nekā citādi, kaut vai 
vēlreiz pārkrāsotu savu māju 
vai uzraktu kādu dobi. Ir gar-
laicīgi neko nedarīt. Tā nav attīs-
tība, tā ir destrukcija. Da  torpro-
gramma var ģenerēt mūzikas 
formulas, bet mašīna nekad ne -
varēs būt tik radoša kā cilvēks.

Vēl atgriežoties pie tavas 
jaunās operas. Kā vērtē galve-
no varoņu izpildītājus?

Esmu ārkārtīgi priecīgs, ka 
galvenā varone ir Ilze Grēvele, 
viena no Māra Kupča senās 
mūzikas projektu solistēm. Juris 
Vizbulis ir atbilstošs, jo ir 
izteikts liriskais tenors, viņš arī 
dziedāja manu mūzikas daļu 
”Kartupeļu operā”. Ar galvenās 
varones izvēli sākumā gan gāja 
grūti. Barbara ir ļoti jauna, un 
es gribēju, lai viņas vizuālais tēls 
būtu reāls, tāpēc vispirms ilgu 
laiku sēdēju internetā, skatījos, 
kas notiek ar mūsu jaunajām 
dziedātājām. Vienu brīdi biju 
izmisumā – neviena nemāk 
dziedāt! Viņām nav bijuši labi 
pedagogi. Visām ir vokālās 
problēmas. Ja es būtu impre sā-
rijs, es viņām dotu lomas tikai 
sliktā operetē.

Taču pēkšņi turpat internetā 
ieraudzīju, kā Ilze Grēvele dzied 

akadēmijas diplomeksāmenu 
tepat Magdalēnas baznīcā. Tas 
bija pārliecinoši, skaisti, vokāli 
pareizi, ar ļoti skaidru tekstu. 
Skanīgi un emocionāli. Tur bija 
viss, ko es vēlos! Uzaicināju uz 
kafejnīcu un piedāvāju lomu 
savā operā.   Viņai dzīvē ir fan-
tastiski veicies – viņa nāk no 
Latgales un gribēja Mūzikas 
akadēmijā stāties ērģelniekos, 
bet tieši pirms iestājeksāme-
niem salauza roku. Tā kā Ilze 
negribēja zaudēt gadu, viņa 
iestājās vokālistos, bet Senās 
mūzikas katedrā. Taču dzīvē ne -
kas nenotiek tāpat vien. Visam, 
kas ar mums notiek, ir kāda 
nozīme. Pēc tam viņa kādu 
laiku pamācījās Nīderlandē un 
Lietuvā, un tagad Ilze Grēvele ir 
brīnišķīga dziedātāja. Šī jaunā 
meitene patiešām māk dziedāt. 
Es to zinu, jo pats savai saprat-
nei esmu ieguvis arī vokālista 
izglītību Austrijā, taču zinu arī, 
ka tas nav tas, kas man jādara. 

Ko vispār nozīmē mūsdie-
nīga mūzika? 

Mēs dzīvojam absolūti fan-
tastiskā, brīnišķīgā laikā, kad 
moderns ir viss. Tev ir tikai 
jābūt patiesam pašam pret sevi, 
pret tekstu (ja raksti vokālo 
mūziku) un klausītāju. Varbūt 
arī drusku jāsaprot, ka tu 
nedzīvo gluži XVII gadsimtā. Ir 
tik daudz virzienu, stilistiku, 
veidu, bet ir tikai viens reāls 
kritērijs – tā ir profesionālitāte. 
Un, ja kādam kaut kas nepatīk, 
par gaumi taču nestrīdamies. 
Man šķiet gauži neētiski, ja 
komponisti publiski izsakās par 
saviem kollēgām. Viens no vi -
ņiem reiz Latvijas Radio Klasika 
raidījumā Post factum par mani 
izteicās: vai viņš nesaprot, kuŗā 
gadsimtā dzīvo? Ar to viņš 
acīm redzot domāja, ka nerak-
stu moderni. Piedošanu, tas ko 
raksta šis cilvēks, savukārt at -
bilst XX gadsimta 60. gadiem 
vai 70. gadu pirmajai pusei, lai 
gan to joprojām mēdz saukt par 
avangardu. Īpaši smaga šī prob-
lēma ir Vācijā – to, ko raksta 
šodienas komponisti, klausās 

ļoti šaurs loks: viņi paši un 
bariņš mūzikologu. Ja cilvēks 
visu dienu ir smagi strādājis, 
viņš koncertā grib baudīt kaut 
ko pārpasaulīgu – ko tādu, ko 
viņš nedzird ikdienā. Bet viņš 
aiziet un koncertā atkal dzird 
industriālus trokšņus.(..) 

Kādā klasifikācijas plauktā 
ierindot tevi? 

Nesen uzzināju, ka mana 
mūzika nosaukta par neorene-
sansi. Tā to nodēvējis amerikāņu 
mūzikologs Venss Vulvertons 
manām koŗdziesmām veltītā 

Kāpēc mūs joprojām uzrunā 
agrākajos gadsimtos pavisam 
citos apstākļos radīta mūzika? 

Pirmkārt, profesionāli nostrā-
dātas lietas nevar pazust. Otr-
kārt, to nosaka tas, cik daudz ir 
tava personīgā pārdzīvojuma, 
cik daudz tu kā mākslinieks 
savā profesionāli uzrakstītajā 
mūzikā esi sevi ielicis. Jo vairāk 
tu ieliec sevi un ja tu nemelo, 
mūzikai ir gandrīz neiespējami 
nomirt. 

Pats komponē disciplinēti, 
katru dienu? 

ram, negribas, tad principiāli 
nerakstu, jo zinu, ka pēc tam to 
vienkārši izmetīšu miskastē. 
Paldies Dievam, man rēgulāri 
gribas komponēt. Vēlā vakarā 
pagājušajā nedēļā biju pagalam 
pārguris un grasījos iet gulēt, 
taču atjēdzos ap pustrijiem, 
naktī sēžot un komponējot. 

Pārveidoji kaut ko operā? 
Nē, tur vairs nav ko pārveidot. 

Kāds vācu draugs man palūdza 
uzrakstīt mazu klavieŗdarbiņu, 
ko uzdāvināt sievai dzimšanas 
dienā. Trijos naktī sevi pieķēru, 
ka sēžu un rakstu, kaut gan 
nemaz nebiju plānojis to darīt. 
Tas vienkārši notika. Nākamais 
darbs man patiesībā būtu bijis 
jāraksta tikai janvāŗa sākumā 
smalkam amerikāņu vīru ko -
rim. Šo pasūtinājumu piesvieda 
izdevniecības ”Peters” mene-
dže ris. Viņš šo kompozīciju gri-
bēja jau pirms diviem gadiem, 
bet es lepni atbildēju, ka man 
nav laika un varēšu tikai 2020. 
gada sākumā. Menedžeris iesā-
kumā bija ļoti pārsteigts, ka 
vienas mazas Austrumeiropas 
zemes komponistiņš kaut ko 
tādu atļaujas pateikt, bet man 
tiešām nebija laika. Arī opera 
sabremzējās. Bija jāpabeidz jan-
vārī, taču tikai janvārī man 
atsūtīja otrā cēliena tekstu, un 
tad jau bija termiņi trim citiem 
darbiem: lielai oratorijai, kuŗu 
februārī gaidīja koris Francijā, 
skaņdarbam diriģentes Airas 
Birziņas meiteņu korim ”Tiara” 
ar kamerorķestri un Ķelnes Doma 
meiteņu koŗa 30. jubilejas pro-
grammai. Tikai marta otrajā 
pusē varēju ķerties klāt operai. 

Pedagoģiskais darbs ne  trau cē?
Darbu un plānu kalendārs ir 

pamatīgi pieblīvēts, bet es rē -
ķinos, ka divas dienas nedēļā 
mana dzīve ir citādāka. Trešdien 
no rīta braucu uz Ventspili un 
ceturtdienas vakarā atpakaļ. Es 
varbūt varētu būt brīvmāk sli-
nieks un iztikt bez pedagoģiskā 
darba, taču mazā stabilitāte, ko 
dod rēgulāra alga, dzīvi padara 
mazliet ērtāku. Nav jārēķina, 
kuŗā datumā pienāks honorārs. 

(Turpināts no 4. lpp.)

analītiskā rakstā, kas šā gada 
oktobrī publicēts amerikāņu 
kordiriģentu asociācijas izde vu-
mā Choral Journal. Viņaprāt tas 
ir veids, kā es domāju.

Man vienmēr ir riebies kon-
veijera darbs. Komponēju pa -
stā vīgi, bet ne disciplinēti katru 
dienu. Rakstu tad, kad man gri-
bas rakstīt, un, ja man, piemē-

Līdztekus citiem projektiem 
PBLA ir uzsākusi darbu pie pro-
grammas īstenošanas, kas paredz 
Kultūras ministrijas atbalstu dia-
sporas pašdarbības kopu attīs-
tībai un māksliniecisko spēju 
stiprināšanai. Šī programma pa -
līdzēs veicināt izaugsmi Lat vijas 
diasporas koŗiem, pieaugušo un 
bērnu deju kopām, teātŗa an -
sambļiem, folkloras kopām, 
koklētāju ansambļiem un citām 
latvisko identitāti apliecinošām 
grupām, kas kopj un populārizē 
latvietību diasporā. 

Projekti tiks īstenoti no 2020. 

PBLA koordinēs KM atbalstu
diasporas pašdarbības kopām

līdz 2023. gadam un šo projektu 
administrēšanai PBLA ir ap  stip-
rinājusi projekta īstenošanas 
vadītāju Sandru Bondarevsku. 

Kultūras ministrijas projekts 
diasporas pašdarbības kopu at -
tīstībai un māksliniecisko spēju 
stiprināšanai paredz, ka ik gadu 
Kultūras ministrijas atbalstu sa -
ņems vismaz 56 diasporas paš-
darbības kopas pasaulē, no 
kuŗām divas trešdaļas (vismaz 37 
kopas) darbojas Eiropā.

Atbalsta projekts tiks īstenots 
ciešā sadarbībā ar PBLA da  līb-
organizācijām – Amerikas lat-

viešu apvienību; Dienvid ame-
rikas un Karību latviešu ap  vie-
nību; Eiropas latviešu apvienību; 
Krievijas Latviešu kongresu; Lat-
viešu apvienību Austrālijā un 
Jaunzēlandē un Latviešu Na  cio-
nālo apvienību Kanadā. Šis pro-
jekts būs praktiska rakstura kopu 
atbalstam, piemēram, telpu no -
mai, tautastērpu un mūzikas in -
strumentu iegādei, kopu ka  rogu 
pagatavošanai u.tml. Financiālais 
atbalsts vienai kopai nepārsniegs 
maksimālo summu EUR 1350.00. 

PBLA pārstāvniecība
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Valdis atbrauca uz Īriju bez 
pieredzes smagā auto vadīšanā 
un domādams, ka puslīdz zina 
angļu valodu. Īrijā viņš ir vien 
kopš janvāŗa, taču šobrīd jau 
brīvi sarunājas ar klientiem. 
Valdis ar smago auto pārvadā 
automašīnas no Anglijas uz 
Īriju, tās sakraudams pat trīs 
stāvos. Kādēļ viņš ir Īrijā un 
kādēļ aizbrauca no Latvijas? 
Valdis labprāt piekrīt pastāstīt, 
tikai smejoties pajoko: “Vai es 
būšu slavens vai nebūšu?” Uz 
aicinājumu iepazīstināt ar sevi 
viņš labprāt atklāj, ka viņu sauc 
Valdis Orskis. 20. jūnijā savās 
mājās Latvijā  nosvinējis div-
desmit devīto dzimšanas dienu. 
Valdim ir augstākā izglītība 
juridiskajās zinātnēs.

Jurista izglītība bijusi vaja-
dzīga, lai strādātu policijā, tādēļ 
to apguvis. Sācis strādāt 2010. 
gadā. Darbs policijā Valdim ļoti 
paticis. Diezgan interesants un 
dinamisks bijis, tai pašā laikā 
bīstams, smags un atbildīgs. 
„Bet vai tas vajadzīgs par tiem 
540 eiro? Centies, kamēr jauns! 
Pagaidām vēl tev ne sievas, ne 
bērnu. It kā bija forši no sākuma, 
bet pēc tam rutīna sāk spiest 
vairāk, vairāk,” atklāti saka 
Valdis. Tādēļ aizgājis prom un 
sācis meklēt citu darbu. Valdis 
arī atzīstas, ka viņaprāt neesot 
bijis tas spēcīgākais jurists, lai 
turpinātu darbu šajā profesijā.        
”Labi juristi esot pieprasīti. Bet 
tev ir jābūt labam! Es zinu, ka es 
tāds neesmu,” viņš atklāti atzīst.

Viens no iemesliem, kas pa -
mudinājis Valdi doties uz Īriju, 
bijis finanču stāvoklis, bet otrs 
– domas par to, ko viņš prot, 
kas patīk un ko varētu darīt. 
“Dažs prot to, dažs to, bet es 
visu dzīvi esmu braucis. Man 
patika braukt un ar mašīnām 
ņemties,” saka Valdis. Darbu 
Īrijā palīdzējis atrast kāds pa -
zīstamais, kuŗš tobrīd pats jau 
esot strādājis vienā no lielā ka-
jām Īrijas automašīnu tran spor-
tēšanas kompanijām. Izstāstījis, 
kā viss notiekot, taču uz to brīdi 
šai kompanijā darbinieki nav 
bijuši vajadzīgi. Tomēr teicis, ka 
gan jau viss nokārtosies. Tā arī 
esot bijis. Neilgi pēc tam Valdis 
saņēmis telefona zvanu, ka 
darbs ir. “Nu ko – mēģināts nav 
zaudēts,” nospriedis Valdis, ticis 
pie biļetēm un ar vadītāja ap -
liecību kabatā devies uz Īriju.

Īrijā biedējusi braukšana pa 
ceļa kreiso pusi mašīnā ar stūri 
labajā pusē un īru akcents. Tā 
dēļ īrus grūti saprast, lai gan arī 
angļus saprast neesot viegli. Par 
to jau no mūsu bāleliņiem, kas 
visu ko izbraukājuši, Valdis esot 
pietiekami saklausījies. Bet 
ne  ko darīt, atbraucis, un tagad 
viss kārtībā. “Nekas nav nereāli,” 
mierīgā balsī saka Valdis.

Kompanija gan esot meklējusi 
cilvēkus ar pieredzi automašīnu 
pārvadāšanā. Valdim pieredze 
bijusi vieglā auto vadīšanā, jo 
pirms tam strādājis Ceļu policijā 
Rēzeknē. Apguvis auto eks trē-
mo vadīšanu. Taču pieredzes 
smagās automašīnas vadīšanā 
Valdim neesot bijis nemaz. 
Jaunajā darbā Valdis ar priekš-
niekiem bijis godīgs – uzreiz 

„Es noteikti atgriezīšos mājās...”
Kā policists kļuva par šoferi Īrijā

atklāti pateicis, ka viņam esot 
tikai tiesības, nekādas pieredzes 
nav. Tas viņus nedaudz samul-
sinājis, tomēr bijuši pretim nā-
koši. Teikuši, ka neliks uzreiz ar 
smago auto braukt. Sākšot pa -
mazām, vispirms ļaus sajust 
kreisās puses braukšanu. Tā 
Valdis sācis ar ko mazāku, bijis 
šoferis busiņam, kas pārvadā 
vienu vieglo auto – One Car 
Van. Kādu nedēļu vai drusku 
vairāk esot nobraucis, pēc tam 
vadījis lielāku, ar ko var divus 

runā, beŗ kā pupas no maisa,” 
stāsta Valdis. “Klientiem arī 
zvanām, runājam. Klienti visādi 
– no Indijas, no Pakistānas, 
katram savas valsts akcents, arī 
grūti saprast. Ķīniešu tautības 
cilvēki arī jāuzklausa.”

Valdis apmierināts smejas: 
“Sāku ar parastu mašīnīti, tagad 
jau es braucu ar lielo auto vedēju 
– Car Transporter, kuŗš ir gaŗāks 
nekā parastie smagie auto – 
puspiekabes. Vēl mums jāievēro  
kravas augstums, mums ne -

diezgan augstā līmenī. “Vadītāji 
saprot tevi, ka tu esi liels, ka tev 
ir vajadzīgs vairāk vietas. Viņi 
nespiežas tev klāt, viņi tev dod 
priekšroku, viņi palaiž. Tev tikai 
jāparāda pagrieziena signāls, un 
viss – viņš piebremzēs, viņš tev 
pamirkšķinās, palaidīs. Īrija ir 
pilnīgs pretstats braukšanas kul-
tūras ziņā. Es esmu braucis ASV, 
Eiropā, Krievijā, visu Eiropu 
es  mu izbraukājis. Varu teikt, ka 
sliktākus vadītājus un vadīšanas 
kultūru kā Īrijā es neesmu sa -
stapis,” sašutis stāsta Valdis.

Salīdzinot ar Latviju, Īrijā ceļu 
satiksmi tik ļoti nekontrolē. 
Ceļu policijas patruļas Valdis 
esot sastapis maz. Īrijas ceļu 
policija  braukājot pārsvarā tikai 
pa lielākajām pilsētām, pa lielā-
kajiem ceļiem.

Tālbraucējs nevarot būt līdz 
galam apmierināts vai neap mie-
rināts ar dzīves apstākļiem – 
viņam esot sava kabīne un viss. 
Viņš pats veidojot savus ap -
stākļus tur – kabīnē iekšā. Tā arī 
strādājot. Neapmierināts varot 
būt tajā gadījumā, ja cilvēks nav 
gatavs būt tālbraucējs. Par darba 
kollēgām Valdis saka, ka esot 
draudzīgi un ka attiecības esot 
labas. Cits citam izlīdzot – lat-
vietis, polis vai lietuvietis. Vien-
mēr esot atsaucīgi.

Atalgojums Valdim ir galve-
nais prombūtnes iemesls. “Un 
tikai tas!” Latvijā tālbraucēja 
alga esot mēnesī 1100 līdz 1200 

sēdi, domā, ka nevari neko at -
ļauties. Nu viss... tevi spiež tas. 
Morāli tas tevi grauj nedaudz. 
Tev divdesmit septiņi gadi, un 
tev nav nekā. Tu it kā nostrādāji 
septiņus gadus, bet neko nevari 
atļauties. Tu redzi, ka tev nav 
nākotnes. Vienīgā izeja ir braukt 
kaut kur citur strādāt. Kaut ko 
darīt par attiecīgu cilvēcisku 
samaksu, kā tas ir citās valstīs – 
kā Īrijā un vēl citur. Lūdzu, un tad 
tu vari jau kaut ko sākt domāt 
nākotnei, sākt veidot savu 
normālu dzīvi,” skaidro Valdis.

Valdis atzīst, ka arī Latvijā 
dzīvi uzlabot varējis. “Iet uz to 
pašu tālbraucēja darbu, pelnīt 
to tūkstoti,” viņš saka. Tas gan 
viņam aizņemtu piecpadsmit 
gadus. Turpretī Īrijā tikai pie -
cus. “Priekš kam man darīt trīs 
reizes ilgāk to pašu un vēl, ja es 
varu, kā saka, saņemties un 
darīt ātrāk?” neizpratnē jautā 
Valdis.

Pēc Valda teiktā daudzi, kas 
Īrijā dzīvo, naudu nekrāj. Bet 
esot daļa, kas tik tiešām grib uz -
labot savu dzīvi Latvijā. “Viņam, 
varbūt, ir tas dzīvoklītis vai vēl 
kas, bet ar algu tikai var izvilkt – 
komūnālais, ēdiens, viss, vairāk 
neko nevar. Nevar uztaisīt, pie -
mēram, remontu,” Valdis skaidro. 
Cits vienkārši īrējot, tā arī ne -
dabūdams savu kaktu. Kā lai 
cilvēks vai ģimene var atļauties 
paņemt savu kaktiņu, savu 
dzīvoklīti, ja pa abiem tik vien 
sanāk – vienam 500, otram 600, 
Valdis ir nesaprašanā. Tā esot 
spiesti visu dzīvi īrēt, maksāt 
komūnālos un viss. Bet te, Īrijā, 
varot kaut ko savā dzīvē uz  la-
bot.“Pieci seši gadi vien paies, ja 
ir mērķis varbūt nopirkt dzī-
vokli,” skaidro Valdis.

Valdis arī novērojis, ka ir daļa 
aizbraucēju, kas vienkārši Īrijā 
dzīvo, jo viņiem te patīk. Viņš 
uzskata, ka tas gan vairāk at  tie-
coties uz jauniešiem. Viņiem 
nedēļā esot savi septiņi simti 
eiro, pabiņš (īru krogs) un dzī-
vošana istabiņā kopā ar vēl trīs 
čomiem. Valdis pauž viedokli, 
ka pēc tam viņi sākšot nedaudz 
apjēgt un to naudu kaut kādos 
citādākos veidos grozīt. “Katrs 
mēs varam argumentēt un ska -
tīties no dažādām pusēm. Puses 
ir tik fantastiski daudzas,” savās 
pārdomās dalās Valdis. Valdim 
pašam Īrijā patīk. “Naudiņu pelnu, 
dzīve uzlabojas, sāk veidoties 
plāni uz nākotni,” optimistiski 
raugās uz priekšu Valdis. Pa  vi-
sam palikt Īrijā viņš neplāno, 
tas esot vien pašlaik. “Es atgrie-
zīšos mājās,” viņš ir pārliecināts.

Tagad darbā priekšnieki esot 
labi – grafiks ļauj trīs nedēļas 
strādāt un vienu nedēļu būt 
mājās. “Tas ir ideāli,” viņš saka. 
“Es varu nopelnīt naudu, un 
beidzot man būs dzīvoklis. Tur 
sev varu pat par māju sākt jau 
domāt. Strādā, dari sev, skaties. 
Esi mājās nedēļu, atpūties, mie-
rīgi apdari visus darbus, kādi ir 
salasījušies pa trīs nedēļām. Vari 
pat remontiņu taisīt, vari darīt, 
ko gribi. Vari pilnīgi nebūt tāds 
kā diskriminēts, kā no Latvijas 
aizbraucis. Perfekti. Kas vēl var 
būt labāks?” viņš apmierināts 
saka.                 (Pēc latviesi. com)

auto aizvest. Braucis tikai pa 
Īrijas territoriju. Tad priekš-
nieks izbraucis kopā ar Valdi, 
novērtējis un teicis, ka esot labi. 
Jautājis – vai gatavs vadīt smago 
automašīnu DAF, ar kuŗu var 
transportēt trīs mašīnas. “Pro-
tams!” Valdis neminstinoties 
atbildējis. Pagājis pusotrs mē -
nesis, un tad viņš jau braucis ar 

drīkst būt augstāk par 4,88 met-
riem. Vadājam desmit, vien-
padsmit mašīnas, kas arī ir 
māksla – tās dabūt augšā un 
salikt pareizi. Tāpat es esmu 
daudz laika pavadījis, palīdzot 
mechaniķim. Arī tur es esmu 
ieguvis neizsakāmi lielu praksi 
un pieredzi tieši techniskajos 
jautājumos. Esmu, kā saka, 

labākajā gadījumā. Īrijā nepilnu 
tūkstoti varot saņemt nedēļā. 
Valdis neredz iemeslu, ”kāpēc ir 
jāstrādā par tūkstoti mēnesī, ja 
es varu to nedēļā nopelnīt? 
Viss.” Latvijā, tāpat kā Īrijā, tāl-
braucējs esot visu laiku mašīnā 
un arī darot praktiski to pašu. 
Tālbraucēja profesija esot tāda, 
ka, arī strādājot Latvijā, viņa 
nebūtu mājās. Pat ja ir ģimene, 
tā viņu neredzētu. Par Latvijas 
atalgojumu šobrīd Valdis sisties 
neredz jēgu.

“Mūsu laikos financiālais stā -
voklis spiež,” Valdis uzsveŗ. Tieši 
materiālā stāvokļa dēļ Latvijā 
cilvēki dažreiz esot tik nikni un 
sliktā garastāvoklī. “Viņi strādā 
no rīta līdz vakaram, lai to 
naudu dabūtu, bojā sev veselību. 
Citi strādā tikai priekš zālēm, 
nu …” secina Valdis.Viņš at -
ceras brīžus pirms aiziešanas no 
darba Latvijā: “No biržas tur tā 
iekrīt tie 300 – 400 un viss. Tu 

tādu auto, ar kuŗu pārvadā 
piecas mašīnas.

Sekojis brauciens pa Īriju, un 
šoreiz jau bijusi mašīna, uz 
kuŗas var uzkraut līdz pat vien-
padsmit vieglos auto. Priekš-
nieks visu ceļu blakus nosēdējis. 
Tā Valdis sācis braukt ar katru 
reizi arvien gaŗākus maršrutus. 
Šobrīd jau viens pats transportē 
automašīnas no Anglijas uz 
Īriju. Nākas arī ceļot ar prāmi. 
Sākums nav bijis vienkāršs. 
Savu angļu valodu Valdis vēr-
tējis ne kā labu, ne sliktu – 
uzskatījis, ka var gan saprast, 
gan atbildēt, ja cilvēks ko jautā. 
Vieglā sarunu valodā neesot 
bijis problēmu. Bet Valdis at -
ceras, ka esot bijis arī tā: “Man 
kaut ko prasa, es vispār neko 
nesaprotu.” Priekšnieks Bren-
dons runājot vislabāk no visiem, 
„vistīrākajā“ angļu valodā. 
“Mai kijs,  loģistikas speciālists, 
ar to vispār šausmīgi, viņš ātri 

ieņurkojies tajā visā padarīšanā, 
visā tajā tālbraucēja sistēmā. Ir 
tādi, kuŗi par mechaniku vispār 
neko nezina, viņi tikai brauc un 
brauc. Bet es izgāju visam cauri 
praktiski, arī garāžā un citur.” 
Valdis pats jutis, ka var strādāt, 
bet priekšnieki bijuši diezgan 
piesardzīgi, jo sapratuši, cik tā ir 
liela atbildība. Neesot viegli un 
vajadzējis vairāk pieredzes. “Es 
jau katru dienu gaidu, gaidu, tas 
laiks arī nedaudz spiež. Liekas, 
ka jau divi mēneši šeit un vairāk. 
Un it kā gribētu jau uz to 
Angliju, bet tomēr tevi nelaiž. 
Pacietības pietika, un savu es 
sagaidīju. Darīju visu, kā vajag, 
turpināju pa Īriju kustēt, un 
beidzot pienāca tā diena,” stāsta 
Valdis.

Braukšana Anglijā atšķiras no 
braukšanas Īrijā. Atšķirība esot 
tāda, ka Valdim pa Angliju 
patīk braukt angļu braukšanas 
kultūras dēļ – tā esot tiešām 

Lūk, kādu „autokalnu” nācās pārvadāt Valdim Orskim
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Latvijas Neatkarības kaŗa 
(1918–1920) norisēs ārkārtīgi 
svarīga loma bija ne tikai lat vie-
šiem, bet arī citu Latvijā dzīvojošo 
tautību pārstāvjiem. 1920. gadā 
Latvijā dzīvoja 91 tūkstotis krievu, 
79 tūkstoši ebrēju, 66 tūkstoši 
baltkrievu, 58 tūkstoši vāciešu 
un 52 tūkstoši poļu. Mazākum-
tautības bija pārstāvētas gan Lat-
vijas Tautas padomē, gan Latvijas 
Pagaidu valdībā (vairāki mino-
ritāšu pārstāvji ieņēma ministru 
un ministru biedru posteņus, kā 
arī pildīja Valsts kontrolieŗa 
pienākumus). 

Pretrunīgie vācbaltieši
Šķiet, ka vispretrunīgāk Lat-

vijas Neatkarības kaŗa kontekstā 
ir vērtēta vietējo vāciešu jeb vāc-
baltiešu loma. Tieši no viņiem 
tika formētas pirmās pretlieli nie-
ciskās vienības Latvijā (tā sauk-
tais “Baltijas landesvērs”, vēlāk 
iekļauts Latvijas Zemessardzē). 
Landesvēra Trieciennodaļas da -
lība 16. aprīļa apvērsumā Liepājā 
pret Kārļa Ulmaņa valdību un 
piedalīšanās Cēsu kaujās (igauņi 
to pat apzīmēja par “Landesvēra 
kaŗu”) kompromitēja vācbaltiešu 
militāros formējumus daudzu 
laikabiedru acīs. Starp citu, arī 

Aizmirstie varoņi – mazākumtautības
cīņā par Latvijas valsti

Piecu gadu laikā izbraukājis
visas Londonas centrālās ielas

Ārzemju mediji, arī 
britu raid sabiedrība BBC, 
ziņo par latvieti – pro-
grammētāju Dāvi Viļumu, 
kuŗš piecu gadu laikā ar 
velo sipēdu izbraukājis vi -
sas Lon do nas centrālās 
ielas. 

man sanāk braukt tikai 25 
minūšu gaŗo ceļu no 
mājām līdz darbam. Pēc 
kāda laika šis standarta 
maršruts palika pārāk gaŗ-
laicīgs, tāpēc es nolēmu ik 
dienu, braucot uz darbu, 
veikt mazu līkumu, iz -

no tā brīža biju izbrau-
kājis. Līdz es aizrāvos…“ 
„Viens no vislielā ka jiem 
gandarījumiem man bija 
tad, ja es atradu kādu ielu 
vai taciņu, kas nav atzī-
mēta kartē, bet savieno 
divas līdz galam nesais-
tītas ielas kartē. Tādos 
gadījumos bija sajūta, ka 
esmu atklājis portālus 
starp dimen sijām,“ stāsta 
Dāvis. „Šis bija ļoti aiz-
raujošs hobijs, un es iz -
baudīju katru šī procesa 
sastāvdaļu, gan plāno ša-
nu, gan izbraukšanu, gan 
iekrāsošanu reālajā kartē. 
Šis bija lielisks veids,  kā 
iepazīt visu Londonu un 
tās nostūrus, un tagad, 
parādoties jebkuŗā vietā, 
ko pārklāja mani marš-
ruti, es jūtos kā mājās.“ 
Taujāts, vai būtu gatavs 
izbraukāt arī pārējos Lon-
donas rajonus, Dāvis saka: 
„Nē, tas būtu par traku, lai 
gan izklausās vilinoši. Bet 
tad vajadzētu lielāku karti. 
Man ir vēl citi maršruti, 
kuŗus vēlos izmēģināt.“

Padomju Latvijas armijas rindās 
kaŗoja vācu apakšvienība – Kārļa 
Lībknechta leģions ar divsimt 
kaŗavīriem.

Vācbaltiešu kaujasspējas un 
va  ronība nebija noliedzama – 
1919. gada vasaras beigās, pēc 

un par varonību kaujās ar aug-
stāko Latvijas militāro apbalvo-
jumu, Lāčplēša kara ordeni, tika 
apbalvoti 47 vācieši. Starp viņiem 
bija ne tikai vācbaltieši, bet arī 
vairāki Vācijas pavalstnieki. Droši 
vien pazīstamākais no viņiem ir 

vā  cieši darbojās kā Latvijas mili-
tārā izlūkdienesta aģenti.

Krievi – cīnītāji pret
lieli nie kiem
Salīdzinoši vieglākā situācijā 

nekā vācbaltieši atradās vietējā 
krievu kopiena. Atšķirība no vāc-

laikus ar vācu – Rīgā landesvēra 
sastāvā saformēja krievu rotu 
(komandieris Kliments Dido rovs), 
bet Latgalē formēja pulkveža 
Michaila Afanasjeva vienību. 
Vēlāk daļa no Afanasjeva nodaļas 
kaŗavīriem iestājās latviešu for-
mējumos. 1919. gada janvārī Lie-
pājā savu nodaļu saformēja kņazs 
Anatols Līvens, tā vēlāk izauga 
par vērā ņemamu spēku (1919. 
gada jūnijā to pārdēvēja par pulku). 
Līvena krievu nodaļai bija arī mil-
zīga pozītīva loma divos Pagaidu 
valdībai izšķirošos brīžos – pēc 
16. aprīļa, kad Līvens noraidīja 
piedāvājumu piedalīties vācu 
organizētajā militārajā direkto-
rijā, un Cēsu kauju laikā, kad 
Līvens paziņoja par neitralitāti.

Pēc Līvena vienības pārcelšanās 
uz Judeniča armiju 1919. gada 
jūlijā, Latvijas territorijā mobili-
zētie krievu tautības karavīri 
nonāca Latvijas armijas rindās. 
Pavisam ar Lāčplēša Kaŗa ordeni 
par varonību Neatkarības kaŗā 
tika apbalvoti 15 krievi. Tiesa 
gan, ne Līvens, ne Afanasjevs, ne 
Didorovs šo apbalvojumu nesa-
ņēma, kas radīja zināmu sarūg-
tinājumu krievu pretlieliniecisko 
formējumu veterānos.

pārformēšanas Latvijas vācu ze -
messargos – Landesvēru nosūtīja 
uz Latgales fronti, kur tas va  ro-
nīgi cīnījās pret Sarkano armiju. 
Pavisam vācbaltiešu formējumos 
dienēja aptuveni 6000 kaŗavīru 

Otto Goldfelds, kuŗš ar savu eska d-
ronu izstājās no Dzelzsdivīzijas 
un pārgāja Baloža brigādes die-
nestā, vēlāk pārcēlās uz Ziemeļ-
latviju un dienēja Ziemeļlatvijas 
partizānu pulkā. Tāpat vairāki 

baltiešiem, ar kuŗiem Vācijas mi -
litārie un polītiskie pārstāvji mē -
ģināja manipulēt un ietekmēt, 
krievi varēja justies brīvāk un 
patstāvīgāk. Krievu pretlielinie-
ciskās vienības radās gandrīz vien-

Novembrī  pasaulē 
skatās  Latvijas filmas

Savā blogā viņš par sevi 
raksta: „Es esmu aktīvs 
velobraucējs, man ļoti 
patīk braukāt pa Lon-
donas ielām. Pārsvarā 

braucot pa pāris parallē-
lajām ielām. Tā nu es 
iegādājos cen trālās Lon-
donas karti un nolēmu 
iekrāsot visas ielas, kuŗas 

Valsts svētku mēnesī novembrī, 
kad svinam Latvijas dzimšanas 
dienu, Nacionālais kino centrs 
rīko jau otro tiešsaistes festivālu 
“Latvijas filmas pasaulē”. No 14. 
līdz 2. decembrim portāls fil -
mas.lv, sveicot diasporu Valsts 
svētkos, piedāvāja 12 Latvijas fil-
mas (tai skaitā piecas Simtgades 
filmas), kas pieejamas bez mak-
sas datorā jebkuŗā pasaules vietā, 
kur vien atrodams tīmekļa 
pārklājums.

festivāla izlasē piedāvā vēl piecas 
Simtgades filmas, trīs restaurētas 
klasiskās spēlfilmas no Latvijas 
kino zelta fonda un četras bēr -
niem vai visai ģimenei kopā ska-
tāmas filmas – vienu spēlfilmu 
un trīs animācijas īsfilmas.

Piecas Simtgades filmas, kas ar 
portāla filmas.lv starpniecību šajā 
Patriotu mēnesī nonāk pie ska tī-
tājiem visur pasaulē, rāda Latviju 
dažādos valsts vēstures periodos, 
arī tad, kad tādas valsts vēl nemaz 

Pirmais šāda veida festivāls 
tika sarīkots jau vasarā ap Līgo 
svētkiem, tas izpelnījās lielu ie  vē-
 rību no tautiešiem visā pasaulē – 
tiešsaistes festivāla dienās por-
tālam filmas.lv pieslēdzās skatītāji 
no 69 pasaules valstīm (ieskaitot 
Latviju). Lielākā interese tika 
fiksēta Lielbritanijā, ASV un Vā -
cijā. Turpinot paplašināt Lat vijas 
filmu pieejamību diasporas mīt-
nes zemēs un citur pasaulē, Nacio-
nālais Kino centrs sadarbībā ar 
Latvijas filmu producentiem otrā 

nebija – par tālu senvēsturi stāsta 
dokumentālā spēlfilma „Baltu 
ciltis” (2018), strēlnieku gaitas 20. 
gadsimta sākumā pēta doku men-
tālā filma ”Astoņas zvaigznes” 
(2017). Pagājušā gadsimta trīs des-
mito gadu Latvijā sakņojas gan 
spēlfilma ”Homo Novus” (2018), 
gan dokumentālā filma ar spēl-
filmas elementiem ”Ievainotais 
jātnieks” (2017), bet dokumentālā 
filma ”Kurts Fridrihsons” (2018) 
stāsta par salīdzinoši neseno, bet 
skarbo padomju laiku.

Skats no filmas „Homo Novus”, publicitātes foto
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MĀRIS BINDERS
Mūsējie pasaulē

MARISS JANSONS
Austrija
29., 30. novembris, 1., 2. de  cem-

bris Mariss Jansons un Wiener 
Philharmoniker. Musikverein, Wien

Vācija
24., 27., 30. novembris, 3., 7., 

11., 14. decembris Elīna Garanča 
Dalilas lomā Kamila Sensāna 
operā “Samsons un Dalila”. 
Staatsoper unter den Linden, 
Berlin

16., 17.  decembris Elīna Ga -
ranča un Staatskapelle Berlin. 
Staatsoper unter den Linden, 
Berlin

ALEKSANDRS 
ANTOŅENKO
ASV
29.  novembris, 2., 5.  decem-

bris Aleksandrs Antoņenko Her-
maņa lomā Pētera Čaikovska 
operā “Pīķa dāma”. The Metro-
politan opera, New York, NY

VALSTS AKADĒMISKAIS 
KORIS ”LATVIJA”
Spānija
10. decembris koris LATVIJA. 

Auditorio de Zaragoza
11. decembris koris LATVIJA. 

Palau de la Música Catalana, 
Barcelona

11. decembris, koris LATVIJA. 
El Auditorio Nacional de Música, 
Madrid

KREMERATA BALTICA
Spānija
23. novembris Kremerata Bal-

tica, Gidons Krēmers un Martha 
Argerich. Kursaal Donostia, San 
Sebastian

24. novembris Kremerata Bal-
tica, Gidons Krēmers un Martha 
Argerich. Auditorio Principe 
Felipe, Oviedo

26. novembris Kremerata Bal-
tica, Gidons Krēmers un Martha 
Argerich. Auditorio Nacional de 
Música, Madrid

Ungārija
4.  decembris Kremerata Bal-

tica un Gidons Krēmers. Müpa 
Budapest

ANDRIS NELSONS
ASV
 22., 23., 26. novembris Andris 

Nelsons un Boston Symphony 
Orchestra. Symphony Hall, 
Boston, MA

Austrija
30., 31.  decembris Andris 

Nelsons un Wiener Philhar mo-
niker. Musikverein, Wien 

Vācija
 5., 6., 8., 19., 20.  novembris 

Andris Nelsons un Gewand-
hausorchester Leipzig. Gewand-
haus zu Leipzig

AINĀRS RUBIĶIS
Vācija
6.  decembris Ainārs Rubiķis 

un Orchester der Komischen Oper 
Berlin. Komische Oper Berlin

ANDRIS POGA
Norvēģija
5.,6.  decembris Andris Poga 

un Oslo-Filharmonien. Konsert-
hus, Oslo

Šveice
27. novembris Andris Poga un 

Orchestre de la Suisse Romande. 
Victoria Hall, Geneva

28. novembris Andris Poga un 
Orchestre de la Suisse Romande. 
Salle Metropole, Lausanne

ELĪNA GARANČA
Austrija
9.  decembris Elīna Garanča 

un Wiener Kammer Orchester. 
Musikverein für Steiermark. Graz

MARINA REBEKA
Austrija
24., 26.  novembris Marina 

Rebeka Tatjanas lomā Pēteŗa 
Čaikovska operā “Jevgeņijs Oņe-
gins”. Wiener Staatsoper

Orquesta Sinfónica de Galicia. 
Teatro Principal, Ourense

20.  decembris, Pēteris Vasks, 
“Musica serena”, atskaņo 
Orquesta Sinfónica de Galicia. 
Auditorio de Vigo, Vigo

Šveice
22.  novembris, Pēteris Vasks, 

“Musica serena”, atskaņo Streich-
orchester TUK. Dreigänger, 
Liebefeld 

23.  novembris Pēteris Vasks, 
“Musica serena”, atskaņo 
Streichorchester TUK. Thun

LIENE KINČA
Vācija
29. novembris, 18., 27. decem-

bris Liene Kinča Toskas lomā 
Džakomo Pučīni operā “Toska”. 
Staatsoper Hannover

 ZANDA ŠVĒDE
Latvija
6. decembris Zanda Švēde un 

Sinfonietta Riga. Lielā ģilde, Rīga
Vācija
22., 29. novembris, 8., 12. de -

cembris Zanda Švēde Soņetkas 
lomā Dmitrija Šostakoviča operā 
“Mcenskas apriņķa lēdija Mak-
beta”. Oper Frankfurt

18.  decembris Zanda Švēde, 
solo koncerts. Oper Frankfurt

29.  decembris Zanda Švēde 
Zenobijas lomā Georga Fridriha 
Hendeļa operā “Radamisto”. 
Oper Frankfurt

PĒTERIS VASKS
Beļģija
13.  decembris Pēteris Vasks, 

“Quartet”. Conservatorium, 
Kor   trijk

15.  decembris Pēteris Vasks, 
“Quartet”. Cultuurcentrum, Meise

Islande
25.  novembris Pēteris Vasks, 

“Musica adventus”, “Vientuļais 
enģelis”, atskaņo Íslenskir stren-
gir. Landakotskirkja, Reykjavik 

Somija
1.  decembris Pēteris Vasks, 

“Epifania”, atskaņo Länsi-Hel-
singin musiikkiopiston orkesteri. 
Kannelmäen kirkossa, Helsinki 

Spānija
19.  decembris, Pēteris Vasks, 

“Musica serena”, atskaņo 

ARTURS MASKATS
ASV
22., 23., 26.  novembris Arturs 

Maskats, “My River runs to 
thee…”, atskaņo Boston Symphony 
Orchestra, dir.  Andris Nelsons. 
Symphony Hall, Boston, MA

Beļģija
15., 16., 20., 21., 22., 23. de -

cembris Ēriks Ešenvalds, “O 
Salutaris Hostia”, izpilda Vlaams 
Radio Koor. Bart Van Reyn 
Amuz. Antwerpen; MIRY Con-
cert zaal, Gent;

Jezuïetenkerk, Lier; Flagey, 
Brussels; Abdij Vlierbeek, Leuven; 
Concertgebouw, Brugge

Šveice
26. decembris Ēriks Ešenvalds, 

koŗmūzika, izpilda Ensemble 
Scarlatti. Église St-Théodule, 
Gruyères

RICHARDS DUBRA
Apvienotā Karaliste
30.  novembris Richards 

Dubra. St George’s Church, 
Bloom sbury, London

IVETA APKALNA
Austrija
30.  novembris, Iveta Apkalna 

un Wiener Symphoniker. Kon-
zerthaus Wien

Vācija
22.  novembris Iveta Apkalna 

un Sinfonieorchester des Hessis-
chen Rundfunks. Alte Oper 
Frankfurt

25.  novembris Iveta Apkalna. 
Konzertkirche Neubrandenburg

14.  decembris Iveta Apkalna. 
Herkulessaal München

20.  decembris Iveta Apkalna. 
Elbphilharmonie Hamburg

ĒRIKS EŠENVALDS
 Apvienotā Karaliste
30.  novembris Ēriks Ešen-

valds. St George’s Church, Blooms-
bury, London

ASV
8., 15., 16., decembris Ēriks 

Ešen valds, “Stars”. Walt Disney 
Concert Hall; Los Angeles, CA, 
Joseph Martin Performing Arts 
Center, Hilo, HI;  Davies Sym-
phony Hall, San Francisco, CA

REINIS ZARIŅŠ
Latvija
19.  decembris Reinis Zariņš. 

Lielā ģilde, Rīga

LATVIAN VOICES
Vācija
14. decembris Latvian Voices. 

St. Michael’s Church, Hamburg



LAIKS 92019. ga da 23. novembris – 29. novembris

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

(Turpinājums 10. lpp.)

Kāda tā būs? Tie ir vārdi no Lat-
vijas Valsts prezidenta Egila Levita 
uzrunas tautai pie Brīvības pie-
minekļa 2019. gada 18. novembrī. 
Un Valsts prezidents norāda arī 
ceļa virzienu nākotnē: “To [nā  kot-
ni] nosaka, cik drosmīgi ir mūsu 
sapņi un cik apņēmīgi ir mūsu 
darbi.

Cik vērīgi mēs esam, saklausot 
nākotni un neiztērējoties sīkumos. 
Mēs visi kopā esam sākuši gaitu 
mūsu Latvijas Valsts otrajā Simt ga-
dē. Ikkatras mūsu ģimenes, mūsu 
dzimtas paaudžu stāsts sakņojas 
aizgājušajā Simtgadē, un tas turpi-
nāsies nākamajā. Latvijas valsts 
dod satvaru un jēgu latviešu nā -
cijas kopējai pagātnei, tagadnei un 
nākotnei. Šodien mēs godinām 
un nākotnē smelsimies spēkus no 
tiem, kuŗi Neatkarības kaŗā izcī-
nīja un nosargāja jaundibināto   
18. novembŗa Latviju. Vienvērtīgs 
ir katrs cilvēks. Vienvērtīga ir katra 
vieta Latvijā. Būsim kopā! Katrs 
kā personība un visi kopā kā 
nācija. Svarīgākā mācība, ko esam 
guvuši aizvadītajos simt gados, – 
Latviju var izcīnīt un nosargāt ti -
kai visa tauta kopā. Tikai tad, kad 
mēs visi stāvam kā viens par Lat-
viju, mēs esam neuzvarami,” sacīja 
Levits.

Svinot Latvijas 101. gadadienu, 
Rīgā un visā Latvijā notika daudzi 
sarīkojumi. 18. novembrī svētku 
sarīkojumi Rīgā sākās ar Eku me-
nisko dievkalpojumu Rīgas Doma 
baznīcā. Notika Saeimas svinīgā 
sēde, kuŗā uzrunu teica Saeimas 
priekšsēde Ināra Mūrniece. Rīgas 
pilī Svētku zālē notika Valsts augs-
tāko apbalvojumu pasniegša nas 
ceremonija. Iedzīvotāji pulcējās 
pie Brīvības pieminekļa, kur noti-
ka ziedu nolikšanas ceremonija 
(attēlā). 

Ceremonijā  piedalījās valsts 
pir mās amatpersonas – Valsts  
prezidents Egils Levits, Saeimas 
priekš sēde Ināra Mūrniece, Mi -
nistru prezidents Krišjānis Kariņš, 
bijušie Valsts prezidenti u. c.    

 Vakarā pie Brīvības pieminekļa 
notika svinīgais sarīkojums, kur 
uzrunu teica Latvijas Valsts pre -
zidents Egils Levits. Plkst. 21 jau 
tra dicionāli valsts svētkos 11. no -
vem bra krastmalā notika Latvijas 
valsts himnas “Dievs, svētī Lat-
viju!” dziedāšana un uguņošana. 

Svētku uguņošanas dizainu vei-
dojis Kalvis Kalniņš un SIA Inter-
national Fireworks Design, savu-
kārt uguņošanas mūzikālo pava-
dījumu veidoja Jāņa Stībeļa dzies-
ma ar Eduarda Virzas vārdiem 
“Karogs”, Ulda Marhilēviča dzies-
ma ar Kārļa Skalbes vārdiem “Mū-
 žam zili”, kā arī Kristapa Kriev-
kalna instrumentālās mūzikas 
fragmenti. 

Valsts prezidents Egils Levits 
Rīgas pilī pasniedz Triju Zvaigž-
ņu ordeni Latvijas brīvības cīnī-
tājai Lidijai Lasmanei par seviš-
ķiem nopelniem nacionālās pre-
tošanās kustībai un valsts neat-
karības aizstāvēšanā // Foto: LETA     
Lāpu gājiens

Lāpu gājiens sākas pulksten 18. 
pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa, bet 
pulcēšanās un koncerts jau no 
pul ksten 17. Lāpu gājienu 18. no -
vembrī jau kopš 2003. gada rīko 
nacionālā apvienība “Visu Lat vi-
jai!” –”Tēvzemei un brīvībai”/
LNNK (VL/TB/LNNK). Lāpu gā -
jiena mērķis ir pateikties Latvijas 
valsts dibinātājiem un brīvības cī -
nītājiem, kuŗu ticība latviešu tau-
tas nākotnei un nestie upuŗi deva 
iespēju latviešiem būt starp tām 
retajām pasaules tautām, kuŗām ir 
sava valsts.

Militārās technikas parāde

11. novembŗa krastmalā notika 
Nacionālo bruņoto spēku, Iekš lie-
tu ministrijas un ārvalstu vienību 
militārā parāde. Militārās parādes 
ierindas priekšgalā soļoja Sausze-
mes spēku Mechanizētās kājnie -
ku brigādes 3. kājnieku bataljona 
kaŗavīri, kuŗiem šogad uzticēts 
nest Latvijas armijas karogu. Ba -
taljona uzdevums ir apmācīt un 
sagatavot valsts aizsardzības uz -
devumu izpildei ne tikai profe sio-
nālā dienesta kaŗavīrus, bet arī 
zemessargus un rezerves kaŗa vī-
rus. Parādē piedalījās 1500 ka  ŗa vī-
ru, zemessargu, policistu, robež-
sargu, ugunsdzēsēju un jaunsar -

gu. Skatītāji redzēja arī  Dānijas un 
Beļģijas Gaisa spēku reaktīvās lid-
mašīnas F-16, kas veic NATO pa -
trulēšanas operāciju gaisa telpā 
virs Baltijas. 21 nāciju zalvi par 
godu valsts neatkarības prokla mē-
šanas gadadienai no AB dambja 
veica Zemessardzes kaujas atbals-
ta bataljons.

Valsts prezidenta kanceleja sa -
darbībā ar VSIA “Latvijas koncer-
ti” par godu Latvijas valsts svēt-
kiem 18. novembrī rīkoja ikga dē-
jos valsts svētku koncertus Latvi jas 
Nacionālajā teātrī un visos Lat vi-
jas novados. Nacionālajā te ātrī 
valsts svētku koncerta atslēgas 
vārds bija “varonība”. Īpaši kon-
certi bija arī Dobelē, Mazirbē, 
Krāslavā un Jūrmalā. Katrā kon-
certā izskanēja arī reģionam veltīts 
Valsts prezidenta video sveiciens.

***
Londonas latviešu skolā svin 

valsts dibināšanas svētkus
Ārzemēs daudzviet Latvijas 

pro  klamēšanas gadadiena nosvi-
nēta šajā nedēļas nogalē. 16. no -
vembrī Londonā svinīgā noska-
ņojumā pie sarkanbalti rotātiem 
galdiem pulcējās daudzi vecāki ar 
bērniem.

Jau 70 gadus Daugavas Vanagu 
fonda Londonas nams reizi nedē -
ļā kļūst par mājvietu kustīgai un 
paskaļai kompanijai – Londonas 
latviešu skolai. Skoliņas rīkotās   
18. novembŗa svinības šogad bija 
negaidīti labi apmeklētas, telpas 
tādam skaitam bērnu un vecāku 
bija par šauru. Londonas latviešu 
skolas vadītāja Baiba Freimane 
stāsta, ka skoliņā ir 103 bērni, pie-
sakās vairāk, nekā vispār iespējams 
uzņemt.

***
Aprit 100 gadi 

kopš bermontiešu sakāves 
pie Liepājas

Pirms simt gadiem, 1919. gada 
14. novembrī, notika viena no 
ievērojamākajām Latvijas Neat ka-
rības kaŗa (1918 – 1920) kaujām. 
Šajā dienā Latvijas armijas vienī-
bas ar Sabiedroto valstu kaŗakuģu 
atbalstu atvairīja bermontiešu uz -
brukumu Liepājai. Vēlākos gados 
14. novembri atzīmēja kā Liepājas 

varoņu uzvaras dienu. Liepājai 
1919. gada notikumos bija ārkār-
tīgi nozīmīga loma. Vairākus mē -
nešus tā bija Latvijas Pagaidu val-
dības mītnes vieta. Šeit atradās arī 
Vācijas armijas noliktavas un stā-
bi. Liepāja bija arī stratēģiski sva-
rīga osta Sabiedroto valstu (Liel-
bri tanijas un Francijas) kaŗaflo-
tēm, kuŗas darbojās Baltijas jūrā.

Liepājas infrastruktūra bija pa -
likusi gandrīz neskarta Pirmā pa -
saules kaŗa laikā, tajā bija sagla-
bājušies arī rūpniecības uzņēmu-
mi, kuŗus Krievija kaŗa sākumā 
nebija paspējusi evakuēt. 1919. 
ga  da jūnija beigās, pēc sakāves 
Cēsu kaujās un Vācijas valdības 
noslēgtā Versaļas miera līguma, 
vācu spēki pameta Liepāju un tā 
atkal nonāca Kārļa Ulmaņa va  dī-
tās Latvijas Pagaidu valdības kon-
trolē. Latvijas armijas pretuzbru-
kums pilnībā mainīja kaujas gai -
tu. Bermontieši daudzviet pānikā 
bēga, vienu pēc otra izdevās atgūt 
zaudētos fortus. Dienvidu fortā 
izdevās atbrīvot arī tur ielenkumā 
saspridzinātajā pulveŗa pagrabā 
palikušos 20 latviešu kaŗavīrus. 
Ap pulksten vieniem dienā Lat-
vijas armija bija atguvusi savas 
agrākās pozicijas, bet pretinieks 
bēga Grobiņas virzienā. Līdz ar to 
bermontieši dažu dienu laikā bija 
piedzīvojuši jau otro lielo sakāvi – 
11. novembrī bija zaudēta Pār-
daugava, bet 14. novembrī sakauta 
Plēves grupa.

***
Birmingemas bibliotēka 

iekrāsojas sarkanbaltsarkana
18. novembrī Latvijas Republi-

kas proklamēšanas 101. gadadienā 
Lielbritanijas otrajā lielākajā pil sē-
tā Birmingemā, iestājoties tumsai, 
pārvērtības piedzīvoja pilsētas gal-
venais apskates objekts – Birmin-
gemas bibliotēka (The Library of 
Birmingham). Lai diasporas lat-
vie šiem atgādinātu par Valsts svēt-
kiem un godinātu dzimteni, kā   
arī lai pilsētas iedzīvotājiem un tās 
viesiem parādītu, cik nozīmīgi šie 
svētki ir latviešiem ārpus Latvijas, 
sociālais medijs Kopā sadarbībā  
ar Latviešu Kultūras centru Bir-
mingemā un diasporas mazajiem 
uzņēmējiem izgaismoja Birmin-
gemas bibliotēkas ēku Latvijas ka -
roga krāsās. Gaismas efekti bija 
vērojami no saulrieta līdz saul-
lēktam.

***
Kultūras dižgari saņem 

atzinības rakstus
Svinīga gaisotne 14. novembrī 

valdīja Latvijas Nacionālās operas 
un baleta Beletāžas zālē. Tur vai -
rākām kultūras personībām kā 
pateicību par viņu radošo iegul-
dījumu kultūras ministrs Nauris 
Puntulis (Nacionālā apvienība) 
pasniedza Kultūras ministrijas 
(KM) atzinības rakstus. Kopumā 
pasniegšanai bija sagatavoti 16 at -
zinības raksti. Īpašo Kultūras mi -
nistrijas Atzinības rakstu par izcilu 
ieguldījumu Latvijas mākslā un 
sasniegumiem starptautiskā kon-
tekstā saņēma gleznotāja Maija 
Tabaka, kuŗa tiek godināta arī nu -
pat apritējušajā 80 gadu jubilejā. 
Memoriālo mūzeju apvienības 
speciāliste Gaida Jablovska, kuŗa 
nozarei veltījusi 50 darba gadus, 
saņēma KM Īpašo Atzinības raks-
tu par mūža ieguldījumu Raiņa  
un Aspazijas pētniecībā un Lat-
vijas mūzeju nozares attīstībā, kā 

arī latviešu kultūras un tās izcilo 
personību popularizēšanā starp-
tautiskā mērogā. Īpašo KM Atzi-
nības rakstu par mūža ieguldījumu 
latviešu vokālās mākslas attīstībā 
un sveicienus 90. jubilejā saņēma 
operdziedātāja Laima Andersone-
Silāre, savukārt scēnārists un drā-
maturgs Vladlens Dozorcevs, kuŗš 
šogad svinēja 80 gadu jubileju, 
saņēma īpašo KM Atzinības raks-
tu par ieguldījumu Latvijas kultūrā 
un neatkarīgas Latvijas valsts at -
tīstībā.

***
“Lielā Kristapa” balvas 

Kino balva “Lielais Kristaps” ir 
nozīmīgākais Latvijas filmu no -
zares sarīkojums, kas dod iespēju 
vienkopus redzēt un profesionāli 
izvērtēt Latvijas jaunākās filmas, 
kā arī godināt Latvijas kino tra-
dicijas. Latvijas nacionālo kino 
balvu “Lielais Kristaps” kā labākā 
pilnmetrāžas spēlfilma šogad ir 
ieguvusi režisora Juŗa Kursieša 
filma “Oļegs”, par darbu, kuŗā kā 
labākais apbalvots arī operātors 
Bogumils Godfrejovs. 

Labākās pilnmetrāžas spēlfil-
mas “Oļegs” radošā komanda 
nacionālā kino festivāla “Lielais 
Kristaps” balvu pasniegšanas ce -
remonijā kinoteātrī Splendid 
Palace // Foto: LETA

Īpašā žūrijas atzinība par ori-
ģinālas vēsturiskās gaisotnes radī-
šanu uz ekrāna tika piešķirta fil-
mai “1906” (režisors Gatis Šmits). 
Savukārt kā labākais spēlfilmas 
režisors tika apbalvots Jānis Ābele 
par filmu “Jelgava ’94”.”Lielo Kris-
tapu” kā labākā aktrise ieguva 
Kris tīne Nevarauska par tēlojumu 
filmā “Nekas mūs neapturēs”, la -
bākā aktieŗa balvu ieguva Jēkabs 
Reinis par darbu seriālā “Sarkanais 
mežs”, bet kā labākais aktieris otrā 
plāna lomā apbalvots Dāvids Og -
ro  dņiks par darbu filmā “Oļegs”.

***
Likvidē TV kanālu LNT

Televīzijas kanāls LNT vairs ne -
turpinās darbu esošajā formā, daļa 
LNT ziņu dienesta radītā satura 
tagad būs redzama kanālā TV3, 
tiks veidots vienots ziņu dienests, 
informē mediju grupa All Media 
Baltics, kas no decembŗa Baltijā 
strādās ar TV3 zīmolu un arī pati 
mediju grupa turpmāk strādās ar 
zīmolu TV3 Grupa.

“Nu jau vairāk nekā 20 gadus 
mūsu grupas mediji ir nozīmīgi 
lielai daļai Baltijas valstu iedzīvo-
tāju. TV3 zīmols ir pazīstams gan-
drīz 100% mājsaimniecību visā 
Latvijā. 

Latvija svin 101. dzimšanas dienu
“Mūsu valsts otrajā simtgadē mēs dzīvosim pasaulē, ko sākam radīt jau šodien, šajā mirklī...”

Lielbritanijas kaŗa flote pie ie  -
ejas Liepājas ostā 1918. gada 
decembrī // Foto: Imperial War 
Museum
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riem un Tukuma iedzīvotājiem, 
Tukuma kultūras namā aizvadīta 
Latvijas Televīzijas dokumentālās 
filmas “Māras pusē. Dzejniece un 
rakstniece Māra Zālīte” pirmiz-
rāde. 

Režisore Zita Kaminska un scē-
nārija autore Ilze Strenga doku-
mentējušas Māras dzīvi viena 
gada laikā, esot viņai blakus un 
ieskatoties viņas ikdienā.

***
Māsas Skrides uzstājas 

Melburnas Latviešu namā
Latvijas izcilās mūziķes, vijolnie-

ce Baiba Skride un māsa, pianiste 
Lauma Skride  uzstājās ar savu 
2016. gadā dibināto Skrides kla-
vieru kvartetu Musica Viva rīko-
tajā koncertturnejā Austrālijā. 
Kvartets uzstājās Melburnā, Mel-
burnas koncertzālē (Melbourne 
Recital Centre) 16. un 19. no  vem brī.

Skrides klavieru kvartets tiek ap -
rakstīts kā “...jauna klasiskā su per-
grupa ar četrām vadošām Eiro -
pas solistēm… Kopā šie satriecošie 
vir  tuozi spēlē ar uz  mundrinošu 
prie ka sajūtu, sav star pēju cieņu un 
bezgalīgu no  vatorismu.“ Baiba   
un Lauma ar prieku uzstājās tau-
tiešiem Valsts svētku svinībās 
Mel burnā.

***
Koris “Pa Saulei“  

piesakās pasaules koŗu elitē 
Garkalnes koris “Pa Saulei” sīvā 

konkurencē Spānijā, Tolosā  iegu-
vis bronzas medaļu pirmo reizi 
savā pastāvēšanas vēsturē, pieda -
loties vienā no augsta prestiža 
koŗu konkursiem pasaulē. Koŗi 
konkursā diriģēja koŗa mākslinie-
ciskā vadītāja Marta Ozola. Folk-
loras programma vienmēr ir īpa-
ša, jo tiek atskaņota latviešu tau -
tas mūzika. Šoreiz tā bija vēl īpa-
šāka, jo koris programmu noslē-
dza ar koŗa diriģenta Jāņa Ozola 
tautasdziesmas aranžiju „Deviņi 
dēli”, ar kuŗu uzstājās arī apbalvo-
šanas ceremonijā, godinot autoru 
ar lielām ovācijām.

Folkloras programmā koris at -
skaņoja arī īpaši korim veltītu La u-
ras Jēkabsones skaņdarba “Nāc, 
dieviņi” otro redakciju, kas veltīta 
korim “Pa Saulei”. Tā ļāva klau sī-
tājiem iepazīt latviešu tradi cio nālo 
dziedājumu kopā ar brī nišķīgu 
me  lodisku dziedājumu. “Ar šo pa -
nākumu “Pa Saulei“ ir sevi pieteicis 
pasaules koŗu elitē un iegūtā pie-
redze, emocijas un publikas mī  les-
tība katram koristam ir solis aug-
šup. Ir paveikts liels darbs,“ stāsta 
kora vadītāja Marta Ozola.

***
Varšavā demonstrē Latvijas 

dokumentālo filmu “Krustceļš”
Latvijas neatkarības prokla mē-

ša nas 101. gadadienas svinību ie -
tvaros Polijā 14. novembrī Varša -
vā tika demonstrēta Latvijas do -
ku men tālā filma “Krustceļš” 
(Ojczy zna).

Izcilā Latvijas kinorežisora Juŗa 
Podnieka filmas izrāde notika fil-
mu festivālā “Lūzuma gads. 1989. 

***
Uz ekrāniem ‒ filma 

“Dvēseļu putenis”
8. novembrī, tieši 100 gadus pēc 

Latvijas brīvības cīņām, uz kino-
ekrāniem visā Latvijā nonākusi 
režisora Dzintara Dreiberga vēs-
tu riskā kaŗa drāma “Dvēseļu pu -
tenis”, ievadot novembŗa svētku 
un neatkarības nedēļu. Vēsturiskā 
kaŗa drāma pēc strēlnieka Alek-
sandra Grīna romāna motīviem 
ved 100 gadus senā pagātnē. 
Seš padsmitgadīgais Artūrs dodas 
strēl niekos un kopā ar draugiem 
cīnās par brīvību – pat tad, kad 
neviens nezina, kuŗā pusē tā mek-
lējama. Saviļņojošais stāsts ļauj 
ska tītājam pieaugt kopā ar Artū -
ru un jaundibināto Latvijas valsti, 
vērojot dzīvi ierakumos zēna acīm, 
pašaizliedzīgi stājoties pretī ienaid-
niekam, meklējot īstu mīlestību 
un mācoties novērtēt brīvības 
cenu.

“Dvēseļu putenis” // Foto: Rai  - 
m onds Birkenfelds

Galveno varoni filmā atveido 
Oto Brantevics no Turlavas, ku -
ŗam šī ir pirmā pieredze lielajā 
kino. Pārējo filmas aktieru ansam-
bli veido Mārtiņš Vilsons, Rēzija 
Kalniņa, Raimonds Celms, Gatis 
Gāga, Jēkabs Reinis, Vilis Dau-
dziņš, Renārs Zeltiņš, Ieva Floren-
ce, Grēta Trušiņa un daudzi citi. 
Kopā ar aktieŗiem filmā nofilmē-
jās vairāk nekā 1500 brīvprātīgie 
masu skatu aktieŗi.

***
Latvijai dzimšanas dienā dāvā 

jaunu dziesmu
Sagaidot Latvijas proklamēša-

nas gadadienu, ansamblis “No -
vadi” no Lielbritanijas un citi dzie-
došie latvieši Apvienotajā Karalis-
tē laiduši klajā jaunu dziesmu un 
video. Dziesma ir dāvana Latvijai 
tās dzimšanas dienā, kā arī svei-
ciens svētkos visiem tautiešiem 
pla šajā pasaulē.

Dziesmas mūzikas un teksta 
autors ir ansambļa “Novadi” va  dī-
tājs Helmuts Feldmanis.  “Lat vie ši 
ir dziedātāju tauta”, piekrīt dzies-
mas autors, ”tādēļ esmu gandarīts, 
ka šai projektā varu iesaistīt dzie-
dātājus no dažādām Lielbritanijas 
pilsētām. Tas rāda, cik vienoti mēs 
spējam būt un cik liela mūsu mī -
lestība ir pret mūsu zemi”, sacīja 
dziesmas autors.

***
Tukumā nosvin pirmizrādi LTV 
filmai par dzejnieci Māru Zālīti

16. novembra, pēcpusdienā, klāt-
esot filmas galvenajai varonei, uz -
ņemšanas komandai, rakstnieces 
ģimenei, draugiem, domubied-

Tieši tāpēc esam nolēmuši arī 
citus mūsu mediju grupas sa  tura 
produktus piedāvāt ar TV3 zī -
molu, radot vienotu produktu 
saimi,” sacīja All Media Baltics” va -
dītājs Kristians Antings. Mediju 
grupa izmaiņas veiks arī televīzijas 
kanālu portfelī, satura produktus 
veidojot atbilstoši konkrētu audi-
toriju interesēm. No nākamā gada 
televīzijas produktu portfelī bēr-
niem būs pieejams jauns kanāls 
TV3 Mini” savukārt sieviešu audi-
torijai būs pieejams kanāls TV3 
Life. Jaunie kanāli mediju grupas 
televīzijas produktu portfelī aizv-
ietos kanālus LNT un Kanāls2.

***
Latvijas iedzīvotāji no ārzemēm 

saņem miljonus
Latvijas iedzīvotāji 2018. gadā 

no ārvalstīs dzīvojošām personām 
personīgos pārskaitījumos saņē-
muši par 141 miljoniem eiro vai-
rāk nekā pārskaitīja citās valstīs 
dzī vojošajiem, liecina Eiropas Sa -
vienības (ES) statistikas departa-
menta Eurostat jaunākie publicē-
tie dati. 

Eurostat dati rāda, ka 2018. gadā 
Latvijas iedzīvotāji no citu valstu 
iedzīvotājiem personīgos mak-
sāju mos saņēmuši 493 miljonus 
eiro, tostarp 259 miljoni eiro  sa -
ņemti no citās ES valstīs dzīvojo-
šajiem, bet 234 miljoni eiro sa -
ņemti no ārpus bloka esošo valstu 
iedzīvotājiem. Savukārt no Lat vi-
jas citu valstu iedzīvotājiem tika 
pārskaitīti 352 miljoni eiro, tostarp 
196 miljoni eiro citās ES dalīb val s-
tīs dzīvojošajiem un 202 miljoni 
eiro ārpus bloka dzīvojošajiem.

***
Harijs Gulbis Mūžībā

11. novembrī mūžībā aizgājis 
latviešu drāmaturgs Harijs Gulbis. 
Harijs Gulbis ir viens no latviešu 
drāmas spilgtākajiem pārstāv -
jiem 20. gadsimta 60. – 80. gados. 
Gulb ja rokrakstu iezīmē īpaši vei-
dota ainu kompozīcija un kamer-
spēles principi.

Vairāk nekā 15 Harija Gulbja 
lugas spēlētas profesionālajos teāt-
ŗos, bet īsti par savējo Hariju Gulbi 
padarīja Nacionālais teātris (pa -
domju laikā – Drāmas teātris). 

Harijs Gulbis iemantoja popu-
lāritāti ar 1968. gada lugu “Aijā 
žūžū, bērns kā lācis”, ko iestudēja 
Drāmas teātrī, kā arī Tartu teātrī 
Vanemuine. Ievērojamākās viņa 
drāmas ir lugas “Viena ugunīga 
kļava” (1967), “Cīrulīši” (1974), 
“Ka  mīnā klusu dzied vējš” (1976). 
Otru Gulbja drāmaturģijas daļu 
veido sociālās komēdijas – “Aijā 
žūžū, bērns kā lācis” (1968) un 
“Silta, jauka ausainīte” (1973). 
Gul bis darbojies arī pēc neatka-
rības atgūšanas, kad Nacionālais 
teātris, kuŗam ilgus gadus bijusi 
uzticīga sadarbība ar drāmatur -
gu, iestudēja lugas “Uz Liepsalām 
ejot” (1996) un “Vēverīši” (1999). 
Gulbis ir arī četru romānu autors.

SOMIJA. 15. novembrī Latvijas vēstniecībā pulcējās ap 200 Lat-
vijas draugu – latviešu diasporas pārstāvji, somu polītiķi, kultūras 
darbinieki, diplomātiskais korpuss un vēstniecības sadarbības part-
neri, lai svinīgā gaisotnē svinētu Latvijas valsts 101. gadadienu. Vēst-
niece Kristīne Našeniece uzrunāja klātesošos, uzsverot, cik daudz 
kopīgā vieno latviešus un somus gan vēsturē, gan kultūrā un valodā, 
savukārt, atšķirīgais ir tas, ar ko mēs bagātinām Eiropu. Eiropas gars 
ir būt vienlaikus gan latvietim, gan somam, somam un portugalim, 
lietuvietim un latvietim, latvietim un francūzim. 

FRANCIJA. 15. novembrī Latvijas vēstniecība Francijā kopā 
ar Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūras pārstāvniecību Parīzē 
rīkoja Valsts svētku diplomātisko pieņemšanu. Tika aicinātas Fran ci-
jas valdības amatpersonas, parlamenta, pašvaldību un citu institūciju 
pārstāvji, ekonomiskie sadarbības partneri, kā arī Parīzē akreditētais 
ārvalstu diplomātiskais korpuss. Pieņemšanu apmeklēja arī kultūras 
asociāciju un sadraudzības pilsētu, kā arī Latviešu diasporas aso ciā-
ciju pārstāvji un Parīzē dzīvojošie latviešu mākslinieki. Latvijas vēst-
nieks Francijā Imants Lieģis, uzrunājot viesus, pauda prieku par lie-
liskajām Latvijas un Francijas savstarpējām attiecībām, kā arī uzsvēra 
Latvijas un visas Eiropas drošības nozīmību, saliedētību starptau-
tisko organizāciju kontekstā, kā arī Eiropas Savienības un NATO valstu 
vienotību. 

IRIJA. 11. novembrī Latvijas vēstniecība Īrijā kopā ar latviešu 
ko  pienas pārstāvjiem pulcējās, lai pieminētu Lāčplēšu dienu un par 
Latvijas brīvību kritušos karavīrus. Sarīkojums notika pašā Dubli -
nas centrā  – Peace Garden, kas izveidots, pieminot Pirmajā  Pasaules 
kaŗā kritušos kaŗavīrus Beļģijā, Flandrijas laukos. Sarīkojumu  ar uz -
runu atklāja Latvijas vēstnieks Īrijā Jānis Sīlis, atgādinot, ka Rīgas at -
brīvošana no Bermonta kaŗaspēka bija nozīmīga uzvara, kas ie  tek-
mēja Latvijas tālāko likteni – mūsu valsts brīvība un neatkarība tika 
nosargāta. “Šī diena skaidri parādīja – ja cīņai ceļamies visi un esam 
vienoti, tad kļūstam neuzvarami. Tā bija kopīgiem spēkiem gūta 
uzvara, ko plecu pie pleca izcīnīja kā kaŗavīri, tā brīvprātīgie – sievi-
etes, jaunieši, polītiķi, ierēdņi un daudzi, daudzi citi. Pateicoties 
tolaik un arī vēlākos laikos nestajiem upuriem un izlietajām asinīm, 
mēs šodien varam būt priviliģēta nācija, kas dzīvo pati savā valstī,” 
uzsvēra J. Sīlis.

UNGĀRIJA. 11. novembrī Budapeštā, atzīmējot Latvijas neat-
karības proklamēšanas 101. gadadienu, Latvijas vēstnieks Ungārijā 
Vilmārs Heniņš Militārās vēstures mūzeja telpās ar svētku uzrunu 
atklāja svinīgo pieņemšanu. Uzrunājot klātesošos, vēstnieks uzsvēra 
Brīvības cīņu nozīmi Latvijas neatkarības izcīnīšanā pirms 100 ga -
diem, īpaši pieminot uzvaru pār Bermonta spēkiem 1919. gada no -
vembrī. Vēstnieks iepazīstināja viesus ar mūsdienu Latvijas valsts 
sa    sniegumiem, kā arī atzīmēja Latvijas un Ungārijas aktīvo divpusējo 
sadarbību dažādās jomās un izteica pateicību par Ungārijas dalību 
Baltijas reģiona drošības stiprināšanā.

BALTKRIEVIJA. 12. novembrī vēstnieks Einars Semanis 
iepazīšanās vizītē tikās ar Baltkrievijas Ārlietu ministra vietnieku 
Andreju Dapkunasu. Puses apmainījās ar aktuālo informāciju par 
Latvijas-Baltkrievijas divpusējām attiecībām un atzīmēja aktīvo 
polītisko dialogu un intensīvo sadarbību dažādu nozaru pārstāvju 
starpā, kā arī apsprieda tālākos plānus attiecībā uz Latvijas un Balt-
krievijas augsta līmeņa amatpersonu vizītēm. • 13. novembrī Latvijas 
uzņēmēju Biznesa klubs Baltkrievijā atzīmēja desmit gadu jubileju, 
kam par godu Latvijas vēstniecībā Baltkrievijā tika organizēta svinīga 
pieņemšana. Uzrunājot Latvijas uzņēmējus un sadarbības partnerus, 
vēstnieks Einars Semanis uzsvēra Biznesa kluba pozitīvo ieguldījumu 
Latvijas un Baltkrievijas divpusējo ekonomisko attiecību attīstībā.

ĶĪNA. Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro uzturējās darba vizītē 
Ķīnā (Šanhaja, Vuhaņa). R. Nemiro piedalījās Ķīnas Starptautiskās 
importa izstādes atklāšanā. Izstādē Latvija piedalījās ar nacionālo 
stendu, un izstādē bija pārstāvēti vairāk nekā 30 Latvijas uzņēmumi. 
Vizītes laikā notika divpusējā tikšanās ar Ķīnas tūrisma un kultūras 
ministru, Ninbo, Šenjanas un Harbinas pašvaldību pārstāvjiem, dzī-
vī bas zinātņu nozares uzņēmuma BGI/MGI vadību, Vuhaņas East 
Lake High-Tech Development Zone pārstāvjiem, kā arī aviokompanijas 
Spring Airlines vadību. 

gads Eiropas kino” (Rok przełomu. 
1989 w kinie europejskim). Filmā 
caur cilvēku atmiņu prizmu atspo-
guļoti Latvijas, kā arī Lietuvas un 
Igaunijas būtiskākie vēstures noti-
kumi 20. gadsimtā – valstiskās 
suverēnitātes zaudēšana un Atmo-
das laiks, caurviju pavediens ir 
1990. gada Vispārējie latviešu 
dziesmu un deju svētki, kad pir-
moreiz pēc 50 okupācijas gadiem 
Rīgā satiekas dzimtenes un trim-
das latvieši.

***
Atjaunos vēsturisko 

Rīgas cirka ēku
Rīgas cirka ēka tiks renovēta,     

lai tā kļūtu par daudzfunkcionālu 

mākslas centru un mūsdienīgu – 
cirka izrādīšanas vietu, kā tas jau 
vēsturiski sākotnēji bijis pare-
dzēts. ES fondu projektā pare-
dzēts at  jaunot un uzlabot cirka 
ēku, vienlaikus būtiski samazinot 
arī nepie ciešamo enerģijas pa -
tēriņu ēkas siltumnoturības no -
drošināšanai. Rīgas cirka ēka ir 
viena no vecā kajām īpaši cirka 
va  jadzībām pro jektētajām ēkām 
Eiropā. Tā ir bū vēta 1888. gadā 
pēc architekta Jāņa Fridricha 
Baumaņa projekta un ir valsts 
nozīmes architektūras piemi -
neklis.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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Kamēr Ķīna ir drīzāk ASV un 
Rietumu sāncense jeb konku -
rente globālajā  pretstavē, ar savām 
investicijām “iespiežoties” citu 
valstu ekonomikā, Putina Krie-
vijai “kollektīvie Rietumi”, ieskai-
tot ASV un Eiropas Savienību, ir 
globālais ienaidnieks, un Krem -
ļa specdienesti un hiobrīdkaŗa 
mei stari savā graujošajā darbībā 
lieto visus iespējamos trikus un 
viltu.

12. decembrī Lielbritanijā jā -
no tiek parlamenta ārkārtas vēlē-
šanām, un patlaban, var teikt, 
“uzpeldējis” britu izlūkdienesta 
konfidncials ziņojums, kur cita 
starpā minēta saviesīga pieņem-
šana 2012. gada 31. augustā, ko 
bija sarīkojusi Krievijas vēstnie-
cība Londonā. Ielūgta bija “Krie-
vijas konservātīvo draugu” gru-

Krievija “uz āru” un iekšienē
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

pa, kuŗā izcēlās tie konservatīvo 
partijas polītiķi, kuŗi jau toreiz 
vadīja “Leave” kustību, iestājoties 
par Lielbritanijas izstāšanos no 
Eiropas Savienības. Vārdu sakot, 
konfidenciālajā ziņojumā likts 
saprast, ka Kremlis jau tad sāka 
gatavot augsni 2016.gada likte-
nīgajam referendumam, kuŗā ar 
patiešām niecīgu pārsvaru uz -
varēja izstāšanās piekritēji un 
sākās mokpilnā “breksita” epo-
pe ja, kas tagad ir novedusi pie ār -
kartējām parlamenta vēlēšanām.

Un tagad no britu premjērmi-
nistra Borisa Džonsona kancele-
jas nācis rīkojums: konfidenciālo 
ziņojumu pilnībā publicēt tikaī 
pēc 12. decembŗa vēlēšanām. Tū -
daļ prestižajā Londonas avīzē 
“Guardian” paradījās skarbs rak sts, 
kuŗā Hilarija Klintone šaustīja 

Borisu Džonsonu par šo aizlie-
gumu, šo patiesības slēpšanu. 
Viņa, kā zināms, “uz savas ādas” 
izbaudīja, ko nozīmē Krievijas 
iejaukšanās citu valstu vadītāju 
vēlēšanās...

Bet ne jau viss un visur atbilst 
Kremļa velmēm. Krievija esot... 
“dziļi norūpējusies” par to, kas 
noticis Bolīvijā, teikts Maskavas 
Ārlietu ministrijas paziņojumā. 
Rūpju iemesls ir tas, ka Bolīvijas 
prezidents Evo Moraless, kuŗš 
bija šai amatā 13 gadus, sacel ša-
nās rezultātā bija spiests atkāpties 
un meklēt patvērumu Meksikā.
Moraless pieder pie aborigenu-
indiāņu cilts, “piekopa” kādu no 
sociālisma paveidiem, un nemie-
ru izraisīja viņa autoritātīvais 
stils. Vārdu sakot, viņš tika gāzts, 
un viņa krišanu gaužām apraud 

trīs antiamerikāniskas valstis – 
Kuba, nelaimīgā Venecuela un 
Nikaragva..

Galvenais joks ir tas, ka Mo -
raless, tāpat kā Kubas, Venecuelas 
un Nikaragvas prezidenti, sludi-
na radikālu socialismu – “strād-
nieku-zemnieku varu”, kamēr šo 
valstu aizgādne Putina Krievija ir 
tīri kapitālistiska, pat oligarchis-
ka, dziļi konservātīva un tum so-
nīga valsts.

Par nabaga Moralesu apžēlo-
jusies propagandas milža Krie vija 
šodien un televīzijas kanāļa RT gal -
venā redaktore Margarita Simo-
ņana, piedāvājot tam darbu RT 
spāņu redakcijā. Tatad par dienišķo 
maizi viņam nebūs jā  rūpējas.

Noslēgumā – kaut kas, kā mēdz 
teikt, no citas operas. Krievijā 
katru gadu notiek “Puškina la -

sijumi’ (Puškinskije čtenija), kur 
akadēmiski izglītoti dalībnieki 
analizē dižā dejnieka daiļradi un 
garīgo mantojumu. Un nu tagad 
paziņots, ka “atzīmējot Josifa Vi -
sa rionoviča 140. dzimšanas die -
nu, Maskavā 21. un 22. de  cembrī 
notikšot “Staļina lasījumi” (Sta-
ļinskije čtenija), ko rīko Deņ-TV 
un laikraksts Zavtra Ar referā-
tiem nākšot klajā vēsturnieki, 
publicisti un sociologi. Te  mas: 
“Staļins pagātnē un nākotnē”, 
“Sta ļins un globālizācija” un 
citas. Interesants solās būt vēs tur-
nieka Jevgenija Spicina refe rāts 
“Patriariacha rudens. Pa  dom ju 
dižvalsts (deržava) 1945.-1953. 
gados”. Vēlīnais staļinisms, kad šī 
vīra smadzenēs brieda nodoms 
sākt Trešo pasaules kaŗu... Bet 
diez vai Spicins to pieminēs...

Piektdien, 15. novembrī, Lat-
vijas Valsts Robežsardzei apritē -
ja simtā gadadiena. 1919. gads 
bija gads, kuŗā Brīvības cīņu laikā 
jaunās valsts pagaidu valdība čakli 
sāka organizēt savu polītisko un 
sabiedrisko struktūru. Tā gada   
7. novembrī Latvijas bruņoto spē-
ku virspavēlnieks Jānis Balodis 
izdeva pavēli par robežsardzes 
priekšnieka amatu un par attie-
cīgo vienību formēšanu. 15. da -
tumā jaunā iestāde sāka apsargāt 
valsts robežu. Protams, tajā brīdī 
tas bija ļoti nosacīts process. 
Proklamējot Latvijas Republikas 
neatkarību, Tautas padome bija 
deklarātīvi noteikusi jaunās valsts 
pagaidu robežu, bet cīņas apstāk-
ļos, protams, neviens tādas īpaši 
neņēma vērā. Rietumos daudzi 
polītiķi cerēja, ka Krievijas pilso-
ņu kaŗā boļševiki zaudēs, un tā 
rezultātā varētu veidoties kriet - 
ni citādāka un demokratiskāka 
Krie vijas imperija. Nav nekāda 
pārsteiguma, ka Rietumu valstis 
mūsu valsts neatkarību de iure 
līmenī atzina tikai pēc tam, kad 
bija noslēgts miera līgums ar 
Padomju Krieviju. Tobrīd valsts 
arī varēja pārņemt kontroli pār 
savu robežu. 1922. gadā iestāde 
pārdēvēta par Robežsargu divī-
ziju. Pusotru gadu vēlāk Zigfrī -
da Meierovica valdība nolēma to 
izformēt un robežu apsardzību 
uzticēt Iekšlietu ministrijai. Tā 
izveidoja jaunu iestādi – Latvijas 
Robežpoliciju. 1935. gadā Minis-
tru kabinets pieņēma jaunu li -
kumu par robežas sargāšanu, tajā 
skaitā nodibinot Robežsargu bri-
gādi ar pulkvedi Ludvigu Bol - 
š teinu kā tās komandieri. Mazliet 
atkāpjoties no temas, Bolšteins 
bija vienīgais redzamais valsts 
pārstāvis, kuŗš PSRS okupācijas 

Par robežām
sākumā pats sev atņēma dzīvību 
nošaujoties. Vēstulē “savai priekš-
niecībai” (neatšifrējot, ko tieši 
viņš ar to bija domājis, jo paš nā-
vības rītā viņš savas pilnvaras 
bija nodevis okupācijas varas 
iekš lietu ministram Vilim Lā -
cim) nu jau ģenerālis Bolšteins 
rakstīja: “Mēs, latvieši, sev uzcē-
lām jaunu, staltu ēku, savu valsti. 
Sveša vara grib piespiest, lai mēs 
to paši noārdām. Es nespēju 
piedalīties.”

Okupācijas laikā, protams, Lat-
vijai savas robežas nebija. Latvija 
bija Padomju Savienības rietumu 
robeža, un it īpaši jūras robeža 
tika sargāta ļoti intensīvi. Gar 
visu mūsu valsts krastmalu no -
teiktas zonas, kuŗās drīkstēja at -
rasties tikai vietējie iedzīvotāji un 
cilvēki ar specifisku atļauju. Re -
žīms noteikti saprata, ka salīdzi-
noši netālie Zviedrijas krasti da -
žam labam varēja kļūt par pārāk 
lielu kārdinājumu. Taču tas bija 
tika 1990. gada decembrī, kad 
okupētās Latvijas pēdējā Augstā-
kā Padome pieņēma likumu par 
Latvijas Republikas robežu. Do  ma 
bija to atjaunot tādu, kāda tā bija 
dienu pirms PSRS invāzijas 1940. 
gadā. Tajā pašā laikā Augstākā 
Padome saprata, ka neko aktīvu 
attiecībā uz valsts robežu tā nevar 
darīt, jo PSRS, kā nekā, joprojām 
eksistēja. Pēc 1991. gada augusta 
puča Maskavā, kuŗa rezultātā 
Latvija piepeši atguva starptau-
tiski atzītu neatkarību, Augstākās 
Padomes prezidijs apstiprināja 
nolikumu par Latvijas kaŗavīra 
zvēresta nodošanas kārtību. Tā 
paša gada 11. novembrī, tātad to -
brīd vēl ne īsti atjaunotajā Lāč-
plēšu dienā, pirmie robežsargi 
Rī   gas Brāļu kapos nodeva savu 
zvērestu. Par savu juridisko at -

jaunošanas datumu Robežsardze 
uzskata 1991. gada 13. decembri.

Pirmais solis bija izveidot kont-
rolpunktus uz ceļiem, kā arī pār-
ņemt PSRS robežapsardzības ka -
ŗaspēka funkcijas ostās un lidos-
tās. 1992. gada februārī nodibi-
nāta Aizsardzības spēku Robež-
sargu brigāde, tā apvienojot sep-
tiņus bataljonus, Rīgas atse viš ķo 
robežkontroles punktu, kā arī 
mācību centru Vārvē. Robežsar-
dzes atjaunošanā traucēja fakts, 
ka recidīvisti no PSRS laikiem 
bieži vien robežkontroles un mui-
tas punktiem uzbruka reidos. 
Otrs jautājums, protams, bija par 
robežlīgumiem. Līgumi ar Igau-
niju un Baltkrieviju ne  kādus īpa-
šus sarežģījumus neradīja. Krie-
vijas gadījumā mūsu valstī bija 
nacionālisti, kuŗi sāka runāt par 
Abrenes apriņķa atgūšanu. Tā 
vietā Krievijas cars Vladimirs 
piesolīja “beigta ēzeļa ausis,” taču 
ar laiku arī ar Krieviju robež-
līgums tika parakstīts un ratifi-
cēts. Lietuvas gadījumā zemes 
robežas līgums ir bijis sen, bet 
jūras robežas līgums, ja nemal-
dos, nav parakstīts vēl šobalt-
dien, jo kaut kur zem Baltijas 
jūras, iespējams, atrodas naftas 
nogulsnes, un neviens nezina, 
vai vairāk melnās vielas ir vienā 
vai otrajā pusē. Tas var šķist kā 
visai muļķīgs iemesls sarunu 
neuzsākšanai, bet tā nu tas ir.

Atjaunotās neatkarības laikā 
robežsargi sākumā bija bruņoto 
spēku un pēc tam Iekšlietu mi -
nistrijas pakļautībā. Patlaban 
Valsts Robežsardzei ir nodaļas 
Viļakā, Ludzā, Daugavpilī, Vents-
pilī un Rīgā. Aviācijas pārvalde 
atrodas Isnaudas pagastā (jā, ir 
arī pagasts ar tādu nosauku -   
mu) Latgalē ar atbalsta punktu 

Ventspils lidostā. Rēzeknē, savu-
kārt, atrodas robežsardzes kolle-
dža, kas sadarbībā ar Rēzeknes 
universitāti piedāvā otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītī -
bas robežsardzes bakalaura pro-
grammu. Robežsardze mūsu val-
stī veic izmisīgi svarīgu darbu. 
Tā palīdz novērst nelikumīgu 
robežas šķērsošanu, kā arī kon-
trabandu. Tas ir sevišķi būtiski 
mūsdienās, kad esam Eiropas 
Savienības dalībvalsts ar iekšējo 
robežu neesamību. Gadās kādam 
ielavīties pāri Krievijas robežai, 
un tas cilvēks līdz ar to var veikt-
visu ceļu līdz Portugales dien-
vidiem, ja viņam tā labpatīkas. 
Kontrabandas kontekstā runa ir 
par cigaretēm, alkoholu un dau-
dzām citām precēm. Latvijas 
Valsts Robežsardzei varam būt 
ļoti pateicīgi nudien.

Par robežām arī varam pa -
domāt mūsu valsts neatkarības 
kontekstā. Šogad 18. novembrī, 
kā zināms, atzīmējām 101. ga  da-
dienu valsts neatkarības pro kla-
mēšanai 1918. gadā. Tā bija ro -
beža starp provinci Krievijas 
imperijā un brīvu un neatkarīgu 
valsti. Otrais pasaules kaŗš, sa -
vukārt, bija robeža starp brīvu 
un neatkarīgu valsti un okupētu 
republiku “brālīgajā” Padomju 
Savienībā. Un tad trešās tautas 
Atmodas laiks bija robeža starp 
apspiestību un lielāku brīvību, 
starp cenzūru un atklātību, starp 
meliem un patiesību un galu ga -
lā – starp nebrīvu un brīvu valsti. 
Tas nebija tikai polītisks vai 
juridisks process. Tā bija arī  
robežšķirtne cilvēku domāšanā 
starp pagalam represētām do -
mām PSRS laikā un arvien lie lā-
ku domas brīvību, sākot ar spēju 
novērst vēl vienas hidroelektro- 

stacijas celšanu uz Dau gavas, kā 
arī metro būvēšanu Rīgā, tur -
pinot ar arvien plašākām tau -   
tas manifestācijām, turpinot ar 
minēto Augstāko Padomi, ku  ŗa 
1990. gada 4. maijā paslu dināja 
Latvijas neatkarības at  jau nošanu, 
un beidzot ar pilnīgu ne  atkarības 
atjaunošanu 1991. gada augustā. 
To, cik lielu drosmi tas prasīja, 
norāda fakts, ka Latvijas Tautas 
frontes dibinā šanas kongresā ne -
viens par ne  atkarību neuzdrīks-
tējās runāt, runa bija tikai par 
plašākām tie sībām reformētā Pa -
d omju Savie nībā. Tas ir tas, uz  
ko cerēja PSRS pēdējais līderis 
Mi chails Gorba čovs ar savu at -
klā tības polītiku. Protams, tas 
bija zirgs, kuŗš, reiz izlaists no 
aploka, pazuda tālajos apvāršņos, 
bet galu galā tā nu  dien bija ro -
beža starp vienu, smagu un kai-
tīgu iekārtu, un citu, brīvu un 
neatkarīgu iekārtu. Jā, Latvijā jo -
projām ir pietiekami lielas pro-
blēmas ar nabadzību, korupciju, 
bieži vien sastopamu polītisko 
patvaļu un visu pārējo. Taču jau 
pirms pāris gadiem pienāca tā 
diena, kad Latvijas neatkarības 
periods, kopā skaitot pirmo brīv-
valsti un laiku kopš PSRS sa -
brukšanas, bija gaŗāks nekā laiks, 
kādu mūsu valsts pa  vadīja zem 
padomju, nacistu un tad atkal pa -
domju okupācijas. Par visu vai-
rāk, būdama NATO dalīb valsts, 
Latvija ir lielākā dro šībā nekā tā 
jebkad ir bijusi savā 101 gada 
pastāvēšanas laikā. Arī tā bija 
robeža starp mazu un neaiz sar-
gātu valsti un valsti, kuŗa sa  stāv 
pasaules varenākajā mili tā rajā 
aliansē. Par to būtu patei cī gam 
jājūtas ikkatram Latvijas iedzīvo-
tājam, pilsonim, sabied ro  tajam 
un draugam. Dievs, svētī Latviju!
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Šoruden Vītolu fonds piešķīra 
ar īpašu tapšanas vēsturi saistītu 
stipendiju – Kluso varoņu fonda 
stipendiju – jaunietei, kuŗa ir pir -
mā neredzīgā skolniece, kas Lat vi-
jā beigusi vispārizglītojošo vi  dus-
skolu. Stipendiāte Līga Paula Pa -
leja tagad studē Latvijas Kultūras 
akadēmijā starpkultūru sakarus  
ar speciālizāciju Latvija-Spānija 
un reizē apgūst mūzikas teoriju un 
saksofona spēli Pāvila Jurjāna mū -
zikas skolā. Līgai Paulai piešķirtā 
stipendija, kas veltīta Liepājas 
ebrēju piemiņai, ir saistīta ar citas 
personas traģiskām, bet reizē va -
ronīgām likteņa gaitām, kas viņu 
iedvesmojusi palīdzēt Latvijas jau-
niešiem ar īpašām vajadzībām. 
Līga Paula ir trešā, kuŗai šī sti  pen-
dija piešķirta.

Stāsts sākas ar Liepājas ebrēju 
izcelsmes jaunieti Eduardu Alpe-
roviču (vēlāk Andersu), kuŗam 
kopā ar māti ļoti brīnumainā  
kārtā izdevās izglābties no Holo-
kausta un 1944. gadā, kopā ar pā -
rējiem latviešu bēgļiem, izkļūt uz 
Rietumiem, kamēr visus pārējos 
viņa plašajai ģimenei piederīgos 
nacisti nogalināja. Izglābties vi -
ņam un mātei palīdzēja vairāki 
cilvēki, kuŗi to veica, riskēdami ar 
savu dzīvību. Šos notikumus Edu-
ards Anderss ir aprakstījis savā au -
tobiografiskā stāstā “Latviešu vidū 
Holokausta laikā” (Jumava 2011). 
Nonācis ASV, Eduards An  derss 
kļu va par profesoru Čikāgas Uni-
versitātē un ļoti ievērojamu zināt-
nieku, īpaši nodarbojoties ar no 
kosmosa gūtu materiālu pētī šanu.

Reiz pensionējies, laikā kad Lat-
vija atguva savu neatkarību, An -
derss nolēma uzņemt sakarus ar 
savu dzimteni. Liepājā Anderss 
daudz veica, lai saglabātu savu 
tuvinieku un viņu likteņa biedru 
piemiņu, kuŗi gāja bojā kā boļ-
ševiku Gulagā tā nacistu Holo-
kaustā. Bet viņš īpaši vēlējās go -
dināt tos daudzos piemirstos cil-
vēkus, kuŗi šausmīgajos kaŗa un 
okupāciju gados, riskēdami ar 

Īpaša stipendija ļoti īpašai jaunietei

savu dzīvību, glāba ne tikai viņu 
un viņa māti, bet centās glābt visus 
vajātos. Runa ir ne tikai par ebrē-
jiem, bet arī par Latvijas patrio-
tiem, čigāniem, lepras slimnie-
kiem, pretestības cīnītājiem pret 
okupantiem, izbēgušiem kaŗa 
gūs tekņiem u.c., kuŗi bija kā 
vienas, tā otras okupācijas varas 
upuŗi. Īpaši Andersam nepatika 
fakts, ka Rietumos daudz negātī -
vu viedokļu par latviešiem veido -
ja cilvēki, kuŗi balstījās uz tiem 
samērā nedaudzajiem latviešiem, 
kuŗi aktīvi sadarbojās ar nacistiem 
un piedalījās viņu rīkotajā Holo-
kaustā. No paša pieredzes viņš 
zināja, ka vairums latviešu oku-
pantu neģēlības noraidīja un tām 
aktīvi vai pasīvi pretojās.

Kluso varoņu fonda otrs dibi-
nātājs un fonda dvēsele Pēteris 
Bol šaitis izglītību ieguvis Kalifor-
nijas Technoloģiju institūtā, strā-
dājis gan ASV, gan Venecuēlā un 
Vācijā, bet, Latvijai iegūstot neat-
karību, atgriezies uz dzīvi dzim-
tenē. Šobrīd, būdams pensijā, ak -
tīvi vada Kluso varoņu fondu, po -
pulārizē tā idejas, tulko un izdod 
grāmatas, apsaimnieko ģimenes 
nekustamo īpašumu “Lāčplēša 
centru”, ir korporācijas Fraterni -
tas Lettica filistrs. Viņš dibinājis 
SIA “Lāčplēša centrs” stipendiju 
un Īras Kuhn-Bolšaitis un Pēteŗa 

Bolšaitis stipendiju, lai sniegtu 
atbalstu talantīgiem un centīgiem 
Latvijas jauniešiem. Kopš 2004. ga - 
  da izskolojis jau 20 jauniešus, bet 
četri turpina studijas patlaban. 
Par nopelniem Latvijas Valsts labā 
Pēteris Bolšaitis saņēmis Triju 
Zvaigžņu ordeni.

Domājot, kā godināt tos cilvē-
kus, kuŗi centās glābt līdzcilvē -    

ku dzīvības, Pēteris Bolšaitis un 
Eduards Anderss radīja “Kluso 
varoņu fondu”. Šis projekts iekļā -
va dažu grāmatu izdošanu par šo 
tematu, pabalstu “Lipkes memo-
riālā mūzeja” glābēju un glābto 
datu bāzes veidošanai un, galve-
nokārt, Vītolu fonda administrē -
tu stipendiju maģistrantūras vai 
do  k torantūras līmeņa studentiem, 
kuŗi specializējas Latvijas 20. gs. 
vēstures apzināšanā. Projekts guva 
plašu atbalstu sabiedrībā, un 
līdzekļus tam ziedoja 14 orga ni zā-
cijas, un teju 80 privātpersonas. 
Ziedotie līdzekļi tiek noguldīti 
vērtspapīru kontā, un stipendija 
izmaksāta no gūtās peļņas, kas ga -
rantē, ka tā pastāvēs ilgstoši. 

Ziņa par Klusajiem varoņiem 
nonāca pie Ellas – dāmas, kuŗa 
dzīvo Izraēlā. Viņas dzīves stāsts 
arī ir bijis traģisks. Viņas vecāki, 
liepājnieki, bija pārdzīvojuši Ho -
lokaustu, Liepājas geto un kon-
cen trācijas nometnes un pēc kaŗa 
beigām nonākuši Kipras salā, kur 
briti integrēja bēgļus, kuŗi mēģi-

nāja nokļūt Palestīnā – kas toreiz 
vēl bija Anglijas protektorāts. Tur 
nomocītajai mātei piedzima sma-
gi sakropļota meitiņa. Ella tomēr 
izdzīvoja un izmācījās un strādāja 
par mākslas terapeiti, bet palika 
invalide uz mūžu. Izdzirdējusi par 
“Kluso varoņu fonda” stipendiju, 
viņa piedāvāja gadu ilgu stipendi-
ju kādam latviešu studentam ar 
īpašām vajadzībām, jo visu ļauno, 
ko viņas vecākiem un viņai nācies 
pārdzīvot, viņa vēloties atdarīt ar 
labu. Šī cēlsirdīgā rīcība aizkus ti-
nāja “Kluso varoņu fonda” dibinā-
tājus Eduardu Andersu un Pēteri 
Bolšaitis un tie nolēma blakus 
“Kluso varoņu” stipendijai dibināt 
otru – “Liepājas ebrēju piemiņas” 
stipendiju, veltītu studentiem ar 
īpa šām vajadzībām. Šobrīd tā 
sniedz pabalstu Līvai Paulai un 
nākotnē palīdzēs vēl citiem. Zie-
dojumi fondam turpina ienākt, jo 
doma par ļauna atlīdzināšanu ar 
labu ir iedvesmojusi ne vienu vien.

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv

Eduards Anderss Pēteris Bolšaitis

2019. gadā ik mēnesi Rīgā, Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas vesti-
bila apmeklētāji var iepazīties ar 
vienu priekšmetu no mūzeja “Lat-
vieši pasaulē” krājuma. Katrs no 
iz  stādes priekšmetiem atspoguļo 
kādu īpašu stāstu par latviešu dzī -
vi ārpus Latvijas. Šis stāsts arī tiek 
publicēts ik mēnesi presē. Izstādi 
“Mēneša priekšmets” 2019. gadā 
atbalsta Latvijas Universitātes Li -
te rātūras, folkloras un mākslas in -
stitūts un Latvijas Nacionālā bi -
blio tēka.

Mūzejs satiek 
mūsdienu izbraucējus

Mūzejs un pētniecības centrs 
“Latvieši pasaulē” vāc vēsturiskus 
stāstus, priekšmetus, dokumentus 
un fotografijas par latviešiem, kuri 
dažādu iemeslu dēļ ir izbraukuši 
no Latvijas un dzīvo ārpus tās 
robežām. Mūzeju interesē ne tikai 
izceļošanas iemesli, bet arī iz -
brauk šanas apstākļi un tas, kā, no -
nākot jaunajā mītnes zemē, latvie -
ši nodrošina sev iztiku, uztur vai 
neuztur latviešu valodu un tra di-

Mūzeja “Latvieši pasaulē” mēneša priekšmets novembrī

cijas, kādas ir viņu domas par lat-
visko identitāti un kultūru. Mūzeja 
12 pastāvēšanas gados ir intensīvi 
krāti materiāli par latviešu izceļo-
šanu no 19. gadsimta vidus līdz 
Otrā Pasaules kaŗa beigām. Tagad 
mūzejs ir sācis mērķtiecīgi vākt 
informāciju arī par tiem simtiem 
tūkstošu latviešu, kuŗi ir izbraukuši 

Kaspara Tolka darba zābaki. 
Valkāti no 2012. līdz 2017. 
gadam, strādājot uz Norvēģijas 
zvejas kuģa “Stording”

pēc valsts neatkarības atgūšanas 
1991. gadā un veidojuši savu dzīvi 
ārpus Latvijas. Šie jaunizbraucēju 
stāsti nav vienkārši atspoguļoja -
mi mūzeja krājumā – kā parādīt 
ne  seno izbraukšanas pieredzi 
tīmekļa un digitālo fotogrāfiju 
laikmetā? 

Šoruden mūzejs “Latvieši pa -
sau lē” devās uz Norvēģiju, lai sa -
tiktu nesenos izbraucējus un pie-
rakstītu viņu stāstus par dzīvi, 

darbu ziemeļu zemē un attiecī-
bām ar Latviju.

Pirmais, kuŗš no ventspilnieku 
Tolku ģimenes aizbrauca uz Nor-
vē ģiju, bija Kaspara Tolka māsa 
Liene – viņa turp devās 2005. ga d  ā, 
lai piepelnītos, strādājot zivju fab-
rikā Ziemeļnorvēģijā. Lieni Norvē-
ģijā sagaidīja viņas draugs Rimants, 
kuŗš jau bija izbraucis, lai pelnītu 
iztiku ģimenei un varētu atmaksāt 
kreditu par māju Latvijā. Pēc kāda 

laika globālās ekono mi kas krizes 
iespaidā viņiem pie vie nojās vairāki 
radinieki, arī Lienes brālis Kaspars 
2007. gadā. Rimants un Kaspars vai-
rākus gadus smagi strādāja uz zve-
jas kuģa “Stording”, zvejojot zivis 
gar Norvēģijas pie krasti. Šodien 
Liene un Rimants ar savu ģimeni 
dzīvo Dåfjord cie matā Norvēģijā. 
Kaspars ir no  pircis pats savu zve -
jas kuģi un dzīvo ar ģimeni Havøy-
sund salā Norvēģijas ziemeļos.

Rimants Kobanovs un Liene Tolka, strādājot zivju fabrikā “Tufjord” Rolvsøy salā Ziemeļnorvēģijā 
2006. gadā.
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Novembrī aprit gads, kopš Mū -
žībā aizgāja uzņēmuma dibinā-
tājs un dvēsele, mecenāts un kriet-
nais vīrs Visvaldis Dzenis. Viņš 
diemžēl nepaguva saņemt Lat vi-
jas valsts augstāko apbalvojumu – 
Triju Zvaigžņu ordeni, ko bija pa -
tiešām pelnījis. Ordeni glabā Vis-
valža uzticamā dzīvesbiedre Sig-
rida. Un viņa Lat vijas lolojumā – 
strauji augošajā uzņēmumā “Kok -
pārstrāde 98” tagad iesaistījies 
dēls Pēteris, kuŗš gan arī turpina 
darbu savā profesijā, Pēteris ir 
chirurgs Amerikā.  Gunārs Dze-
nis vada ikdienas darbu Latvijā 
un ir uzņēmuma valdes priekš-
sēdis  

 
Kā rit darbs bez Visvalža? 

Aizkustinoši, ka jūsu kabinetā 
pie sienas ir Visvalža portrets – 
viņš joprojām rimti un mazliet 
šķelmīgi (kā tas Visvaldim bija 
raksturīgi) noraugās un, šķiet, 
ir klāt, kopā ar jums. 

Kā gan citādi! Visvaldis īste-
nībā man bija kā otrs tēvs, jo paša 
tēvs, Visvalža brālēns un draugs, 
aizgāja Mūžībā 2008. ga  dā. Vis-
valdis bija arī mans  lielā kais un 
labākais biznesa skolotājs, un es 
mēdzu teikt, ka nekāds ma  ģistra 
grads nevar iedot tās zinā šanas, 
ko man deva Visvaldis un kas bija 
viņa paša praksē un pie redzē 
balstītas. 

Visvaldis pats, savukārt, mē -
dza jokot, ka viņam vienkārši ir 
“labs ķēriens” biznesā.

 Kas nu ir, tas ir, bet labas ie -
maņas arī attīstās ilgstošā darbā, 
zināša nās un pieredzē. Atcerē si-
mies, ka Visvaldim bija doktora 
grads. Un vēl viņam piemita iz -
cilas cilvē ciskās īpašības, kā mil -
zu pašaiz liedzība un cieņa pret 
savu dzimtu. Pie sienas blakus 
portretam jūs redzat viņa māsas-
vīra, māksli nieka Staņislava Krei-
ca glez notās Visvalža tēvamājas 
Sven tē. Būdams tālre dzīgs vīrs, 
Visvaldis jau laikus iesaistīja uz -
ņēmuma darbā maz bērnus, trīs 
no viņiem vasarās te strādāja. 

Es spilgtāk atceros mazmeitu 
Melisu, kuŗa strādāja arī Oku-
pācijas mūzejā, restorānā Kun-
gu rija Turaidā un arī pie jums. 

Nu jau Melisa ir izstudējusi fi -
nanču zinības, nodibinājusi ģi -
me ni, protams, runā latviski. 
Dēls Pēteris, būdams ārsts, rēgu-
lāri un aktīvi iesaistās Latvijas 
uzņēmumā, brauc šurp vairākas 
reizes gadā, ir valdes loceklis un 
piedalās stratē ģis ko uzdevumu 
lemšanā. Pavasarī abi bijām ai z-
braukuši uz Hanno veri Vācijā, 
kur notiek lielākā kokapstrādes 
technoloģiju izstā de. Noslēdzām 
jaunus līgumus par moderno 
technoloģiju iegā di, apjomīgus 
investīciju līgu mus. Jo – visu 
laiku ir jātur roka uz pulsa, jārē-
ķinās ar pieaugušo konkuren -    
ci. Kokapstrādes uzņē mumi sen 
vairs nestrādā  kā vien kārši gate -
ri, neviens vairs ar ro  kām neveļ 
baļķus, visi procesi ir automati-
zēti, strādā roboti, un vajag cilvē-
kus – speciālistus, kas prot tos 
vadīt. Mūsu uzņēmumā joprojām 
strādā ap 300 darbi nieku, bet ap -
jomi palielinās, pa  teicoties tech-
noloģijām. Starp citu, mēs nodar-

Par mecenātismu ar valstisku jēgu
Uzņēmējs, “Laika” atbalstītājs, SIA “Kokpārstrāde 98”vadītājs 

Gunārs Dzenis intervijā Ligitai Kovtunai

binām tikai vie tējo darbaspēku, 
nav neviena strād nieka no tā  
sauktajām trešajām valstīm – Uk -
rainas, Baltkrievijas, Moldovas. 

Kā jums tas izdevies?
Pirmām kārtām nodrošinot la -

bas algas, kas “Kokpārstrādē 98” 
ir virs vidējās nozarē, rūpējoties 
par darba vidi, darbinieku ērtī-
bām, ēdināšanu. Ar autobusu tiek 
izvadāti cilvēki, kas dzīvo 50 km 
rādiusā. 

Tai pašā laikā arī turpināt Vis-
valža iedibinātās mecenātis ma 
tradicijas, un te atbalstīto sa -
raksts ir tiešām iespaidīgs, ie -
skaitot avīzi Laiks – kopš tā 
brīža, kad Visvaldis Dzenis uz -
dāvināja simt Laika abone-
mentus Latvijas Simtgadē, sa -
kot: “Ceru, ka mans piemērs 
būs  lipīgs...”

Šajās dienās man piezvanīja Ve -
neranda Stramkales kundze no 

Viļā niem un jautāja, vai arī nā -
kamgad varēšot saņemt Laiku, ko 
izlasot no pirmās lappuses līdz 
pē  dējai... Protams, šo atbalsta 
pro grammu turpināsim, būs simt 
abonementu Latvijā, jo – avīze ir 
tiešām laba un vērtīga. No sirds 
sveicu jūs 70. gadskārtā un novē-
lu turpināt! Šī avīze ir jāturpina, 
neraugoties uz digitālizācijas uz -
varas gājienu pasaulē, jo ne jau 
visi, it īpaši vecākās paaudzes 
cilvēki, būs ar mieru lasīt datorā. 
Un ne tikai vecākās – mana 23 
ga  dus jaunā meita, kā novēroju, 
daudz lasa “papīrā”. Pats arī esmu 
drukātā vārda cienītājs, nekad 
neesmu la  sījis grāmatu planšetē. 
Tas turklāt ir arī labāk redzei, kas 
jāsaudzē,  ja gribi ilgi un veiksmīgi 
strādāt. Lai jums veicas! 

Runājot par citām atbalsta pro-
grammām, pirmām kārtām mi -
nēšu Vītolu fondu – turpinām 10 

augstskolu stipendijas, kam šo -
gad, pēc manas iniciatīvas, un pa -
teicoties Vītolu fonda atsaucībai, 
pievienojam vēl trīs arodizglītībā. 
To uzskatu par ļoti aktuālu un 
atbalstāmu, jo valstij vajadzīgi arī 
amatu meistari un skoloti cilvēki, 
kas pratīs strādāt ar jaunajām 
technoloģijām, piemēram, vadīt 
komplicētās modernās iekārtas. 
Ir labi, ja ir ielikti stingri pamati 
arodizglītībā, ja ir izpratne par 
procesiem reālajā darbā. Šie trīs 
jaunie līgumi noslēgti ar Balvu 
arodskolu, ar ko mums jau bijusi 
sadarbība – audzēkņi strādājuši 
praksi mūsu uzņēmumā. Valstij 
vajag speciālistus, kas spēj iekļau-
ties augstā ekonomikā, un Lat -
vijā ekonomika nepārprotami 
aug. Mūsu uzņēmuma produk-
cija vei do 95% eksporta, katra 
darbavieta “saražo” aptuveni 100 
tūkstošus eiro, un šo ciparu gri-

bam paaugstināt no gada gadā. 
Mūsdienu arodskola arī vairs 
nevar orientēt jauniešus tikai uz 
“nišas” specialitāti, kā, piemēram, 
“smalko” galdniecību. Protams, 
vajag arī meistarus, kas prot iz -
gatavot smalku kumodi, bet, vals-
tiski raugoties, jāiegulda līdzekļi 
izglītībā, kas nesīs lielāku ekono-
misko efektīvitāti.

Kādas ir citas atbalsta prio ri-
tātes bez jau minētās izglītības? 

Visvaldis  tās jau sākotnēji bija 
iezīmējis, tātad, izglītība, kultūra, 
sports – jomas, kuŗās ar līdzekļu 
piesaisti iet visgrūtāk, bet kas ir 
nozīmīgas attīstītas valsts nākot-
nei. Un vēl arī vēsturiskā atmiņa, 
kālab atbalstām Okupācijas mū -
zeju un Likteņdārzu, ko atbalstī-
sim arī turpmāk. Piešķirot līdzek-
ļus, atminos savulaik Viļa Vītola 
teikto, ka neder “saskaldīties”. Tā 
mērķtiecīgi piešķiram naudu Si -
guldas “Baltajam flīģelim” mū  zi-
kas instrumentu iegādei, arī jau-
no mākslinieku ceļam  uz starp-
tautiskiem konkursiem, tērpu 
iegādei Rīgas Doma skolas meite-
ņu  korim, Slēpošanas asociācijai, 
jaunajiem Siguldas basketbolis-
tiem un volejbolistiem, Allažu 
skolai bibliotēkas grāmatu krā-
juma papildināšanai... visus ne -
maz tā uzreiz nevaru nosaukt. 

“Kokpārstrāde 98” bijis arī 
starp Amerikas latviešu Dzies-
mu svētku atbalstītājiem...

Esam atbalstījuši arī Andreja 
Jansona iniciātīvas ‒ “Lolitas brī-
numputna” izrādi aizvadītajos 
Dzies mu svētkos Latvijā un viņa 
mūzikālās izglītības programmu 
Latvijas skolās. 

Esam iesākuši arī jaunu pro-
grammu, kas saistīta ar tautiešu 
atgriešanos Latvijā, proti, ceļam 
kvalitātīvu simt dzīvokļu māju 
Allažos, vienlaikus nodrošinot 
cil vēkiem darbavietas. Te jāmin 
labā sadarbība ar Siguldas paš-
valdību, ko vada Uģis Mitrevics. 
Sigulda strauji attīstās, tiek no -
pietni domāts un darīts attiecībā 
uz pilsētas infrastruktūru un ie -
dzīvotāju labklājību. Ir taču daudz, 
ļoti daudz cilvēku, kas nav de -
vušies prom no Latvijas, nerau-
goties uz grūtībām – visu cieņu 
viņiem! Ir, protams, cilvēki, kas 
aizbraukuši, lai tiktu galā ar kre-
ditsaistībām. Un, kā vienmēr un 
visur ir “laimes meklētāji”, kam 
ubi bene, ibi patria.1

Latvija ir brīnumaina, per spek-
tīva zeme, kur taču gribas atgriez-
ties. Pats studiju gados strādāju 
Amerikā, bet tur mani pat ne -
piemeklēja doma, ka varētu pa -
likt. Ikreiz, kad no pasaules  ce -
ļiem atgriežoties, lidmašīna no -
lai žas Rīgas lidlaukā, mani pār-
ņem tāds prieks! Daba, četri ga -
dalaiki, tuvie cilvēki... Un nekad 
mūsu valstī nav bijis tik augsts 
labklājības līmenis kā tagad. Pro-
tams, nevar pievērt acis, ka ir ļau-
žu grupas, kam neklājas viegli, 
tāpēc tiem, kas varējuši nopelnīt, 
ir jāsniedz atbalsts tiem, kam iet 
grūtāk. Vislabāk ‒, ievērojot veco, 
labo principu par zivi un mak šķeri.    

1 Kur labi, tur dzimtene. La  tīņu 
valodas “spārnotais izteiciens”. ‒ 
Red.

Gunārs Dzenis: “Latvija ir brīnumaina, perspektīva zeme, kur 
taču gribas atgriezties. Pats studiju gados strādāju Amerikā, 
bet tur mani pat nepiemeklēja doma, ka varētu palikt. Ikreiz, 
kad no pasaules  ceļiem atgriežoties, lidmašīna nolaižas Rīgas 
lidlaukā, mani pārņem tāds prieks! Daba, četri gadalaiki, 
tuvie cilvēki... Un nekad mūsu valstī nav bijis tik augsts lab-
klājības līmenis kā tagad. Protams, nevar pievērt acis, ka ir 
ļau žu grupas, kam neklājas viegli, tāpēc tiem, kas varējuši no -
pelnīt, ir jāsniedz atbalsts tiem, kam iet grūtāk. Vislabāk ‒, 
ievērojot veco, labo principu par zivi un makšķeri”.  
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Oto Brantevics pirms trim ga -
diem, kad viņu starp 1300 jau-
nie šiem izraudzīja galvenā v a -
roņa Artūra Vanaga lomai filmā 
“Dvēseļu putenis”, kas tapusi pēc 
Aleksandra Grīna vēsturiskā ro -
māna motīviem un kuŗas pirm iz-
rāde ir šodien, mācījies Turla vas 
pamatskolas 9.  klasē, kuŗā bija 
vien pieci skolēni. “Smieklīgi atce-
rēties, kāds es biju filmēša nas sā -
kumā. Bet tagad, pēc di  viem fil mē-
šanas gadiem, esmu kļuvis daudz 
atvērtāks, fiziski no  rūdīts un ļoti 
patriotiski noska ņots – esmu lat-
vietis un nāku no ma  zas, bet 
diženas tautas,” saka fil mā strēl-
nieku gaitas pārdzī vo jušais Kul-
dīgas Centra vidus  sko las 12. kla-
ses skolnieks.

Lielu daļu filmas esi redzējis, 
ierakstot audio Artūra tekstu. 
Režisors Dzintars Dreibergs 
stāstīja, ka teksta ierakstīšana 
pēc tam, kad bija pabeigta fil-
mēšana, tev neesot bijis viegls 
process. Pastāsti, lūdzu, kā tas 
notika?

Skaņu studijā man bija gan -
drīz nekustīgi jāstāv un jārunā 
kādas četras stundas. Pēc stundu 
ilga pusdienlaika turpināju trīs 
stundas iejusties Artūra lomā. 
Un tā, cik atceros, kādas četras 
dienas pēc kārtas. Bija arī daži 
izņēmumi, kad teksts bija jāie-
runā, rāpojot kā kaujas laukā. Ir 
taču atšķirība, kā cilvēks elpo 
stā vot un guļot, fizisku aktivitāšu 
laikā.

Kad pieteicies konkursā uz 
galvenā varoņa lomu, tev taču 
bija kāda vīzija, kā filmēšana 
notiks, kas varētu būt jādara? 
Vai no sākotnējām domām, 
kad devies uz konkursu, un ta -
gad, kad filma uzņemta, ir kaut 
kas piepildījies?

Godīgi sakot, nedomāju, ka 
uz  varēšu, tāpēc par to, kā būtu, 
ja būtu, vispār nedomāju. Biju 
pat simtprocentīgi pārlieci -
nāts, ka netikšu pie galvenā  
va  roņa lomas, jo sev neticēju. 
Visu laiku bija liels uztraukums, 
nejutu, ka manī mīt kaut kas 
no aktieŗa.

Biju skatījies, kā top filmas 
Ho   livudas stilā, redzējis, ka re -
žisors bieži bļauj uz aktieŗiem un 
radošā komanda neizskatās īpa -
ši vienota. Bet manā gadījumā 
izrādījās pilnīgi pretēji – režisors 
Dzintars Dreibergs bija ļoti sa -
protošs, par ko man bija ļoti liels 
prieks, jo ar viņu bija viegli strā-
dāt. Komanda bija ļoti vienota – 
ar jebkuŗu cilvēku filmēšanas 
starplaikos varēja runāt kā ar 
draugu.

Ko tev lika darīt tā sauktajā 
aktieŗu kastingā, pirms izvē-
lējās Artūra lomai?

Ļoti slikti to atceros, jo man 
bija liels uztraukums – šķiet, lie-
lākais manā mūžā. Apmēram at -
ceros pirmo improvizācijas sce-
nāriju – man bija jānotēlo bērna 
auklis, kuŗš esot dzēris, sitis bēr-
nus un viņu atlaiduši.

Otrajā kastingā jau bija pali-
kuši tie trīs spējīgākie. Toreiz 
atkal biju uztraucies ne pa jo -
kam, jo man teica, ka tagad sa -
tikšu režisoru.

“Mums Latvija ir jāaizstāv.” 
Galvenās lomas atveidotājs filmā “Dvēseļu putenis” 

Oto  Brantevics sarunā ar Māru Libeku (LA)

Man bija bail. Bet pēc pirmās 
tikšanās ar režisoru nomieri nā-
jos, jo viņš nemaz nebija tāds, 
kādu savā galvā biju iedomājies. 
Ļoti patīkami bija strādāt arī ar 
Artūra tēva lomas atveidotāju 
Mārtiņu Vilsonu, kaut gan ie -
priekš biju domājis, ka viņš ir 
tāds diezgan šerps.

Kuŗā brīdī izlasīji biezo 
Grīna vēsturisko romānu?

Pēc pirmā filmēšanas perioda, 
kas notika pavasarī. Jutu, ka tas 
ir mans pienākums, nevis tādēļ, 
ka esmu galvenais varonis, bet 
man tas patiešām sāka interesēt. 
Romānu lasīt bija diezgan viegli 
līdz Ziemassvētku kaujām, jo 
visu, ko lasīju, saistīju ar sevi. Ne -
 raugoties uz to, ka tā bija diez-
gan dīvaina un pat neērta sajūta.

Vai tev radās interese pie-
dalīties šajā vērienīgajā pro-
jektā tāpēc, ka tavs vecvecvec-
vectēvs bija strēlnieks?

Mana mamma mudināja mani 
piedalīties ne tāpēc, ka man tajā 
laikā sāka interesēt vēsture, bet 
vairāk tādēļ, ka nedaudz nodar-
bojos ar kino Turlavas pamat-
skolā  – filmēju īsfilmas. Taču 
tajā pašā laikā man arvien vairāk 
sāka interesēt latviešu strēlnieku 
vēsture – arī tāpēc, ka vecvecvec-
vectēvs Jans Leskavnieks gāja 
cīnīties.

Bet pa vidu galvā jaucās do  mas, 
ka es taču nezinu, kā tas kastings 
notiks, tāpēc vakarā iz  lēmu ne -
piedalīties. Nākamajā dienā, kad 
ierados skolā, mani divi klases-
biedri paziņoja, ka viņi gan iešot. 
Un tā es kom pā nijas pēc arī no -
lēmu doties viņiem līdzi.

Kas tev filmēšanas procesā 
bija pats grūtākais?

Psicholoģiski iejusties tēlā, 
pie mēram, notēlot skumjas, kad 
Mirdza pamet Artūru. Visas nā -
ves, kas pēc tam sekoja, bija vēl 
grūtākas. Šīs ainas tika filmētas 
vismaz pusi dienas, un tas nozī-
mēja, ka emocijām bija jāsagla-
bājas visu šo laiku. Sekoja dažādi 
ieteikumi no režisora, piemēram, 
lai es nerunājot ne ar vienu, 
domāju pats pie sevis.

Nespēju viesnīcā normāli pa -
gulēt.

Tu pa īstam izjuti, kā tas ir – 
nogalināt?

Tas pirmais šāviens ir instink-
tīvs. Līdzko to izdari, saproti, ko 
esi izdarījis, un domā: jāiet tālāk! 
Kaujas laikā ne tikai cīnies par 
savu ģimeni un tautu, bet arī 
pats par sevi, lai paliktu dzīvs. 
Tur vairs nav vietas emocijām.

Vislielākais fiziskais rūdījums 
bija nepieciešams Ziemassvētku 
kaujās. It īpaši, kad šīs kaujas tu -
vojās noslēgumam, Artūram ir 
milzīgs nogurums. Dienām un 
naktīm nav gulēts un nav ēsts, 
strēlnieki cīnījušies aukstu mā, 
un beigās viņus pavada ne  nor-
māls nogurums. Knapi elpu var 
ievilkt, bet tev jāiet uz priek šu un 
jācīnās.

Ja godīgi, Cēsu un Slokas kau-
jas nebija nemaz tik grūtas.

Tas bija drausmīgi. Viņi pirms 
tam nenojauta, cik kaŗš var būt 
briesmīgs.

Tev, piecpadsmitgadīgam jau-
 neklim, bija jātēlo īsta, patie -
sa, skaista pirmā mīlestība. Kā 
tev sekmējās ar attiecību ai -
nām? Režisors stāstīja, ka pir-
mais skūpsts izdevies uzreiz, 
bez pārfilmēšanas…

Emocijas dzima, pateicoties Ie -
vai Florencei, kuŗa ir profe sio-
nāla aktrise. Ieva mācēja spēlē-
ties ar manu sirdi. Vienu brīdi 
sāc ticēt, ka laikam esi viņā ie -
mīlējies, bet nākamajā – nē, lai-
kam vēl ne. Ar sešpadsmitgadī-
go Grētu Trušiņu, kuŗa Martas 
lomai tika izraudzīta līdzīgi kā  
es Artūra lomai, bija nedaudz 
grū tāk.

Kā tev šķiet, vai ekstremālās 
situācijās būtu daudz jauniešu, 
kuŗi dotos aizstāvēt Latviju? 
Vai mani, ka daudzi tavi vien-
audži ir tik patriotiski noska-
ņoti, ka varētu atdot dzīvību 
par savu zemi?

Man šķiet, ka nebūtu daudz to, 
kas ietu kaŗot par Latviju. Lielai 

daļai jauniešu ir divi viedokļi. 
Viens ir tāds, ka negribu palikt 
Latvijā, jo šeit nav ko darīt, 
braukšu vienalga kur – uz Ame-
riku, Angliju, Vāciju…

Otrai daļai ir pilnīgi vienal -
ga, lai cik tas neticami izklausās. 
To var manīt vēstures un polī-
tikas stundās, ka viņiem tiešām 
ir vienalga par to, kas bija un 
kas notiek. Bet, par laimi, ne 
vi siem. Noteikti būs jaunieši, 
kas ekstre mālās situācijās dosies 
aiz stāvēt savu ģimeni, pagastu, 
novadu.

Mēs esam parādā mūsu sen-
čiem par to, ko viņi mums ir de -
vuši. Protams, ļoti grūti spriest, 
vai viņi vēlējās tādu Latviju, kā -
da tā ir patlaban, bet tas, ka viņi 
gribēja, lai mums ir valsts, tas ir 
fakts.

Kā tu domā, vai būtu nepie-
ciešams obligātais militārais 
dienests?

Noteikti vajadzētu, un domā-
ju, ka man piekristu ļoti daudz 
jauniešu. Tas dotu lielisku dzīves 
pieredzi, labāku fizisko sagata-
votību, parastā tautas valodā ru -
nājot, jaunieši kļūtu gudrāki. Tas 
noteikti iedzītu disciplīnu, ku -
ŗas patlaban ļoti trūkst.

Kādi ir tavi nākotnes plāni? 
Varbūt tevi ir savaldzinājis ak -
tieŗa darbs?

Esmu nolēmis iestāties Lat-
vijas Universitātes Vēstures un 
filozofijas fakultātē.

Ja nebūtu vēsturiskā stāsta par 
latviešu strēlniekiem, bet tiktu 
izsludināts kastings kādai citai 
filmai, kas nav saistīta ar vēsturi, 
nedomāju, ka man pietiktu en -
tuziasma, lai tur piedalītos.

Kā tev šķiet, cik plašas ir tavu 
vienaudžu zināšanas Latvijas 
vēsturē?

Minimālas. Galvenais taču ir 
nevis tas, cik plaši vēsturi māca 
skolā, bet gan, cik daudz par to 
runā ģimenē. Ja vecāki saviem 
bērniem nestāsta, piemēram, kaut 
vai par krustnešu iebrukumu 
Baltijā vai arī par Kurzemes her-
cogisti tādā līmenī, lai mēs sa -
prastu, ka mums ir ar ko lepo-
ties, tad nevar gaidīt, ka jaunajā 
cilvēkā dzims patriotisms. Tiesa, 
ne jau visiem jauniešiem vecāki 
stāsta par šādām tēmām, daļa 
par tām interesējas arī paši.

Kā bija tavā ģimenē?
Mans tēvs ļoti labi zina vēsturi. 

Atceros, ka viņš mani, pavisam 
mazu puisēnu, 16. martā aizveda 
uz leģionāru atceres pasākumu 
Lestenē. Biju gan pārāk mazs, lai 
kaut ko saprastu. Mana ģimene 
vienmēr svinēja Lācplēša dienu 
un Latvijas valsts dibināšanas 
svētkus. Arī vecmāmiņa ir diez-
gan daudz stāstījusi par dažā-
diem vēsturiskiem notikumiem.

Jāatzīst, kad mācījos 6.  klasē, 
vēsture man bija parasts mācību 
priekšmets, kā matemātika, fi -
zika, bioloģija… Bet tad 8. klasē 
mums parādīja īsu animācijas 
filmu “Latvietis”. Mani ieinte re-
sēja tas, ka latvietis tur bija kā 
tāds vienkāršs puisītis blondiem 
matiem, tautastērpā, viņam bija 
māja un pie viņa visi nāca – gan 
Ivans Bargais, gan krustneši, Ļe -
ņins, Hitlers un citi.

Filmas pirmizrādē. No kreisās: fonda “Namejs” vadītājs, ģenerāl-
leitnants Raimonds Graube, režisors Dzintars Dreibergs un 
galvenās lomas atveidotājs Oto Brantevics // Foto: Ernests Dinka
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No 18. līdz 30. septembrim 
Lat viešu tautas deju kopa Kamo-
liņš no Līdsas-Bradfordas (va -
dītājs Māris Pūlis) viesojās ar 
koncertiem Gruzijā un Azer bai-
džānā. Šis ceļojums varēja no - 
tikt, pateicoties sadarbībai ar Gru-
zijas latviešu biedrību Ave Sol   
un Latvijas vēstniecību Azer bai-
džānā. Mūsu viesošanās Gruzijā 
sakrita ar Gruzijas latviešu bied-
rības Ave Sol 25 gadu jubilejas 
svinībām.

Gruzija – tuvāk debesīm
Pēc 12 stundu ceļojuma bei-

dzot nokļūstam galamērķī – Gru-
zijas galvaspilsētā Tbilisi. Kaut 
gan pulkstenis rāda pusnakti, ir 
patīkami silts. Nākamā diena jau-
ka un saulaina. Tiekamies ar Gru-
zijas latviešiem – Gruzijas latvie-
šu biedrības vadītāju Daci Java - 
s hvili un citiem interesentiem. 
Ilggadējās Gruzijas latviešu bied-
rības priekšsēdes un bijušās Lat-
vijas Goda konsules Regīnas Ja -
kobidzes vadībā izstaigājam pa 
latviešu pēdām Tbilisi. Iepazīs-
tamies ar Latvijas mākslas dar-
binieka, mākslinieka, pedagoga 
un etnografa Jūlija Straumes dar-
bību Gruzijā, ar slavenā koŗdiri-
ģenta Jāņa Dūmiņa ceļiem un 
citu latviešu sniegumu Gruzijas 
kultūrā un mākslā.

ANDA KROLLE
Kamoliņa ceļojums laikā un telpā

Pirmais iespaids Tbilisi – esam 
pagājušā gadsimta deviņdesmi-
tajos gados Latvijā: daudzās vie-
tās pilsētā vēl virmo padomju 
laiku elpa. Turpat blakus super-
modernais ar veco, bagātais ar 
pieticīgo. Neskatoties uz to – pil-
sēta attīstās, daudz modernu ēku, 
restorāni, kafejnīcas, viesnīcas.

Piedalāmies Ave Sol 25 gadu 
darbībai veltītās izstādes atklāša-
nā un noskatāmies video par  
Ave Sol darbību. Vakarā – vaka-
riņas restorānā ar gruzīnu tra di-
cionāliem ēdieniem un vietējo 
dejotāju priekšnesumiem. Kāds 
temperaments!!!

Nākamajā dienā mūs gaida ce -
ļojums pa slaveno Gruzijas Kaŗa 
ceļu. Gruzijas Kaŗa ceļš ir vienīgā 
saikne ar šo nepakļāvīgo zemi  
no Ziemeļiem. Aptuveni 200 km 
gaŗais kalnu ceļš jau kopš 1. gad-
simta ir bijis vienīgais veids, kā 
Ziemeļu kaimiņiem tirgoties, 
kaŗot un viesoties Gruzijā. Mūsu 
ceļa mērķis – redzēt slaveno kal-
nu Kazbegi – Gruzijas augstāko 
virsotni un trešo augstāko Kau-
kāzā (5047 m virs jūras līmeņa). 
Gruzīni paši šo kalnu sauc par 
Mkinvari – kalnu ar ledus cepuri. 
Pa ceļam ik pa brīdim apstāja-
mies fotografēties pie skaistiem, 
vareniem dabas skatiem. Un ceļš 
ved aizvien kalnup – pretī debe-

sīm. Vareni, reizēm draudīgi, bet 
skaisti. Braucam caur slaveno 
slēpošanas kūrortu Gudauri un 
tikai tālāk un augstāk. Nokļūstam 
Stepancmindas pilsētiņā, no ku -
rienes paveŗas skats uz Kazbegi 
kalnu. Pusdienojam, baudām 
gar šīgo gruzīnu vīnu. Un tad jau 
gaida svētceļojums uz Gergeti Svē-
tās Trīsvienības baznīciņu augs tu 
kalnos. Tur var nokļūt vienīgi 
uzticoties vietējiem džipu vadī-
tājiem, jo ceļš ir ļoti stāvs un lī -
kumots. Neaprakstāmi vientuļa 
un skarba vieta. Tikai tur var iz -
just dabas varenību un vieno tību 
ar kaut ko augstāku...

Sestdien Gruzijas latviešu bied-
rības “Ave Sol” 25 gadu jubileja. 
Tiekamies Suhumi Universitātes 
telpās Latvijas auditorijā. Jā, tieši 
tā – Latvijas auditorijā. Šeit ir 
daudz materiālu par Latviju, Lat-
vijas kultūru, dabu, ekonomiku. 
Ir arī auditorijas, veltītas citu val-
stu kultūrām. Šis ir viens no Su -
humi Universitātes darbības vir-
zieniem. Pēc runām un apsveiku-
miem, piedaloties Latvijas vēst-
niecības Gruzijā pārstāvjiem, tiek 
dots vārds mums – Kamoliņam. 
Sveicam viņus ar savu priekšne-
sumu. Pēc tam garšīgas uzko -
das, gruzīnu vīns, patīkamas sa -
runas, draudzības stiprināšana, 
dejas un atvadu dziesma “Projām 
jāiet”.

Svētdien gaŗš ceļojums pa Gru-
zijas dienvidiem. Braucam ga -
ŗām Josifa Staļina dzimtajai pil-
sētai Gori, tālumā redzama krie-
vu armijas okupētā zona. Aiz ce-
ļojam gandrīz līdz Turcijas ro -
bežai. Mūsu pirmais galamēr -  
ķis – Rabati cietoksnis. Tulkojot 
no arābu valodas, tas nozīmē 
“nocietināta vieta”. Šis rajons 
vēsturiski tiek saukts par Gruzijas 
Dienvidu vārtiem, un tam visos 
laikos ir bijusi nozīmīga loma 
valsts polītikā, kultūrā un eko-
nomikā. Cietoksnis pirmoreiz 
chronikās datēts ar 13. gadsim - 
tu un bijis nozīmīgs polītisks, 
ekonomisks un kultūras centrs. 
Cauri vietējai pilsētiņai veda ka -
ravānu ceļi uz Bizantijas im  pēriju 
(vēlāk Turciju) un citām Āzijas 
valstīm. Starp citu, arī slavenais 
Zīda ceļš vijies cauri Gruzijas terri-
torijai. 2012. gadā pilnīgi atjau-
nots, šodien tas kalpo kā mūzejs 
un tūristu galamērķis. Turpinām 

savu ceļojumu pa apbrīnojami 
gleznainām vietām, līkumojot pa 
Kaukāza nebeidzamajiem ser-
pen tīniem līdz nākamajam ceļa 
mērķim – Vardzia alu pilsētiņai. 
Šī nav pilsēta parastā nozīmē, kā 
mēs esam pieraduši redzēt. Pil-
sēta ir iebūvēta kalnu grēdā. Pa -
stāvējusi apm. 11. – 13. gadsim-
tam. Kalna iekšienē izveidoti alu 
labirinti, kas savieno telpas un 
apartamentus – pavisam 242 tel-
pas, ieskaitot sešas kapelas, ka  ra-
lienes Tamāras apartamentus, 
kopējo satikšanās istabu, aptieku, 
25 vīna pagrabus. Pašiem sava 
ūdens apgāde un kanalizācijas 
sistēma. Pilsētiņa kalna iekšienē 
reizē kalpojusi arī par cietoksni, 
jo dzīvošana augstu kalna iekšie-
nē 1300 m augstumā norobežoja 
no apkārtējas pasaules un deva 
savu daļu drošības. Atpakaļceļā 
piestājam slavenajā kūrortā Bor-
žomi, kas ir slavens, pateicoties 
dabīgo minerālūdens avotiem. 
Boržomi minerālūdens tagad ir 
galvenā Gruzijas eksporta prece. 
Protams, nobaudām mēs arī. Gar-
šojam divu veidu minerāl ūde -
ņus – silto un auksto un abi smar-
žo pēc sēra, bet veselīgi. Bau dām 
fantastisko gruzīnu tautas vies-
mī lību, garšīgos ēdienus, vīnu.

Nākamā pieturvieta – Telavi 
Kakheti ielejā. Mūsu ceļasomas 
tik smagas, ka pa ceļam, rāpjoties 
kalnā, busiņam riepa pušu gan. 
Uztraukumam nemaz nesanāk 
laika, jo pēc dažām minūtēm, 
kad mūsu čemodāni izkrauti no 
busiņa un stāv ceļmalā, piestāj 
laipns gruzīnu šoferītis un pie-
dāvā savu palīdzību. Visi čemo-

dāni tiek veiksmīgi nogādāti 
Telavi viesnīcā, un tikai pēc pus -
stundas mēs sekojam ar nomai-
nīto riteni. Fantastisks skats no 
viesnīcas loga, kalni mazliet dū -
makaini pēcpusdienas saulē... 
Šeit mūs sagaida Gruzijas latviete 
Inga Gavare, kas ir priecīga satikt 
katru tautieti, jo Telavi latvieši 
nedzīvo. Vakarā mums kopīgs 
koncerts ar gruzīnu deju skolas 
jauniešiem. Liela pieredzes skola 
abām pusēm. Dažādas tradicijas, 
temperamenti, bet kultūras sa -
protas bez vārdiem. Daudz iemā-
cījāmies par gruzīnu deju, tās 
jēgu, tapat arī viņi par mūsu tau-
tasdeju. Vakara izskaņā bijām 
ļoti gandarīti, kļuvuši bagātāki  
ar citu kultūru. Saviļņojums tik 
liels, ka tiek dziedāts “Dievs, svētī 
Latviju” un gruzīni atbild ar sa -
vas valsts himnu.

Mūsu pēdējā diena šajā viesmī-
līgajā un brīnišķīgajā valstī paiet 
Kakheti ielejas vīna dārzā. Vieso-
jamies Gio Injgia vīna darītavā. 
Mums tiek iedalītas trīs līnijas ar 
vīnogu stādiem, tiekam apgādāti 
ar nazīšiem un spaiņiem. Pirms 
darba tiekam stiprināti ar vie tē-
jām zālītēm – čaču (tā sauc vī  no-
gu degvīnu), jo bez tā nav veik - 
s mes ne ražas vākšanā, ne vīna 
darīšanā. Kad ogas novāktas un 
atvestas uz darītavu, spiežam 
sulu no pašu lasītām ogām pēc 
sentēvu metodes, mīcot ogas ar 
kājām, pirms tam gan uzvelkot 
gumijas zābakus (nomazgātus). 
Šai darbā mums labi palīdz lat-
viešu tautasdejas prasmes, jo 
varam vienoties kopējā ritmā.

Gruzijas latviešu biedrības Ave Sol 25 gadu jubilejā

Pie Gergeti Svētās Trīsvienības baznīcas Kaukāzā

(Turpinājums sekos)
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Aicinām atbalstīt virtuālo enciklopēdiju 
Nekropole.info 

arī materiāli, veicot mērķa ziedojumus. 
Šis ir unikāls projekts, kuŗam nav analoga pasau lē. 

Mēs tveŗam pasaules aizejo šo vēsturi, par centrālo asi, 
ap kuŗu viss griežas, liekot Latviju.

Tas varbūt ir ambiciozi, bet – kuŗš gan darīs, ja ne mēs paši?!

www.nekropole.info!

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 43) atrisinājums 
Līmeniski.  4. Karuselis. 

7. Svari. 8. Ibēre. 9. Atma-
tenes. 10. Spalgs. 11. Upe. 
13. Batāte. 18. Patrons. 21. 
Artava. 23. Liekas. 24. 

Sava. 25. Āmte. 26. Bamako. 28. 
Ostina. 29. Anglija. 34. Nelgas. 
35. Ass. 37. Komēta. 38. Opti-
misti. 39. Brēms. 40. Jurta. 41. 
Adresants. 

Stateniski. 1. Subaru. 2. Bere-
te. 3. Svilpe. 4. Kiangs. 5. Sislas. 
6. Grants. 12. Pūre. 14. Kalvene. 
15. Anēmija. 16. Arbas. 17. Va -
bas. 19. Venta. 20. Kains. 22. 
Aso. 23. Leo. 27. Alts. 30. Ķe -
meri. 31. Lagosa. 32. Ponijs.      
33. Stalts. 35. Alises. 36. Sviras.

Viena ģimene – četri varoņi 

“LATVIJAS GRĀMATA” 

RAKSTIET, ZVANIET, UN GRĀMATAS JUMS 
PIESŪTĪS PA PASTU

VISAS LATVIJĀ IZNĀKUŠĀS GRĀMATAS 
VARAT IEGĀDĀTIES PIE

LIELĀKĀ GRĀMATU TIRGOTĀJA

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

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv

Līmeniski.9. Pedagoģijas daļa. 
10. Vēsturisks nelielu restorānu 
nosaukums. 12. Nomāt. 13. Jūras 
daļa krasta tuvumā pie ieejas os tā. 
14. Latviešu emigrantu izde  vums 
Minsterē (1961-1967). 15. Zemes 
ziemeļu polārais apvidus. 16. Div -
dīgļlapju klases lakstaugs. 17. 
Tēls A. Dimā romānā “Trīs mus-
ketieri’’. 20. Jūrmalas pilsētas 
daļa. 24. Liela jūras zivs ar gaŗu 
ķermeni un smailu purnu. 26. 
Kaklasaite. 27. Franču rakstniece 

(1766-1817). 28. Valsts Okeanijā. 
30. Asteru dzimtas lakstaugs. 32. 
Parupja satura komēdija. 33. 
Viras. 35. Nelieli grauzēji. 38. 
Kaŗa mākslas nozare. 40. Dau-
zoņa, dūru varonis. 44. Nelieli 
kuģi ar daļēji vai pilnīgi slēgtu 
korpusu. 45. Mūza, dzejas sargā-
tāja grieķu mītoloģijā. 46. Neliela 
ārija. 47. Paraugs, mēraukla. 48. 
Senlaicīga vecfranču tautasdziesma.

Stateniski.1. Meksikāņu glez-
notājs (1896-1974). 2. Sutināt.     

3. Mechanikas nozare. 4. 
Ziedkopa. 5. Peldēšanas stils. 
6. Plēvspārņu kārtas kukai-
ņi. 7. Pilsēta Latvijas austru-
mos. 8. Latviešu rakstniece 
(1861-1933). 11. Aust rālijas 
savvaļas suns. 18. Apdzīvota 
vieta Apes no  vadā. 19. Graud-
zāļu dzimtas lakstaugs. 21. 
Pa  klausīgs. 22. Žirafu dzim-
tas dzīvnieks. 23. Notekas. 
25. Pilsēta Somijas dienvid-
rie tu mos. 29. Ierīce seno ro -
mie  šu bruņojumā. 31. Valsts 
Dienvidāzijā. 34. Vērtspa-
pīri. 36. Daiļliterātūras sa  ce-
rējumi. 37. Galvotājs. 39. 
Taukvielām bagāta. 41. Ma  -
teriāls, ko iegūst kausējot un 
ķīmiski apstrādājot kvar ca 
smiltis. 42. Brezenta saul-
jums. 43. Ūdens navigācijas 
zīmes.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11

12 13 14

15 16

17 18 19

20 21 22 23 24 25

26

27 28

29 30 31

32 33

34 35 36 37

38 39 40 41

42 43

44 45 46

47 48

Lāčplēša ordeņa saņēmēju rin-
dās ir sastopami vairāki gadīju-
mi, kad pagodinošo apbalvoju-
mu saņēmuši vairāki ģimenes 
locekļi. Tomēr īpašs stāsts ir par 
Blauu ģimeni, kuŗā par Lāčplēša 
ordeņa kavalieriem kļuva visi 
četri dēli, bet māte Ede apbalvota 
ar Triju Zvaigžņu ordeni. Blauu 
brāļu stāsts ir otrais piecu rakstu 
serijā, kas tapusi, pieminot Brī vī-
bas cīņas un svinot Lāčplēša or -
deņa dibināšanas simto gadadie-
nu. Lāčplēša Kaŗa ordeņa kava-
lieŗu vidū atrodami gadījumi, 
kad ar augstāko militāro apbal-
vojumu apbalvoti vairāki vienas 
ģimenes locekļi. Netrūkst ģime-
ņu, kuŗās ir divi ordeņa kavalieri, 
brāļi, kas atsevišķos gadījumos 
pat kaŗojuši plecu pie pleca vienā 
vienībā. Rūpīgāk pārskatot orde-
ņa saņēmēju sarakstu, varētu at -
rast arī ģimenes, kuŗās ir trīs 
Lāč plēša Kaŗa ordeņa kavalieri, 
tomēr ordeņa saņēmēju vidū ir 
zināma tikai viena ģimene, kuŗā 
augsto apbalvojumu par izrādīto 
varonību kaujas laukā saņēmuši 
četri brāļi – Jānis (1880 – 1941), 
Roberts (1884 – 1937), Leopolds 
(1901 – 1943) un Eduards (1887 – 
1941) Blaui no Taurupes pagasta 
“Purgaiļiem”. Par varoni tika 
dēvēta arī četru kavalieŗu māte 
Ede Blaua, kas vīra nāves dēļ bija 
spiesta vienatnē uzņemties visas 
rūpes par dēlu audzināšanu. 
1919. gadā Latvijas Neatkarības 
kaŗa laikā viņa strādāja Latvijas 

Sarkanā Krusta slimnīcā Valkā, 
par ko vēlāk apbalvota ar Triju 
Zvaigžņu ordeni.

Visu četru brāļu dzīves ritēja, 
savstarpēji vijoties cieši līdzās ne 
tikai bērnībā, bet arī vēlāk pie -
augot. Pēc kopīgi uzvarētas cīņas 
pret lieliniekiem pie tēva mājām 
Taurupes pagasta “Purgaiļos” visi 
četri brāļi 1919. gada februāŗa 
beigās brīvprātīgi iestājās Latvi-
jas Pagaidu valdības Bruņotajos 
spē kos, 4. Valmieras kājnieku 
pul kā, un visi kopā ar vēl dažiem 
kaŗavīriem 1919. gada 7. aprīlī 
Jaunlaicenes pagastā pie Rušķu 

mājām, kad pulka 1. rota pēc 
dienu ilgas kaujas bija spiesta at -
kāpties, sedza kaujas biedrus līdz 
pēdējai patronai. Trīs no brā ļiem 
par varonības izrādīšanu līdzīgās 
epizodēs Latvijas Neatkarības ka  ŗa 
laikā saņēma paaugstinājumu par 
leitnantu vai virsleitnantu.

Roberts Blaus bija vienīgais no 
četriem brāļiem, kuŗš savas dzī-
ves laikā izveidoja militāro kar-
jēru. Viņš bija dienējis Krievijas 
imperijas armijā no 1905. līdz 
1907. gadam, kad slimības dēļ 
tika atvaļināts. 1919. gada 22. fe -
bru ārī Roberts Blaus brīvprātīgi 

iestājās Latvijas pagaidu valdī bas 
bruņotajos spēkos. 1921. ga  dā 
Robertu Blauu atvaļināja no Lat-
vijas armijas, tomēr 1926. ga  dā 
viņš armijā atgriezās un dienestu 

turpināja 4. Valmieras kājnieku 
pulkā līdz savai nāvei 1937. gadā.

Vecākais no brāļiem Blauiem 
bija Jānis, kuŗš pēc Aleksandra 
ģim nazijas beigšanas studēja ar -
hi tektūru Rīgas Politechniskajā 
in  stitūtā. 1919. gada augustā Jā -
nis Blaus tika iecelts par Latvijas 
armijas satiksmes būvniecības 
no  daļas priekšnieku, bet pēc at -
vaļināšanas no armijas 1921. 
ga  da 1. jūnijā strādājis par inže-
nieri dažādās valsts iestādēs, bet 
vēlāk vadījis savu būvniecības 
biroju Rīgā.

Padomju Savienības okupācija 
1940. gadā un padomju izvērstās 
represijas pret Latvijas iedzīvo tā-
jiem bija liktenīgas arī trim brā-
ļiem Blauiem. Eduards 1941. ga  da 
28. aprīlī tika notiesāts uz 10 ga -
diem labošanas darbu nometnē. 
Par viņa turpmāko likteni ziņu 
nav. Iespējams, kopā ar brāli Jāni 
1941. gada 22. jūnijā nošauts Rī -
gas Centrālcietumā. Leopolds 
1941. gadā tika notiesāts uz 10 
ga  diem labošanas darbu no  -
met nē, kur 1943. gadā miris.

Lāčplēša ordeņa kavalieŗi – brāļi Blaui // Foto: Latvijas Nacionālais vēstures mūzejs
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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.

(Turpināts 20. lpp.)

Latvijas Okupācijas mūzejs
sirsnīgi pateicas saviem ziedotājiem!

Nākotnes Nama projekta
nobeigums ir jau saredzams.

Ziedojiet un palīdziet mūzejam atgriezties mājās!  
Ziedojumu čekus sūtiet:

OMFA, c/o Ilze Resnis, 10930 Nollwood Drive,
Chardon, OH 44024, USA

ar norādi — ziedojums Okupācijas mūzeja 
“Ceļamaizei” 

ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅŠ
Salas baznīcā, 4 Riga Lane, Melville NY

Svētdien, 8. decembrī
Dievkalpojums 10:30 no rīta

Sekos pusdienas, izloze un tirdziņš
Piparkūkas, pīrāgi, rudzu maize, dzeltenmaize, pelēkie 

zirņi, putraimdesas, jāņusiers, galerts, citi gardumi
Laipni ielūdz Salas novada dāmu komiteja

Porziņģim trešais 
double-double

pēc kārtas
Kristaps Porziņģis guva 20 

punktus un izcīnīja 15 atlēkušās 
bumbas, palīdzēdams Dalasas 
Mavericks komandai izcīnīt uz -
varu. Mavericks Nacionālās bas-
ketbola asociācijas (NBA) spēlē 
mājās ar rezultātu 110:102 (32:22, 
21:38, 25:17, 32:25) uzvarēja 
iepriekšējās sezonas NBA čem-
pioni Toronto Raptors.

// FOTO: Reuters/Scanpix/LETA

Elīna Dikeulaka

Porziņģis šajā spēlē laukumā 
pavadīja 35 minūtes un 43 se -
kundes, reālizēja sešus no 13 div-
punktu metieniem, vienu no sep-
tiņiem tālmetieniem un piecus 
no sešiem “sodiņiem”. Tāpat viņš 
izcīnīja 15 atlēkušās bumbas, 
veica divas rezultātīvas piespēles, 
bloķēja vienu metienu, pieļāva 
vienu kļūdu un divas reizes 
pārkāpa noteikumus. Mavericks 
ar Porziņ’gi laukumā iemeta par 
sešiem punktiem vairāk nekā 
ielaida.

Nacionālās basketbola asociā-
cijas (NBA) regulārajā čempio-
nātā trešajā spēlē double double 
atkal sasniedza Kristaps Porziņ-
ģis, palīdzot Dalasas Mavericks 
vienībai  ar 117:110 36:22, 23:27, 
34:30, 24:31) pieveikt Dāvja Ber-
tāna bijušo vienību Sanantonio 
Spurs. Porziņģis šoreiz spēlē  gu va 
18 punktus un izcīnīja desmit 
atlēkušās bumbas, divciparu 
skait li divos statistikas rādītājos 
sasniedzot trešajā spēlē pēc kār-
tas. Viņš nospēlēja 31:33 minūtes, 
reālizēja četrus no deviņiem tāl-
metieniem, divus no pieciem 
divpunktu un divus no četriem 
soda metieniem. Porziņģa kontā 
arī viena rezultātīva piespēle, kā 
arī divas kļūdas un četras perso-
niskās piezīmes.

Kurucs nosūtīts
uz NBA attīstības 

līgas komandu
Latviešu basketbolists Rodions 

Kurucs nosūtīts uz Bruklinas 
Nets fārmklubu – Nacionālās 
basketbola asociācijas (NBA) 
attīstības līgā jeb G līgā. Bruklinas 
kluba meitaskomanda Longai-
lendas Nets cīnījās ar Čikāgas 

Windy City Bulls vienību. Kurucs 
šajā sezonā laukumā bijis astoņās 
NBA cīņās, kuŗās caurmērā no -
spēlējis 11,5 minūtes, guvis 2,4 
punktus un izcīnījis 2,5 atlēkušās 
bumbas. Pēdējās trīspēlēs viņš 
palicis uz rezervistu soliņa.

Ceļā uz Eiropas 
čempionāta 
finālturnīru

Latvijas sieviešu basketbola 
valstsvienība jaunā galvenā tre-
neŗa Mārtiņa Gulbja vadībā Rīgā 
tikās ar Chorvatijas izlasi pirmajā 
spēlē 2021. gada Eiropas čempio-
nāta kvalifikācijas turnīrā. Gulbis 
ir jaunākais valstsvienības tre ne-
ris Latvijas basketbola vēsturē un 
līdz šim strādājis ar vīriešu ko -
mandām, taču praksē jau pierā-
dījis prasmi saliedēt sastāvu. Sā -
kot kvalifikācijas ciklu, Latvijas 
Basketbola savienības prezidents 
Valdis Voins atgādināja uzdevu-
mu – kvalificēties Eiropas čem-
pio nāta finālturnīram, kur sie-
viešu valstsvienība spēlējusi jau 
astoņas reizes pēc kārtas. Viņš 
uzsvēra, ka Mārtiņš Gulbis ir 
jaunākais valstsvienības treneris 
Latvijas basketbola vēsturē.Tre-
neris strādā ar lielu enerģiju, pa -
gaidām gan viņam nav pieredzes 
sieviešu basketbolā, bet tāda savu-
laik nebija arī leģendārajam Rai -
mondam Karnītim. Jaunais tre-
neris, apzinoties uzdevumu, le -
pojas ar spēlētājām, kas ir viņa 
rīcībā. Svarīgi, ka visām ir labs 
noskaņojums un apņēmība, bet 
vienotās komandas spēles takti-
ka tiks veidota no aizsardzības 
un vajadzības gadījumā lieti no -
derēs arī galvenā treneŗa palīgu 
ieteikumi katram savā jomā.
Valstsvienības kandidātu sarak-
stā korekcijas ieviesa savainoju-
mi – šoreiz nevar palīdzēt Karlīne 
Pilābere un potenciālā debija vēl 
jāatliek Dinijai Pāvelsonei, taču 
veiksmes gadījumā debiju varētu 
piedzīvot gan Vanesa Jasa, gan 
Laura Meldere. Par potenciālās 
līderes Kitijas Laksas atgriešanos 
pēc rehabilitācijas solīts paziņot 
vien dažas stundas pirms spēles. 
Komandas kapteines pienāku-
mus par lielu godu uzskata Aija 
Klakocka. Viņa apliecināja, ka 
visas komandas meitenes ar 
pozitīvām emocijām ir gatavas 
uzticēties jaunajam trenerim un 
koncentrēties, lai izdarītu savu 
darbu laukumā. Latvijas un Chor-
vatijas valstsvienību savstarpējo 
spēļu bilancē svaru kausi līdz šai 

spēlei  bija  līdzsvarā – pa piecām 
uzvarām un tikpat zaudējumiem.
Tomēr spilgtā atmiņā palicis 
zaudējums pirms astoņiem ga -
diem Eiropas čempionātā un zu -
dušās cerības tikt uz Londonas 
Olimpiskajām spēlēm. Elīna 
Dikeulaka vienīgā no pašreizējās 
izlases kodola valstsvienībā ir 
guvusi vairāk nekā tūkstoš punk-
tu, vasarā Eiropas čempionātā 
iekrājot 33 punktus uzvarā pār 
Ukrainu un sasniedzot valsts vie-
nības rekordu Starptautiskās Bas -
ketbola federācijas (FIBA) tur nī-
ros. Viņa pazīst tikai pieredzē ju-
šākās Chorvatijas sāncenses, bet 
par jauno paaudzi informācija ir 
skopa.

Sāk ar zaudējumu
Latvija – Chorvatija 65:83 

(18:21, 9:23, 13:19, 25:20).  Lat-
vijas sieviešu basketbola izlase, 
galvenā treneŗa amatā debitējot 
Mārtiņam Gulbim, cieta zaudē-
jumu 2021. gada Eiropas čem-
pionāta (EČ) kvalifikācijas tur-
nīra pirmajā spēlē. Latvijas izlasē 
ar 15 punktiem un 14 atlēku-
šajām bumbām izcēlās Kristīne 
Vītola, 17 punktus guva Elīna 
Dikeulaku, bet pa astoņiem 
punktiem bija Katei Krēsliņai un 
Ilzei Jākobsonei, kuŗa arī atzī-
mējās ar astoņām rezultātīvām 
piespēlēm. Viena no Latvijas iz -
lases līderēm – Aija Putniņa 
elkoņa savainojuma dēļ palika 
ārpus pieteikuma, bet Kitija 
Laksa vēl neizgāja laukumā. Ar 
savainojumu spēlēja komandas 
kapteine Aija Klakocka. Debiju 
Latvijas izlasē piedzīvoja Laura 
Meldere un Vanesa Jasa.

Mārtiņš Gulbis, Latvijas valsts-
vienības galvenais treneris: “Pal-
dies līdzjutējiem par atbalstu. 
Nebiju iedomājies tādu debijas 
spēli. Tā spēlēt nedrīkst. Negri-
bējām ļaut Chorvatijai dominēt 
soda laukumā. Nevajadzīgi sa -
pel   nījām piezīmes. Nevarējām 
apturēt Ivana Dojkiču, kas ie -
meta trīspunktniekus citu pēc 
cita. Vēlu vakarā uzzinājām, ka 
savainojuma dēļ nevarēs spēlēt 
Aija Putniņa.
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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
ŅUJORKA
Tuvāka info par aktu ŅLOP 

Facebook lapā (publicēs nā  kot-
nē): https://www.facebook.com/ 
Latvija100NYC/

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

Mākslas izstādes atklāšana 
otrdien, 19. novembrī: „Port-
able Landscapes“ („Pārnēsā ja-
mās ainavas“) / Memories and 
Imaginaries of Refugee Moder-
nism (Bēgļu modernisms, at -
miņas un iztēle). Mākslinieki: 
Daina Dagnija, Rolands Ka -
ņeps, Sigurds Vīdzirkste, Artūrs 
Virtmanis u.c.; plkst. 18:00 - 
20:00. The James Gallery, CUNY 

deju mūzika. Būs rotaļas, sa -
dzie dāšanās un dejošana. Ieejas 
ziedojums, sākot ar $25

31. decembrī Jaunā gada sa -
gaidīšana. 

Sagaidīsim Latvijas Jauno 
gadu ar svinīgu svētku tostu 
plkst. 15.00.  Biedrība cienās ar 
šampanieti. Pasākumu vadīs 
un mūzicēs dziesminieks Ēriks 
Loks

Point Brittany Clubhouse
8.februārī Sirsniņballe kopā 

ar aktieri Intaru Rešetinu.
Sīkāka informācija sekos.
29. februārī Biedru pilnsa-

pulce
Sīkāka informācija sekos.
Uzmanību! Mainījusies Bied-

rības Facebook lapa, lūdzam 
sekot mūsu jaunajai lapai „Lat-

5994, e-pasts: bostonastrimdas-
draudze@gmail.com, tālr: 617-
232-5994. Māc. Igors Safins. 
Tālr.: 617-935-4917. E-pasts: 
igorssafins@gmail.com. Runas 
stundas trešdienās 10:00 - 15:00. 
Dievk. notiek 11:00. Dievk. 
12:00 Bībeles stunda. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
c o m / Č i k ā g a s - C i ā n a s -
draudze-255043897965234. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc Dievk. kafijas galds. Māc. 
Gundega Puidza, tālr.birojā: 
773-736-1295; mājās: 708-453-
0534, E-pasts: puidza@yahoo.
com 

02766). Svētdienās 11:00 Dievk. 
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. 
Jānis Keggi, draudzes sekretāre 
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-
323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Ieva Dzelzgalvis

Rēgulārā Filadelfijas pensio-
nāru sanāksme decembrī neno-
tiks. Tās vietā būs Ziemsvētku 
eglīte sestdien, 14. decembrī. 
Pulcēšanās plkst. 12:00 dienā 
Brīvo latvju biedrības telpās, 
531 North 7th Street. Iesāksim 
to ar svētbrīdi, tad padziedāsim 
Ziemsvētku dziesmas. Apmai-
nī simies ar dāvānām un paē-
dīsim kopējas pusdienas, kuŗas 
viesiem maksās $5.– Ieteiktā 
līdzņemamo dāvānu vērtība ir 
$5.– vai vairāk. Nevien pen-
sionāri, bet arī visu citu vecumu 
viesi laipni gaidīti! Nākamā 
rēgulārā pensionāru sanāksme 
notiks otrdien, 7. janvārī (AB).

• 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 
Petrovskis, 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-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. 

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). Drau-
dzes 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 
Indriksons, 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 Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. 

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape Lau-
ma Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, 
tālr.: 414-258-8070. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. 

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

21. novembrī, plkst. 10:30 
Taizé vakars, sekos vakariņas. 

24. novembrī, plkst. 10:30 
Mirušo piemiņas diena. Dievk. 
ar Svēto vakarēdienu. Sekos 
sadraudzība. 24. novembrī, 
plkst. 13:00 Kapu svētki Lake-
wood kapsētas mauzoleja kap-
ličā. 26. novembrī plkst. 19:00 
Vakara Bībeles stunda, tiek 
dziļāk pētīts Jāņa evaņģēlijs. 
1. decembrī, plkst. 10:30 Ad -
venta pirmās svētdienas dievk. 
Sekos sadraudzība. 7. decembrī 
no plkst. 11:00 līdz 15:00 Ziem-
svētku tirdziņš. Ēdienu pārdos 
no 12:00 līdz 14:00. Adventa 
pirmās svētdienas dievk. Sekos 
sadraudzība. 8. decembrī, plkst. 
10:30 Adventa otrā svētdiena. 
Dievk. ar Svēto vakarēdienu. 
Šajā svētdienā būs bērnu uzru-
na un svētdienas skola. Sekos 
sadraudzība. 

• Montrealas latv. Trīs vie nī-
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 Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ 08816). Māc. 
Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 
908-638-1101, e-pasts: latvian-
lutheranchurch@gmail.com. 
Dievk.notiek 13:30.

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

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

24. dec. 17:00 Ziemsvētku 
vakara dievkalpojums

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr: 
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY). Māc. Saivars.
St. Andrew Lutheran Church 

(335 Reynolds Ave, Parsippany 
NJ). Māc. Saivars.

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY). Māc. Saliņš. Plkst. 10:30 
dievk.

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

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

Katskiļu nometne (231 Green-
hill Rd, Elka Park, NY).

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

Salas bazn. plkst.10:30 
Reformācijas svētki ar dievg., 
māc. Saliņš;

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.

(Turpināts  19. lpp.)

(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 Ņu -
jorkā līdz 15. februārim.

LONG ISLAND –
Salas Baznīca
Ziemsvētku tirdziņš Salas 

baznīcā, 4 Riga Lane, Melville 
NY svētdien, 8. decembrī. 
Dievkalpojums plkst 10:30 no 
rīta. Sekos siltas pusdienas, 
izloze un tirdziņš. Pārdosim 
piparkūkas, pīrāgus, rudzu 
maizi, dzeltenmaizi, putraim-
desas, 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

Piektdien, 22. novembrī plkst 
7:30 Sietlas Latviešu centrā 
Valdis un Ruta Muktupāveli 
koncertā “Mani balti balēlini”. 
Pirms koncerta plkst. 6:30 sa  vie-
sīgā stunda. Ieeja $25, skolēniem 
bez maksas.

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

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

7. decembrī aicinām visus uz 
Biedrības Ziemsvētku ieskan di-
nāšanu.

Mūs priecēs Armands Birkens 
un deju kopa Mantinieki no 
Čikāgas, bērnu ansamblis no 
Orlando, Ziemsvētku vecītis un 

viesu Biedriba St. Petersburg 
FL“. Sīkāku infomāciju par 
pasākumiem var uzzināt Bied-
rības Facebook lapā vai zvanot 
Dacei Nebarei Tel: 917-755-
1391 

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dien 19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirm-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com, ZKLB sekr. un in -
formāc. daļas vadītāja Una Vei -
lande tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com

Katru otrdien pl. 20:00 koŗa 
mēģinājums.

Sestdien, 23. novembrī 1pm 
Valsts svētku sarīkojums un 
V.Muktupāvela koncerts “Mani 
balti bālēliņi”.

Svētdien, 1. decembrī 1pm 
Laimoņ a Siliņ a piemiņ as pē c-
pusdiena.

Sestdien, 7. decembrī 10am-
4pm Baltiešu Ziemsvētku tir-
dziņš .

Svētdien, 15. decembrī 12pm 
ZK Latviešu skola ielūdz uz 
Ziemsvētku sarīkojumu un 
teātŗa izrādi.  

Otrdien, 24. decembrī 1pm 
Ziemsvētku dievkalpojums un 
saviesīga pēcpusdiena.

Svētdien, 5. janvārī 11am 
Zvaigznes dienas dievkalpo-
jums un Draudzes eglīte.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 

• 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 svēt die-
nās 10:00. Seko sadraudzības 
stunda.

24. novembrī plkst. 10 am 
mirušo piemiņas dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth.Church (1901 E Commer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL 
33308). Info: Ilze Folkmane 
Gibbs, e-pasts: folkmane@hot-
mail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. no -
tiek 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. 

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
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D I E V K A L P O J U M I

Dieva mierā aizgājis
mans mīļais vīrs

ARVĪDS RAUDIŅŠ
Dzimis 1926. gada 11. februārī Rīgā,

miris 2019. gada 25. septembrī Milton, MA

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais dēls, brālis, draugs, krusttēvs, onkulis

CHRISTOPHER V. (KRISTAPS)
HINKLE

Dzimis 1966. gada 26. septembrī Ņujorkā,
miris 2019. gada 23. oktobrī Itakā, NY

Dieva mierā aizgājusi mūžībā mūsu mīļā Mamma, Oma, tante un māsa

WANDA BLIKSONE,
dzim. KIAUPA

Dzimusi 1928. gada 13. janvārī Zalpiai, Lietuvā,
mirusi 2019. gada 13. janvārī Rokvillē, Merilandē

Dieva mierā aizgājis
mūsu uzticīgais draudzes loceklis un revīzijas komisijas darbinieks

EIŽENS SALMIŅŠ

Mīļā atmiņā viņu paturēs
IRĒNE AR MEITU ANITU

AR MAZMEITU JULI AR VĪRU THOMAS

Mīlestībā viņu sirdī paturēs
MĀMIŅA MAIJA

MŪŽA LĪDZGAITNIECE PATANA
BRĀLIS PAULS, CHRISTINE, LILLY, KAIVA UN LARA

BRĀLIS BENS, ANN UN JULIA

Mīlestībā piemin
ILGA CILO, GUSTAVS UN RASMA PLATO, RACHAEL MORROW

MAZBĒRNI DAN, LARA, SONIA MĀRA UN SANDRA
MAZMAZBĒRNI DANNY UN VICTORIA

MĀSAS UN LIELS RADU PULKS

Sirsnīgā piemiņā un pateicībā
INDIANAPOLES LATVIEŠU EV.-LUT. DRAUDZE

Mierā tavas čaklās rokas,
Klusē tava labā sirds…

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
un siltums, ko izstaro sirds, –
tas nezūd. Tas paliek.
Un mirdz.

Tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi.
Ps. 73:26

8. dec. Jonkeru bazn. plkst. 
11:00 Adventa koncerts ar 
svētbrīdi, 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.

Svētdien, 24. novembrī, plkst. 
2:00 p.p., Mirušo piemiņas 
dienas dievkalp. ar Dievgaldu

Diakone Linda Sniedze Tagg-
art.

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

Mācītāja: Biruta Puiķe-Wilson 
mob. (269)267-5330. Kontakt-
per sona: MaryBeth Dzirnis 
mob. (989)781-1163. Epasts: 
dzir nis@chartermi.net Diev kal-
po jumi vienreiz mēnesī, 1:00 
pēcpusdienā, seko groziņu ka -
fijas galds. / 22. decembrī /
Ziemsvētki/ dievkalpojums ar 
dievgaldu un sekojošu, tradi-
cinālo svētku svinēšanu drau-
dzes 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: diev-
kalpojums ar eglīti 15. decem-
brī 14:00; pēc dievk. saiets ar 
groziņiem. Dievk. vadīs Māc. 
Dace Skudiņa. Dr. pr. I. Kal-
niņa, tālr.: 314 457 1830, kaln-
insirene@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

24. nov. Mirušo piemiņas 
dienas dievkalpojums ar diev-
galdu.

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

• 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. 

24. nov., plkst. 11:00 Bībeles 
stunda Virziņu dzīvoklī 727-
367-5979

1. dec., plkst. 14:00 dievkal-
pojums Faith Lutheran baznīcā

8. dec., plkst. 11:00 Bībeles 

stunda mācītāja dzīvoklī 727-
368-0935

15. dec.,plkst. 11:00 Bībeles 
stunda, vieta tiks paziņota

23. dec. Ziemsvētku koncerts, 
to sniegs Peldu ģimene plkst. 
14:00 Point Brittany Clubhouse 
5220 Brittany Dr South St.
Petersburg 

• 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.stjohns-
latvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš 
(adrese: 40 Hollyberry Trail, 
North York ON M2H 2S1), tālr: 
647-986-5604, E-pasts: grie-
tins@gmail.com. Dr. pr. Kārlis 
A. Jansons, tālr.: 905-338-5613, 
e-pasts: kjan27@gmail.com. 
Pr.vietn. Sibilla Korule. Dāmu 
kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 416-
221-4309. 

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

24. novembrī – Mūžības 
svētdiena

Mirušo piemiņas 
DIEVKALPOJUMS

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

Visu nedēļu gatavojāmies ar 
Aiju. Komanda tika izsista no 
līdzsvara, mainījās spēles zīmē-
jums. Atkrita iecere izmantot 
Aiju un Kristīni piektā numura 
pozicijā. Sacensības priekš va-
karā nācās mainīt rotāciju – 
Laurai Melderei debijas spēlē 
bija neplānoti liela loma. Zenta 
un Aija Klakocka spēlēja ilgāku 
laiku, pieauga Kristīnes Vītolas 
slodze.”

Pārliecinoša uzvara 
ierakstāma 

statistikā
Ziemeļmaķedonija – Latvija 

39:98. Izbraukumā Skopjē 
mūsu basketbolistēm pret Zie -
meļmaķedoniju iznāca viegla 
spēle. Iepriekš pretinieces ar 
graujošu rezultātu (40:105) bija 
zaudējušas Vācijas vienībai. To -
mēr tas nedrīkstēja atslābināt 
modrību, un mūsu meitenes 
aizvadīja spēli ar pilnu jaudu, 
centās aizsniegt simt punktu 
robežu. Tas gandrīz izdevās, 
uzvara bija vairāk nekā pārlie-
cinoša – 98:39 (25:4, 21:7, 27:19, 
25:9). Treneŗa Mārtiņa Gulbja 
rīcībā pirmajā izbraukumā bija 
11 spēlētājas – rokas savaino-
juma dēļ līdzi nebrauca Aija 
Putniņa. Spēlē piedalījās 10 
basketbolistes, tai skaitā junioru 
vecuma spēlētājas Laura Mel-
dere, Vanesa Jasa un Elizabete 
Bulāne.

Latvijas izlasē ar 22 punktiem 
rezultatīvākā bija Elīna Dikeu-
laku, 19 punktus guva Kate 
Krēs liņa, 16 punkti bija Kris-
tīnei Vītolai, desmit punktus 
iemeta Aija Klakocka, bet astoņi 
punkti un 11 atlēkušās bumbas 
bija Zentai Meļņikai. Pēc  basket-
bola statistiķu aprēķiniem, Lat-
vijas vienība izcīnījusi pārlieci-
nošāko uzvaru kvalifikācijā 
kopš 2012. gada 16. jūnija, kad 
izbraukumā pārspēja Luksem-
burgu ar 95:60. Arī visu laiku 
iespaidīgākais panākums reģis-
trēts pret lielhercogisti – 2001. 
gada 20. maijā latvietes apspē-
lēja Luksemburgas komandu ar 
113:39. Saskaņā ar Eiropas čem-
pionāta kalendāru, nākamā spēle  
mūsu basketbolistēm būs tikai 
pēc gada – 2020. gada 12. no -
vembrī Vācijā.

***
Latvijas vicečempione Vents-

pils Starptautiskās Basketbola 
federācijas (FIBA) Eiropas kau sa 
ceturtajā spēlē viesos apspēlēja 
Vācijas komandu Baireitas 
Medi, izcīnot ceturto panākumu 
četrās spēlēs.

ki atrāvās un divas minūtes un 
sekundi pirms pirmās ceturt-
daļas beigām Jānis Kaufmanis 
ar trīspunktu metienu panāca 
25:7 viesu labā. Otrajā ceturt-
daļā mājinieki pietuvojās līdz 
apmēram piecu punktu attā lu-
mam, kāds turējās līdz pat trešās 
ceturtdaļas beigām, ko jau savā 
labā ar 63:61 noslēdza Bavārijas 
komanda. Ceturtajā ceturtdaļā 
ar Jāņa Bērziņa un Linarda 
Jaunzema pūlēm viesi atjaunoja 
vadību un līdzīgā cīņā spēles 
galotnē veiksmīgāki bija vents-
pilnieki, svinot ceturto panā-
kumu četrās spēlēs. Uzvaru at -
nesa cīņa zem groziem, kuŗā 
Ventspils uzvarēja ar 40:30. Šo -
brīd komandas sastāvu veido 
Māris Gulbis, Mārcis Vītols, Ar -
tūrs Grīnbergs, Kristaps Ķilps, 
Dāvids Vīksne, Jānis Bērziņš, 
Ronalds Zaķis, Jānis Kaufmanis, 
Klāvs Čavars, Linards Jaunzems, 
kā arī amerikāņu basketbolisti – 
Vess Vašpuns un Raiens Luters. 
Tāpat komandai uz pārbaudes 
laiku pievienojies Timotijs Neo-
kartess Šortss. C apakšgrupā ar 
četrām uzvarām četrās spēlēs 
vadībā ir Ventspils komanda, pa 
diviem panākumiem ir Prištinas 
Sigal basketbolistiem un Bai -
reitas vienībai, bet bez uzvarām 
ir Nikozijas klubs.

zelta godalgu gan šķēpmešanā, 
gan diska mešanā. Starptautiskā 
paralimpiskā komiteja atzinusi, 
ka starp visām parasportistēm 
Dadzīte ir pasaules desmitniekā.

bija iespēja tiesāt FIFA Pasaules 
kausa finālturnīros. Finālā spē-
kus samēroja Meksikas un 
Brazīlijas komandas. Spēle no -
tika 17. novembrī.

Andŗa Treimaņa pieņemtie 
lēmumi palīdzēja Brazīlijas 
U-17 izlasei triumfēt Starptau-
tiskās Futbola federāciju aso-
ciācijas (FIFA) Pasaules kausā 
(PK), šo trofeju izcīnot jau 
ceturto reizi. Brazīlija finālā ar 
rezultātu 2:1 (0:0) uzvarēja 
Meksiku. Spēles pirmajās 45 
minūtēs vārti netika gūti, bet 
otrā puslaika pirmajās desmit 
minūtēs Treimanim divreiz nā -
cās nomierināt iekarsušos jau-
niešus, kuŗi pirms standart si-
tuāciju izpildes nespēja pareizi 
nostāties. Spēles rezultātu mek-
sikāņiem izdevās atklāt 66. mi  -
nūtē, kad pēc centrējuma soda 
laukumā, ar galvu precīzi sita 
Brians Gonsaless. Spēles turpi-
nājumā abas komandas spēlēja 
“atvērta” tipa futbolu, bet pa -
vērsiens notika 83. minūtē, kad 
Treimanis pēc video atkār to-
juma noskatīšanās, piešķīra 
“pendeli” uz meksikāņu vār-
tiem. Brazīlijas futbolists Kaio 
Žorži bija nekļūdīgs, savukārt 
jau kompensācijas laika trešajā 
minūtē 2:1 izdevās panākt La -
caro. Finālu starp Brazīlijas un 
Meksikas valstsvienībām ap -
mek lēja arī FIFA prezidents 
Džanni Infantīno, kuŗš uzva ēr-
tājiem pasniedza trofeju. Pirms 
spēles ar galveno balvu iepa-
zīstināja Brazīlijas futbola le -
ģendas – aizsargs Kafu un uz -
brucējs Ronaldo.

Ugunsdzēsējs kļūst 
par bobslejistu

Latvijas bobsleja pilota Os -
kara Melbārža ekipāža kā stū -
mējs iekļauts ugunsdzēsējs glā-
bējs Tomass Jaunzems. Jaun-
zems kopā ar kollēgu Borisu 
Rutkovski pērn maija beigās 
noķēra no dzīvojamās mājas 
ceturtā stāva loga krītošu cil-
vēku. Abu varonīgā rīcība tika 
apbrīnota visā pasaulē.

nominācijā “Drosme un paš-
aizliedzība”. “Pirms gada Tomas 
man stāstīja, ka viņam ir liels 
sapnis un stiprs mērķis – 
pierādīt sevi fiziski un iekļūt 
Latvijas bobsleja komandā. 
Tagad Tomas atrakstīja, ka lielā 
konkurencē iekļuvis kandidātu 
komandā, un jau pirmajās Ei -
ropas sacensībās stiprais uguns-
dzēsējs stums paša Melbārža 
pilotēto četrinieku,” sociālajā 
vietnē Facebook rakstīja TV 
žurnālists Arnis Krauze.

Daiļslidošana
Grand Prix sacensību piektajā 

posmā Maskavā Deniss Vasiļ-
jevs izcīnīja sesto vietu, iegūstot 
154,0 punktus. Uzvarētāja Alek-
sandra Samarina sniegums ‒ 
171,64 punkti.

Distanču
slēpošana

Starptautiskās sacensībās So -
mijā, Rovaniemi, 10 km brīvā 
stila distancē Patrīcija Eiduka  
izcīnīja piekto vietu. Starp tau-
tiskās Slēpošanas savienības 
(FIS) reitingā Eiduka ieguva  
37,95 punktus, kas ir viņas 
rekords.

Māris Gulbis // FOTO: FIBA (www.
championsleague.basketball)

// FOTO: LFF

// FOTO: LFF

Ventspils svinēja uzvaru ar 
84:80 (25:13, 22:29, 14:21, 23:17). 
Pēc līdzīga sākuma ventspilnie-

Dadzītei otra 
medaļa

Latvijas sportiste Diāna Da -
dzīte Dohā izcīnīja bronzas 
medaļu pasaules čempionāta 
paravieglatlētikā diska mešanas 
sacensībās, tiekot pie otrās me -
daļas šajās meistarsacīkstēs. 
Da  dzīte, startējot F55 medicīnas 
grupā, savā labākajā mēģi nā-
jumā disku meta 22,97 metru 
tālumā.

Uzvaru ar 23,97 metriem iz -
cīnīja kolumbiete Erika Marija 
Kastano-Salazara, bet sudrabu 
ar 23,49 metru tālu raidījumu 
guva ķīniete Feisja Duna. Šajās 
sacensībās startēja 11 sportistes.

“Esmu ļoti priecīga par bron-
zu diska mešanā,” pēc sacen-
sībām Latvijas Paralimpiskās 
komitejas pārstāvei teica Da -
dzīte. “Sezonas laikā gūtās trau-
mas neļāva sasniegt augstāku 
rezultātu. Tagad pēc šīs garās 
sezonas varēšu mazliet atpūs-
ties. Pēc tam jau jauns mērķis – 
parādīt sevi labi arī paralim-
piskajās spēlēs Tokijā.” Lāčplēšu 
dienā Dadzīte kļuva par div-
kārtējo pasaules čempioni šķēp-
mešanā, startējot F56 medicī-
nas grupā. Iepriekšējais pasaules 
čempionāts 2017. gadā risinājās 
Lielbritanijas galvaspilsētā Lon-
donā, toreiz Dadzīte izcīnīja 

Labāks sniegums 
turnīra nobeigumā 
Slovēnija – Latvija 1:0 (1:0). 

Nobeigumam tuvojas Eiropas 
futbola čempionāta kvalifi kā-
cijas turnīrs. Latvijas futbola iz -
lase 16. novembrī, savā priekš-
pēdējā spēlē izbraukumā ar 0:1 
(0:1) zaudēja Slovēnijas valsts-
vienībai.

Slovēnija – Latvija. Spēles 
moments

Pēc iepriekšējiem smagajiem 
zaudējumiem (0:5, 0:6), mūsu 
vienība bija uzlabojusi savu 
spēli. Sacensības gaitā mūsu 
futbolistiem bija pat dažas labas 
iespējas gūt vārtus, bet tās palika 
neizmantotas. Slovēņi vienīgos 
vārtus guva 53. minūtē, kad pēc 
piespēles gar vārtiem bumba no 
Igora Tarasova ieslīdēja Pāvela 
Šteinbora sargātajos vārtos. 
Spēles nozīmīgumu atzina Slo-
vēnijas izlases galvenais treneris 
Matjažs Keks. Laukuma saim-
niekiem noteikti bija vajadzīga 
uzvara, lai kvalificētos finālam.   
“Mums vajadzēja nokārtot uz -
varu daudz ātrāk. Esmu apmie-
rināts ar rezultātu. Spēlējām tā, 
ka varējām gūt vārtus jebkuŗā 
brīdī. Šādās spēlēs jāgūst vārtus 
pēc iespējas ātrāk. kā to iz  da-
rījām Rīgā. Bija diezgan sarež-
ģīti laika apstākļi, pretinieki 
spēlēja savu spēju robežās. Ne -
kad neesmu dzīvojis ilūzijās. 
Šoreiz svarīgākais bija uzvara. 
Zināju pirmā riņķa spēles re  zul-
tātu, kas bija 5:0 mūsu labā, 
Tomēr, negūstot vārtus, sprie-
dze pieauga ar katru minūti. 
Paldies Dievam, ka mums vār-
tos bija Jans Oblaks,” sacīja  
Keks. Latvijas vienības vārtus 
teicami sargāja Pāvels Šteinbors. 

Latvijas futbolisti šo kvali fi-
kācijas ciklu noslēdza ar spēli 
19. novembrī Rīgā pret Austrijas 
vienību, kuŗai pirmajā riņķī 
zaudēja ar 0:6.

Latvijas tiesnešu 
brigāde Brazīlijā

Latvijas futbola tiesnešu bri-
gādei ar Andri Treimani, Ha -
raldu Gudermani un Alekseju 
Spasjoņņikovu bija uzticēts 
darbs FIFA U-17 Pasaules kausa 
izcīņas finālspēlē. 

Šī vispār ir pirmā reize, kad 
kādai Latvijas tiesnešu brigādei 

Abi ugunsdzēsēji saņēma 
Iekšlietu ministrijas apbalvoju-
ma zīmi “Par pašaizliedzību”, 
bet Jaunzems akcijā “Latvijas 
lepnums 2018” saņēma balvu 

Plūdmales
volejbols

Četru zvaigžņu turnīrā Mek-
sikā, Četumalā, Aleksandrs 
Sa moilovs un Jānis Šmēdiņš 
ierindojās viņiem neparasti 
zemā ‒ 17. ‒ vietā. Viņi guva 
tikai vienu uzvaru. Spēlē pret 
brazīliešiem pirmajā setā re -
zultāts bija 39:37 (!) pretinieku 
labā.

Ātrslidošana
Latvijas vienīgais profesio nā-

lais ātrslidotājs Haralds Silovs 
sacensību sezonu sācis ar pie -
dalīšanos pasaules kausa izcīņā. 
Pirmajā posmā Minskā viņš 
distancē ar kopējo startu kva li-
ficējās finālam, kur ierindojās 
astotajā vietā. Silovs 1500 m 
distancē startēja B grupā, fi  ni-
šējot 20. vietā (1:51,395).   

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


