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2019. gada 30. novembris – 6. decembris

1. decembrī – 1. Advente
Visskaistākais ir tas, kas nepārmainās,
Šis Brīnums, Brīnums tūkstošgadīgais,
Šīs atbalsis no kāda tāla zvana,
Šo seno dziesmu dzidrā skanēšana,
Šis siltuma un smaržu pilnais gaiss.
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Kā svinēja
svētkus Ņujorkā,
Vašingtonā,
Indianapolē,
Kolorado
3., 4., 5. lpp.

Latvijas kino un
teātŗa jaunumi

Valda Mora

6. un 12. lpp.

“Likteņdārzs, kur satiekas pagātne,
tagadne un nākotne”
Kokneses fonds izsludina īso stāstu konkursu
Likteņdārza veidošana sākās
pirms 15 gadiem – tā tapšanā
palīdzējuši tūkstošiem cilvēku
un simtiem tūkstošu no tuvām
un tālām zemēm dārzā ir
viesojušies, katrs tajā atstājot
daļiņu sevis un paņemot līdzi
kādu atmiņu tēlu. Mēs kopā veidojam Likteņdārzu ar katru tajā
iestādīto koku, iemūrēto bruģakmeni vai ziedojumu. Tāpat
ikviens stāsts par tikšanos ar
Likteņdārzu ir vērtīgs, jo tas ir
daļa no mūsu tautas kopīgās
atmiņas.
“Atmiņu, iedvesmas, kopā pavadīta laika stāsti – tie visi veido
mūsu kopīgo domu par Likteņdārzu. Ikviens stāsts par tikšanos ar Likteņdārzu ir dārgums, kas veido mūsu kopīgo
atmiņu, ko Kokneses fonds
vēlas saglabāt nākamībai,” uzsveŗ Kokneses fonda padomes
priekšsēdētāja Sandra Kalniete.
Kas jūs pamudina apmeklēt
Likteņdārzu? Kādi ir jūsu iespaidi par Likteņdārzu? Kā
mainās Likteņdārzs? Vai ir kāds
īpašs cilvēks, kuŗu godināt Likteņdārzā? Kas aicina atgriezties
Likteņdārzā? Dalieties ar mums
savos iespaidos!
Konkursā aicināts piedalīties
ikviens – kā Latvijā, tā ārpus
Latvijas dzīvojošie, kuŗi viesojušies Likteņdārzā un, izjūt piederību tam, vēlas atklāt savu
pieredzes un atmiņu, iespējams
arī, dziļi personisku stāstu. Īpaši

aicinām ar pieredzes stāstiem
dalīties cilvēkus, kuŗi Likteņdārzu apmekējuši Amerikas
Latviešu apvienības rīkoto izglītojošo ceļojumu programmu
“Sveika, Latvija!”, “Heritage
Latvia” un “Sveika, Dzimtene!”
ietvaros.
Jūsu stāstus gaidīsim līdz
2020. gada 4. maijam, kad Latvija svinēs 30. gadadienu kopš
neatkarības atjaunošanas.
Rakstiet eseju (līdz 4000 zīmēm), sūtiet video (līdz divām
minūtēm) vai foto ar aprakstu
(līdz 2000 zīmēm)!
Savus stāstus par Likteņdārzu
sūtiet elektroniski uz adresi
konkurss@liktendarzs.lv
Visi dalībnieki saņems pateicības balvas, trīs labāko stāstu
autoriem dāvināsim Latvijas
Bankas izdotās Likteņdārza
monētas.
Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Kokneses
fonda padomes priekšsēdētāja:
“Mans ceļš uz Likteņdārzu
sākās mazā Sibirijas sādžā, kur
mani vecāki bija nometināti uz
mūžu. Šis “uz mūžu” beidzās
pēc Staļina nāves, kad pēc gaŗiem izsūtījuma gadiem mūsu
ģimene saņēma brīvlaišanu.
Atgriešanās Tēvzemē, lai arī citā
nebrīvībā, mūsu ģimenei bija
priecīgākais notikums. To pārspēja vien Latvijas neatkarības
atjaunošanas reibinošā laime.
Mans ceļš uz Likteņdārzu

turpinājās, nenogurstoši atmas- latviešiem deva spēku izturēt
kojot padomju noziegumus ār- Sibirijas ciešanas un trimdas
valstīs un starptautiskās organi- pazemojumus. Nesalūzt un atkal uzcelt sevi, savu ģimeni,
tautu un valsti no jauna. Šis
nepadošanās spēks ir mūsu tautas mantojums, kas rūdīts gadsimtiem, asaras pārvēršot spītā
un netaisnību – gudrībā.
Likteņdārzs nav tikai piemiņas dārzs. Likteņdārzā mēs
svinam dzīvi un priecājamies
par mūsu atgūto valsti. Mēs –
latvieši – esam pierādījuši, ka
neesam bāreņu un sevis žēlotāju
tauta. Mēs esam sīksti izdzīvotāji - čakli, strādīgi un gudri.
zācijās. Visur, kur vien man uz- Tāpēc Likteņdārzs top, kā mūsu
ticēja kalpot Latvijai. Visgrūtāk vecvecāku un vecāku piemiņas
svešiniekiem bija izskaidrot, kas un varonības cildinājums.”

In Memoriam
Guntars Gedulis
(27.08.1652.–17.11.2019.)

7. lpp.

Sveicam dzejnieci
Maiju Meirāni!
8. lpp.

Franka Gordona
un
Sallijas Benfeldes
komentāri
11. lpp.

Ja Jūs biedē svētku iepirkšanās un ja meklējat kaut ko īstu un
latvisku, grūti atrodamu pat amazonē, laipni lūdzam uz ikgadējo
ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅU DAUGAVAS VANAGU NAMĀ.
Plašā izvēlē latviskie našķi un skaistumlietas dāvanām, ko noteikti
neatradīsit nevienā tirdzniecības centrā. Iespējams laimēsit loterijā!

Sūtni
Kārli Zariņu
atminoties

Programmas sākums ~15:00
Jūs priecēs Maijas Rutkovskas deju priekšnesums
“Ziemas Saulgriežus gaidot” un vēlāk pēcpusdienā varēsit
dziedāt līdzi un dejot kopā ar Normundu Rutuli.
Vietu skaits ierobežots. Piesakieties laicīgi: Latviesiamerika.com
Karstvīns un karstā šokolāde pie kamīna. Darbosies bārs.

13. lpp.

Tiekamies 14. decembrī. Tirdziņa durvis atveŗas 12:00
115 W 183rd St. Bronx, NY 10453
Ieeja par ziedojumiem. Nāc pats un aicini draugus!

Laika sports
17. un 20. lpp.
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Ik dienu jūsu mājās kāds skaistās Latvijas gabaliņš...

Laika mākslas kalendārs
Divpadsmit Latvijas pērles
Dāvājiet saviem bērniem, mazbērniem un cittautu draugiem!
RUNDĀLES PILS
Rundāles pils – lielākais un
greznākais muižas ansamblis
Latvijā, daudzu izcilu mākslas
un kultūras vērtību krātuve.
Rundāles apmeklējums ir pārdzīvojums, ko ikviens var piedzīvot ik gadu no jauna, tā ir kā
garīga uzlādēšanās, jaunu ideju
dzimšanas vieta. Īpašs ir rožu
ziedēšanas laiks Rundālē. Rundāles pils projektu Krievijas
galma architektam Frančesko
Bartolomeo Rastrelli pasūtināja
grāfs Ernsts Jochans Bīrons,
vēlākais Kurzemes hercogs, un
tās celtniecība uzsākta 1736.
gadā. Pils iesaistes idejai Zemgales plašajos laukos ir zināmas līdzības ar Francijas karaļa
Luija XIV pili Versaļā.

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

Kalendāra izdošanu atbalsta

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

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................................................

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740
laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

US $................................................

Vārds, uzvārds ...................................................................................................................................
Adrese ................................................................................................................................................
Tālr.: ........................................... E-pasts .........................................................................................

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.

Klāt Adventa laiks, drīz Ziemsvētki.
Sveiksim cits citu, vēlēsim veiksmi!

Laika redakcija aicina Jūs
sūtīt publicēšanai
apsveikumus Ziemsvētkos
un gadumijā līdz
15. decembrim.

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

____________________________________________________

Jūsu sludinājums, apsveikums, reklāma
palīdzēs financiāli turpināt Laika
izdošanu.
Strādāsim kopā!
Jūsu Laiks

____________________________________________________

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

Uzvārds, vārds: _______________________________________
Adrese: _____________________________________________

AIREX – AVE SOL TRAVEL
zip: ________________________________________________

A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230
e-pasts: jansonsa@gmail.com
Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Laika pirmais redaktors
Kārlis Rabācs mēdza jokot:
„Ja par notikumu nav
rakstīts Laikā, tad šī
notikuma vispār nav bijis!”
Rakstiet, sūtiet ziņas ar foto
par to, kas noticis
Jūsu pagastā – Laiks par to
darīs zināmu un
saglabās vēsturei!

Sūtiet: Inesei Zaķis

rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604,
St. Petersburg,
Florida 33715
vai uz redakciju Rīgā,
Ģertrūdes ielā 27,
Latvia, LV – 1011;
e-pasts:
redakcijas @laiks.us

LAIKS

2019. gada 30. novembris – 6. decembris

3

„Es esmu bagāts ‒ man pieder viss,
kas ar mani ir noticis...”
Māris Čaklais

LIGITA KOVTUNA
Šajos mana skolotāja žurnālistikā, dzejnieka Māŗa Čaklā
vārdos ir īsi un skaidri pateikts
tas, ko izjutu, Valstssvētku dienas pavadot Ņujorkā. Tieši uz
Ņujorku šā gada novembrī biju
visvairāk vēlējusies nokļūt, jo –
tieši Ņujorka un Ņujorkas latvieši taču izloloja Laiku, avīzi,
ar kuŗu aizvadītos 19 gadus
cieši esmu sasaistījusi savu
darba dzīvi, avīzi, kas šā gada
8. novembrī nosvinēja savu 70.
dzimšanas dienu, apliecinot, ka
ir pilntiesīga trimdas preses
ilgdzīvotāja. Aizvien atminos
tās pirmā redaktora Kārļa
Rabāca vārdus, kad Helmars
Rudzītis viņu uzaicināja kļūt
par savu sabiedroto: „Savu
sētnieka vietu tomēr neatstāšu,
jo cik tad ilgi tā avīze pastāvēs ‒
ja nu gadus piecus...” Re, nu!
Laika 70. dzimšanas dienā saņēmām suminājumus un turpmākā laba ceļa vēlējumus, tostarp JBANK (Apvienotās Amerikas baltiešu nacionālās komitejas) balvu, PBLA Goda
diplomu, Latvijas Valsts un
trimdas lielo organizāciju vadības apsveikumus. Mīļie lasītāji, abonenti, domubiedri,
autori ‒ jūsu vārdā arī teikšu
paldies! Bet visvairāk mani
aizkustināja kāds kungs (piedodiet, mīļais, satraukumā piemirsu Jūsu vārdu!), kuŗš Jonkeru namā sarīkojuma noslēgumā man pasniedza sarkanbaltsarkanas neļķes, sakot paldies par darbu un darot zināmu,
ka ne tikai pats esot Laika pasūtinātājs kopš daudziem gadiem, bet vēl ik gadu trīs pasūtinājumus dāvājot citiem.
Vēlreiz paldies, uzticamais
draugs! Jūsu dāvātos ziedus
aiznesu uz Rudzīšu ‒ Helmara,
Austras, Mārča un Annas kapavietu. Pateicoties viņu ieguldījumam, joprojām ir Laiks un
man ir ticis šis lielais prieks,
gods un atbildība piepulcēties
Laika saimei.
Jonkeros biju kopā ar Rudzīšu
atvasēm un savu „bosu”, izdevēju, Helmara vedeklu Daci
Rudzīti, kuŗa pašaizliedzīgi turpina strādāt, lai mūsu avīze
iznāktu. Te vietā pieminēt arī
Laika vecāko (pēc nostrādāto

„Protam, varam, dejojam“

gadu skaita) darbinieci Diānu
Simmons Rudzīti, čaklo skudriņu, kas veic to nemanāmo, bet
ļoti, ļoti atbildīgo darbu, kas
saistās ar avīzes administrāciju.
Viņa savās rokās pelnīti saņēma
JBANC godpilno balvu Vašingtonā. Jonkeros biju priecīga
satikt ilggadējo un lasītājiem
pazīstamo redaktori Astru
Mooru, skumu, ka klāt nebija
manu kollēgu ‒ „stiprā pleca”
Ojāra Celles un iedvesmojošās
Baibas Bičoles, kuŗi visi iegul-

dījuši daudz sava spēka, laika
un uzticības, lai Laiks turpinātu
iznākt arī gluži bezcerīgos apstākļos. Šis novembris patiesi ir
mūsu gaviļu mēnesis, un paldies
visiem par kopīgo darbu!
Jonkeru sarīkojums, raksturojot vienā vārdā, bija pacilājošs.
Un ne tikai Laika suminājumu
nozīmē – te vēl lielais paldies
par krāšņajām rozēm un atzinības vārdiem, ko teica Ņujorkas Latviešu biedrības priekšsēde Anita Bataraga, Latvijas

Jaunā paaudze svētku sarīkojumā Jonkeros

Goda konsuls Daris Dēliņš u. c.
Pacilājoši tas bija ar visu kopīgo
noskaņu un izcilo Valstssvētku
sarīkoju programmu, kuŗā iekļāvās arī Rūtas un Valža
Muktupāvelu koncerts „Mani
balti bālēliņi” ‒ skanīgs, informātīvi un emocionāli bagāts
vēstījums par mūsu saknēm, un
vēl arī mazo tautiešu ‒ Ņudžersijas un Jonkeru latviešu skolasbērnu dziesmas un dejas. Īpaši
aizkustinoši bija lielo un mazo
mākslinieku kopējie priekšne-

sumi. Palūkojieties bildēs, ko
redakcijai laipni pārsūtīja Kristīne Rathod un Ēriks Niedrītis!
Dzīvesprieks, ieinteresētība, gaišums, jaunība, turpinājums...
Atliek vien cerēt, ka tas viss mūs
pavadīs arī, tālāk ejot ikdienas
gaitās. Ņujorkas straujais temps,
kas man pēc salīdzinoši (jā,
salīdzinoši!) mierīgās Rīgas liek
patiesi izbrīnīties ‒ kā jūs to
paspējat?! Kā dziedāja Čikāgas
Piecīši: „Dieviņ, ļauj tiem stipriem būt,/kas bērnus latviešu

Daris Dēliņš saņēmis Helmara Rudzīša grāmatas eksemplāru no
šo rindu autores

skolā sūt’...” Un, protams, arī
Tev, Anita, Tev Dacīt (Dace
Aperāne, kas nenogurusi ceļ tiltus starp Ameriku un Latviju,
vadot biedrību TILTS), visiem,
kas sarūpējuši cienastus, ērtības, viesmīlību un sirsnīgo
kopābūšanu!
Svētki nebeidzas ‒ 18. novembrī kuplā pulkā tiekamies
Ņujorkas Kārnegī zālē, kur
Ņujorkas Latvijas Nacionālās
Operas ģilde (LNOĢ) sarīkojusi
neaizmirstamu pasākumu ‒
koncerta apmeklējumu Latvijas
101. gadadienā, ko diriģēja pasaules līmeņa mūzikas interprets, Bostonas simfoniskā orķestra vadītājs Andris Nelsons.
Tam sekoja svētku sarīkojums
turpat Kārnegī zāles telpās ar
Latvijas vēstnieka ANO (Apvienoto Nāciju organizācijā)
Andreja Pildegoviča uzrunu un
tostu Latvijai, kā arī jaunievēlētās LNOĢ priekšsēdes Ilzes
Dziesma kopā ar Rūtu un Valdi Muktupāveliem
Pētersones lietišķi asprātīgo
svētku sveicienu. Žēl tikai, ka
pats maestro Nelsons nevarēja,
nu, nekādi nevarēja ierasties pie
latviešiem vismaz uz piecām
minūtēm... Bet, lai nu kā, koncerts bija izcils, un par to
nākamnedēļ publicētajos iespaidos. Tagad pārcelsimies
dienu iepriekš ‒ 17. novembrī,
kad kopā ar Rudzīšu ģimenes
atvasēm un Viju Zuntaku Bērziņu un jauno Triju Zvaigžņu
ordeņa virsnieku Ivaru Bērziņu
devāmies uz Grīnvudas kapiem (Greenwood Cemetery), lai
atdotu godu Laika ciltstēvam
Helmaram Rudzītim un viņa
tuviniekiem, kas tur atdusas.
Pie Laika ciltstēva Helmara Rudzīša ģimenes kapa Grīnvudas
(Turpinājums
kapsētā. No kreisās: Dace Rudzīte, Ligita Kovtuna, Anda Simmons,
nākamajā numurā)
Tālis Simmons, Diāna Simmons Rudzīte, Helmars Rudzītis jun.
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KĀRLIS RŪSA
Indianapoles tautieši 27. oktobrī pulcējās Latviešu Sabiedriskā centra telpās, lai nosvinētu
gadskārtējo Lāčplēša dienu vietējās Daugavas Vanagu apvienības izkārtojumā.
Programmu ievadīja Mineapoles latviešu ev.-lut. draudzes
mācītājs Dags Demandts ar
svētbrīdi. Indianapoles DV apvienības priekšniece Nora Ceriņa uzrunā atgādināja, ka 2019.
gads ir pasludināts par Latvijas
Varoņu gadu. Īsa dokumentālfilma spilgti parādīja Cēsu
kaujas 1919. gada jūnijā kā
izšķirošu brīdi Latvijas atbrīvošanā. Vispirms veidojās Ziemeļlatvijas brigāde sadarbībā ar
igauņiem; sekoja skolnieku un
studentu rotas Valmierā un
Cēsīs. Brīvprātīgie turpināja
nākt klāt apzinoties svarīgo
cīņu pret lieliniekiem un vāciešu Landesvēru. Apvienojot
cīnītāju grupas, 1919. gada jūlijā nodibināja Latvijas armiju,

MAIJA DZELDE
Jau 101 gadu latviešiem ir
sava valsts – valsts, ar kuŗu
lepoties, kuŗu aizstāvēt un
godināt, kuŗas tradicijas lolot.
Arī šogad Kolorado latviešu
kultūras centrs rīkoja svinības

mūsu Latvijas neatkarības proklamēšanai jeb, kā daudziem
patīk teikt, dzimšanas dienai
par godu.
Svētku oficiālo daļu, kā ierasts, sākām ar Latvijas Valsts
prezidenta video sveicienu latviešiem visā pasaulē. Turpinājumā mūsu viesis no Latvijas,
luterāņu mācītājs, polītiķis,
drošības eksperts un bijušais
iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons dalījās savā skatījumā par
Latvijas sasniegumiem un galvenajiem izaicinājumiem, kas
vēl priekšā.
Pēc tam siltu pīrāgu un
kāpostu smarža visus vilināja uz
svētku skanīgāko daļu. Tajā
klātesošos ar saviem priekšnesumiem priecēja mūsu tautasdeju ansamblis Virpulītis, savukārt koŗa dziedātā dziesma

Lāčplēša dienas atcere
Indianapolē
kas beidzot iztrieca bermontiešus no Rīgas un sarkanarmiešus no Liepājas.
Sekoja jauniešu priekšnesumi. Renārs Šteinbahs dziedāja
“Es kaŗā aiziedams” un skandēja
dzeju. Dzejas deklamēja arī
Samanta Šteinbaha un Aleksandra Kuhn. Amanda Krēmere
spēlēja klarnetes solo.
Nora Ceriņa sveica jaunos
DV biedrus – Visvaldi, Samantu
un Renāru Šteinbahus. DV
Mūža biedros iestājušies Russ
Baum, Astrīda Kreile, Elīna
Lūse, Andris Krūmkalns un
Viesturs Purvlīcis. Ilze Miller
saņēma apvienības atzinības
rakstu par ilggadīgo darbību
apvienībā. Daugavas Vanagu
zelta nozīmi par darbu DV org.
saņēma Ruta un Māris Kārkliņi.
Pēc kopīgi dziedātās Daugavas
Vanagu dziesmas sekoja Daga
Demandta stāstījums par Daugavas Vanagu akciju “Ziedosim
100”. Jauniešu grupa mācītāja

Daga vadībā devās uz Latviju
tieši Simtgades atceres laikā, lai
atbalstītu 200 Latvijas bērnus ar
saziedotajiem $22 000. Piecu
dienu laikā sešu cilvēku grupa
mazā busiņā apbraukāja visus
četrus novadus, lai 13 izdales
punktos apdāvinātu bērnus ar
ziemas jakām, zābakiem un
citām derīgām lietām. Šie ir
bērni, kuŗi nesaņem atbalstu no
valdības sociālās apgādes. Katrā
vietā arī pastāstīja par Daugavas
Vanagu darbību un diasporas
latviešiem vispār.
Stāstījumu illustrēja filmēti
skati par ceļojuma norisi. Bija
aizkustinoši redzēt bērnu lielo
pārsteigumu un prieku, saņemot dāvanas, un jauki bija vērot
jauniešu nodarbības un spēles
ar bērniem. Mācītājs Demandts
augsti novērtē jauniešu grupas
enerģisko darbu un atzīst, ka
akcija izdevusies ļoti svētīgi.
Sekoja pusdienas un saviesīga
dzīve.
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Lāčplēša dienas
sarīkojums
Vašingtonā DC
Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem – 100! Latvijas Brīvības cīņu atcerei – 100!
Svētbrīdis Latvijas Brīvības cīnītāju piemiņai! Šāds izskanēja
aicinājums pulcēties svētdien,
10. novembrī, pulksten 11 no
rīta Vašingtonas DC Rock Creek
kapu latviešu nodalījumā.

Robertu Preissu-Straumi, tika
iedegtas svecītes, kuŗas vēlāk
nolika uz viņu atdusas vietām.
Tāpat pieminēja sūtni Jūliju
Feldmani un pirmo atjaunotās
Latvijas vēstnieku ASV Anatolu
Dinbergu.
Lasījumiem pa vidu vijās
Vašingtonas latviešu skolas

Jau ilgākus gadus ASV galvaspilsētā kļuvis par tradiciju
Lāčplēša dienā, 11. novembrī
pulcēties Rock Creek kapos, lai,
pieminot tur dusošos piecus
Lāčplēša kaŗa ordeņa kavalieŗus
un divus Latvijas diplomātus,
godinātu visus, kas savu dzīvi
veltījuši Tēvzemei. Jau pagājušo
gadu, Latvijas 100 gadu zīmē,
šis pasākums izvērtās plašāks.
Šogad, atzīmējot 100 gadus
Latvijas brīvības cīņām un bruņotajiem spēkiem, bija aicināti
īpaši viesi. Latvijas militārā
atašeja ASV, pulkveža Dzintara
Rogas aicinājumam bija atsaukušies arī citu zemju militārie
pārstāvji.
Pasākumu kopīgi kārtoja vietējā Daugavas Vanagu apvienība, draudze un Latvijas vēstniecība. Svētbrīdi ievadīja Austrumu apgabala prāveste, Vašingtonas draudzes mācītāja
Anita Vārsberga Pāža. Sekoja
lasījumi par šeit gulošo lāčplēšu
drošsirdību ienaidnieka krustugunīs. Pieminot Artūru Baumhammeru, Pēteri Vanderu,
Jūliju Pinni, Albertu Bulli un

piektās un sestās klases skolnieku skandētais dzejolis “Es
tēvu zemei noliecos”. Un tad,
sekojot prāvestei un Latvijas
karogam, Latvijas vēstnieks
ASV Māris Selga, Latvijas militārais atašejs ASV pulkv. Roga
un Vašingtonas Daugavas Vanadžu priekšniece Māra Bērziņa
devās nolikt ziedus pie atdusas
vietām, kur goda sardzē stāvēja
neseni skolas absolventi.
Svētbrīdi noslēdza vēstnieka
Māŗa Selgas uzruna un latviešu
tautas lūgšana “Dievs, svētī
Latviju”.
Bet svinības vēl nebija beigušās. Pulkv. Roga aicināja uz
vēstniecību, kur īsā uzrunā viņš
aicināja pieminēt pagājušo, bet
arī raudzīties nākotnē, iepazīstināja ar īpašajiem viesiem
un izdalīja veltes, kuŗas saņēma
Vašingtonas Daugavas Vanagu
apvienības priekšnieks Mārtiņš
Zvaners, draudzes pārstāve Aija
Celma-Evans un latviešu mūzeja vadītāja Lilita Berga.
BO
// FOTO: PĒTERA ALUNĀNA

Kolorado latvieši svin
Valsts svētkus
“Lec, saulīte!” izpelnījās vislielākās ovācijas, un korim nācās
to pat atkārtot. Šī komponista
Raimonda Tigula emocionālā
dziesma ir ļoti iemīļota latviešu
dejotāju un koristu vidū, un tas

nav pārsteigums, jo pa kādai
prieka asarai tās laikā mirdzēja
arī svētku viesu acīs. Vai tas bija
skaistās mūzikas, kopā būšanas
vai mīļās Latvijas dēļ – iemesls
katram savs.
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LATVIJAI VELTĪTA DIENA
VAŠINGTONAS PIEVĀRTĒ

VILNIS
BAUMANIS

Ziemīgi dzestrā 17. novembŗa
rītā Vašingtonas DC un apkārtnes latviešu saime, pulcējās
latviešu centrā Rokvilē, MD, lai
suminātu Latvijas valsti tās 101.
gadskārtā. Svinības ievadīja latviešu skola, kas nama priekšā,
Latvijas vēstniecības pārstāvju
un pārējo svētku viesu klātbūtnē, svinīgi uzvilka mastā Latvijas karogu. Svētku dievkalpojumā prāveste Anita VārsbergaPāža, citējot pravieša Jesajas
vārdus, mudināja visas valstis,
to vidū Latviju, darīt labus darbus un neaizmirst savus pabērnus – tad valstij netrūks
Dieva svētības. Dievkalpojumu
jauki papildināja soliste Līva
Blūma – jauna komponiste, pia- Tautasdeju ansamblis Namejs // FOTO: Pēteris Bičevskis
niste un vokāliste, kuŗas balss
tīkami saliedējās ar pianista un
ērģelnieka Egona Pļavnieka
pavadījumu.
Sekojošo svētku aktu vadīja
divi Amerikā auguši un latviešu
papildskolās izglītoti jaunieši –
Roberts Jansons un Kārlis Kuškēvics. Kā viens, tā otrs nesen
beiguši Gaŗezera vasaras vidusskolu, viesojušies Latvijā ALAs
programmas “Sveika, Latvija!”
ietvaros un uzskata latvietības
kopšanu par nozīmīgu dzīves

mērķi. Kā allaž, svētku publiku
iepriecināja Vašingtonas latviešu
skolēnu koris, kas, priekškaram
veroties, veidoja košu tautisku
gleznu. Klausītājos smaidu izraisīja kāda no vismazākajām
balsīm, kas ar radošu izjūtu
frazes “tik un tā” pēdējo vārdu
allaž pastiepa ilgāk.
Svinību dalībniekus ekrānā
uzrunāja Latvijas valsts prezidents Egils Levits. Viņš raksturoja latvietību kā vienojošu
spēku un kā vērtību audzinātāju

Vēstnieks Māris Selga kopā ar svētku akta vadītājiem Kārli Mazie svinētāji – Vašingtonas latviešu skolas skolēni
Kuškēvicu un Robertu Jansonu // FOTO: Pēteris Bičevskis
// FOTO: Pēteris Bičevskis

Jauna grāmata ceļā pie jums!
Helmara Rudzīša grāmatas „Manas dzīves dēkas” oriģināls,
izdots 1984. gadā Grāmatu Drauga apgādā, atrodams vai ikviena tautieša grāmatplauktā un kļuvis par bibliografisku retumu Latvijā...
Laika 70 gadu jubilejā apgāds Laika grāmata laiž klajā tās
atjaunoto izdevumu angļu valodā – ar mērķi, lai šis krāšņais
vēstījums par latviešu trimdu nonāktu arī pie nākamajām
paaudzēm, kam lasīšana latviešu valodā sagādā grūtības.
Šī grāmata, kas aptveŗ nozīmīgu laiku un svarīgus notikumus
latviešu vēsturē saistībā ar lielo pasaules vēsturi 20. gadsimtā,
būs objektīva un interesanta lasāmviela arī cittautu interesentiem un pētniekiem.
Iegādājieties šo grāmatu un dāviniet saviem bērniem,
mazbērniem un draugiem! Tā palīdzēs labāk izprast un iemīlēt
mūsu tautu, mūsu talantus un spēku.
Cena USD 35,–

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

latviešiem visā pasaulē. “Mūsu
uzdevums ir nodot Latvijas valsti
nākamajām paaudzēm labāku,
skaistāku nekā to saņēmām,”
teica prezidents, aicinādams katru
nākt talkā Latvijas pilnveidošanā. Saikni ar Latviju valstssvētku sarīkojumā stiprināja arī
Latvijas vēstniecības pārstāvju
un militārā atašeja klātbūtne.
Atgādinot, ka šogad savu simtgadi svin Latvijas bruņotie spēki,
programmas vadītāji teica paldies Latvijas kaŗavīriem un
sveica klātesošo militāro atašeju, pulkvedi Dzintaru Rogu
un kundzi Irinu.
Vēstnieks Māris Selga ar
kundzi Mariku ieradās Vašingtonā šī gada septembrī. Pirms
tam viņš pārstāvēja Latviju
Pekinā. Latviešu Organizāciju
Vašingtonā (LOV) priekšsēde
Anita Juberte stādīja viņu
priekšā kā senu draugu, jo vienu
amata posmu Vašingtonā viņš
jau bija nostrādājis agrāk, no

2004. līdz 2008. gadam. Uzrunājot Vašingtonas latviešu saimi,
Māris Selga minēja izaicinājumus, ko rada Rietumos jūtamais “nogurums” un nepamatotā cerība, ka Krievija mainīs
savu agresīvo ārpolītiku. Tāpat
arī abpus okeānam pieaugošais
populisms vairo sašķeltību gan
Eiropas Savienībā, gan NATO
aliansē. Taču viņš pauda pārliecību, ka NATO un ASV joprojām saista kopīgas polītiskās
un drošības intereses. “Spēcīgas
Ziemeļatlantijas alianses saglabāšana ir Latvijas ārpolītikas
vissvarīgākā prioritāte,” teica vēstnieks, piezīmēdams, ka Latvijā
šobrīd dienē NATO kaŗavīri no
vairāk nekā 10 valstīm.
Attiecībā uz Latvijas iekšējo
dzīvi, Māris Selga kā svarīgāko
valdības ilgtermiņa mērķi minēja valsts saimniecisko attīstību, kas ar laiku ļautu Latvijai
sasniegt Eiropas Ziemeļvalstu
labklājību. Tas nozīmē veikt dažādas reformas, to vidū – uzlabot Latvijas banku reputāciju.
Pēc vēstnieka domām, kopīgā
darbā tas viss ir iespējams. Kaut
latviešiem patīkot sūdzēties par
valdību, pašvaldībām, skolām
un daudz ko citu, nupat kā veikta
aptauja liecina, ka 69 procenti
Latvijas iedzīvotāju lepojas ar
savu valsti. Un vēstnieks piezīmēja: “Godīgi jāatzīst, ka tik
labi kā šodien mēs Latvijā neesam dzīvojuši nekad.” Viņš mudināja tautiešus ASV priecāties
par Latvijas sasniegumiem – arī
par nelielajiem –, kā arī turpināt
informēt ASV kongresa locekļus par Baltijas valstu drošības
jautājumiem.
Sekoja apbalvojumi. ALAs
priekšsēdis un PBLA priekšsēdes vietnieks Pēteris Blumbergs paziņoja, ka šī gada PBLA
balva piešķirta diriģentam, komponistam un latviešu mūzikas
populārizētājam Andrejam Jansonam. Amerikas Latviešu apvienības Atzinības rakstu saņēma Vašingtonas ev. lut. draudzes darbiniece Dagnija Ķilpe,
kas gadiem ilgi kārtojusi palīdzības sūtījumus bērniem Latvijā. Savukārt Latviešu fonds
godināja Intu Rūtiņu kā dāsnu
un ilggadīgu fonda atbalstītāju.
Valstssvētku programma noslēdzās ar vietējā folkloras ansambļa Sudrabavots un tautasdeju
grupas Namejs priekšnesumiem.
Sudrabavots, kas dzied jau 20
gadu un kam nekad nevajag
skaņu pastiprinātāja, lika dziesmās iemirdzēties tautas dainu
greznumiem. Nameja sešas spriganās dejotājas draudzīgi dalījās ar saviem vienīgajiem diviem puišiem, tos no sirds
izdancinādamas un lutinādamas.
Varbūt tādēļ, ka šī gada programmu lielā mērā veidoja
savējie – simpātiskie programmas pieteicēji, dūšīgie skolēni,
iecienītie pašmāju ansambļi –,
sarīkojums beidzās gaiši pacilātā noskaņā. Protams, labo
omu kāpināja arī šampanietis
un Vašingtonas organizāciju
dāmu klātais, bagātīgais svētku
galds.
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APBUROŠS VAKARS KLĪVLANDĒ

ANDA SŪNA COOK
Sarukušās dienas liecināja par
rudeni, bet vakars bija silts, kad
sestdien, 21.oktobrī devāmies
uz Klīvlandes latviešu draudzes
namu, Klīvlandes latviešu koncertapvienības 65. sezonas pirmo
koncertu. Jau no bērnības dienām izjustais satraukums, ejot
uz kādu sarīkojumu, šķita spraigāks, jo šī vakara māksliniece,
pianiste Dzintra Erliha bija atstājusi gaišas atmiņas no viņas
iepriekšējās koncertēšanas Klīvlandē kopā ar soprānu Maiju
Kovaļevsku.
Īsā uzrunā KLK priekšnieks
rev. Dr. Pauls Barbins pateicās
apmeklētājiem par ilgstošu atbalstu organizācijai, kas pastāvējusi kopš 1955. gada, un aicināja ar aplausiem sveikt gaidīto
mākslinieci.
Dzintras Erlihas plašā mūzikālā izglītība Latvijā pie ievērojiem mūzikas pedagogiem, kā
arī daudzie vispasaules panākumi, aizpildītu vairākas lappuses, tādēļ tos šeit neminēšu,
bet mēģināšu aprakstīt viņas

VIKTORS
HAUSMANIS
Nupat Rīgā sastapu kādreizējā
prezidenta Jāņa Čakstes mazmazmeitu Kristīni. Viņa dzīvo
Stokholmā, bet kādu brīdi strādā
arī Rīgā, pa vakariem vienmēr
braucot uz Čakstes dzimtas
mājām Aučiem. Vaicāju viņai –
kā ar teātŗiem Stokholmā? – Īsti
labi neesot, jo izrādēs trūkstot
skatītāju, zāles neesot aizpildītas.
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izcilo šī vakara sniegumu. Koncerts bija bez starpbrīža, un
pirms katras priekšnesuma
daļas māksliniece īsā paskaidrojumā ļāva ieskatīties spēlētās
mūzikas kodolā. Diemžēl, neesmu šos paskaidrojumus pierakstījusi, bet klausītājiem tie
bija viedi priekšstati, lai pēc tam
iedziļinātos atskaņojumos.
Māksliniecei īpaši tuvi ir
Lūcijas Garūtas (1902-1977)
skaņdarbi, un kā koncerta pirmos izpildījumus viņa bija izvēlējusies šīs komponistes etīdi
”Leģenda” un „Prelūdijas” no.1
un no.2. Rakstniece, Zenta
Mauriņa par Lūciju Garūtu ir
izteikusies, ka viņas mūzika
pārceļ no zemes uz zvaigznēm
un sauli ar maiguma spēku, kas
spēj šķīstīt un atbrīvot. Un
ievērojamajai pianistei piemīt
spēja, ko nevar iemācīt neviens
paidagogs – kā ar burves pieskārieniem viņa atmodina mūzikas cēlo valodu. Dzintras Erlihas domīgās skaņas ar slēptu
enerģijas izpausmi pārgāja drā-

matiskā, tad liegā sapņainumā,
tik tiešām uzbuŗot Lūcijas
Garūtas dāvāto pacilātību.
No Aivara Kalēja (1951) bagātīgā skaņdarbu klāsta Dzintra
Erliha bija izvēlējusies „Vasaras
dziesmiņu” un „Pavasari” no
cikla „Gadalaiki”. Izjustā virtuozitātē māksliniece uzbūra

attiecīgās dabas iztēles ainas kā
putnu vīterošanu, pavasara vējus,
pat trauslu ziedu plaukšanu un
atsvaidzinošas lietus lāses.
Aleksandra Skrjabina (18711915) „Preludes op.11”, nos.
9,10,17,22, toņu krāšņums izskanēja rezignēti, plūstoši un
drūmā izjūtā. Toties Frederika

Šopēna (1810-1849) ”Mazurkas,
op.24”, no.1 un op.7, no.1 ļāva
pieskāriena izsmalcinātībai rotaļīgi, virpuļojoši, pat majestātiski
atgādināt, cik bagātīga mūzikā
ir dinamisma palete.
Jāni Ivanovu (1906-1983)
erudītais komponists Marģeris
Zariņš apbrīno par spējām radīt
grieķu traģēdijas, un tādu noslieci varēja arī saklausīt J. Ivanova „Divās skicēs”. Pavēloši,
arī vaicājoši, drāmatiski virmojoši māksliniece ļāva it kā zvanu
skaņām piepildīt zāli.
Noslēgumā izvēlētajā Lūcijas
Garūtas ”Meditācijā”, Prelude
No. 4 izpaudās izjustā tuvība
izpildītajai ar radītāju. Dzidras
skaņas, uzstājīgs drāmatisms aizrautīgi apliecināja misticismu
un mūzikas varenību.
Krāšņu rožu buķeti pasniedza
Nora Renerte, un, aplausiem
nerimstoties, māksliniece bija
devīga ar vēl vienu atskaņojumu.
Vēl viens Skrjabina skaņdarbs,
kas viegli kā rudens lapas
Dr. Dzintra Erliha ar rev. Dr. Paulu Barbinu // FOTO: Inara Liepa ievibrēja klausītāju sirdis.

Mazās zālēs – lielas izrādes
toties, pārņem izjūta, ka tie nemaz nav aktieŗi, bet īsti, patiesi,
dzīves problēmu nomākti cilvēki.
Un izrādē nenotiek nekas ārkārtējs, it kā parasta situācija. Bet vai
arī dzīvē nav bijis tā, ka parasts
notikums sastrēdzina mūsu
prātu un sirdi? Un tā arī izrādē:
kāda ģimene – tēvs Pjērs – viņam
ir dēls Nikolā pusaudža gados,

līdz situācijai, kad liekas – sirds
var pārstāt pukstēt. Izrādē redzētajam nevar neticēt, tam nevar
nejust līdzi, jo mūsu priekšā
raisās reālā īstenība. Režisors
Intars Rešetins kādā intervijā
atklāti teicis: “Mani interesē pats
stāsts, nevis formas meklējumi.”
Un citā vietā: “Gribu, lai manas
izrādes skatītāji varētu iegūt kādu

tinu nejauši satikos atkal Nacionālā teātŗa Mazajā zālē: gan
viņš, gan es ar patiesu gandarījumu bijām noskatījušies somu
rakstnieka Juhas Jokela lugas
“Finlandizācija” izrādi. Sasveicinājāmies un uzreiz vienojāmies,
ka izrāde mums abiem patikusi.
To iestudējis gados vēl jauns
režisors, bet ar pieredzi – Valters

Skats no izrādes “Dēls” – Toms Veličko un Ģirts Ķesteris

Izrādē “Finlandizācija” Uldis Anže un Gundars Grasbergs

Savādi! Mums joprojām otrādi –
uz iestudējumu laikus jāiegādājas biļetes, citādi paliksi bešā un
iecerēto izrādi neredzēsi. Rīgā
tagad slavē divas izrādes: Dailē
Intara Rešetina iestudēto Floriana Zellera lugu “Dēls”, bet
Nacionālajā labus vārdus dzirdam par lugu ar drusku neierastu
nosaukumu “Finlandizācija”. Lasītāji sapratīs, ka darbība tajā
notiek Somijā, ko senāk dēvēja par
Finlandi. Ja jau tik labas ziņas,
izrādes jānoskatās. Meklēju internetā, kad rādīs “Dēlu” – bet – izpārdots. Ar Nacionālā teātŗa izrādi –
tas pats! Latvieši joprojām ir lieli
teātŗa mīlētāji un skatītāji, taču
kaut kā izrādi noskatīties izdevās.
Izrāde ”Dēls” norisinās Dailes
tā sauktajā kamerzālē trešajā
stāvā; dekorācijas it kā nekādas,
ir tikai aktieŗi, taču, izrādi ska-

atziņu vai apjausmu par sevi,
savu tuvāko. Lai viņiem ir, ko
paņemt sev līdzi.” Aizejot no
izrādes “Dēls”, varēja paņemt
līdzi atziņu par sarežģītām, bet
patiesām cilvēku attiecībām.
“Dēls” nav Rešetina vienīgā
tikšanās ar F. Zelleru – iepriekšējā notika jau pirms vairākiem
gadiem, kad viņu uzaicināja
Nacionālā teātŗa Mazajā zālē
iestudēt lugu “Tēvs”, izrādē pārmainot citu nosaukumu, un tā
saucās – “Ak, tētīt!” Tās centrā ir
tēvs – jau padzīvojis, slims un
diezgan vārgs, un interesanti, ka
izrādē darbojas tiešām tēvs – tas
bija Valdis Lūriņš, bet Meita bija
viņa īstā, patiesā un mīlētā meita
Dita Lūriņa. Pirmizrāde notika
2016. gadā, un izrāde joprojām
laiku pa laikam dzīvo uz skatuves.
Interesanti, ka ar Intaru Reše-

bet tēvam ir cita sieva, arī mazs
bērns. Protams, darbā jāstrādā,
un nodarboties ar tādu pieaugušu puiku kā Nikolā viņam nav
vaļas, jau tā diena problēmu
piesātināta! Bet sirsnīgais, jūtīgais Nikolā liekas citiem nevajadzīgs, pamests, lieks, arī savas
draudzenes tobrīd viņam nav,
tēva jaunajai sievai nekādas intereses par padēlu, un Nikolā
gudro, kā aiziet no šīs dzīves, kas
ir drūmu krāsu pārpilna. Situācija, par kādu dzīvē esam dzirdējuši, nu norisinās mūsu acu
priekšā un šķiet, ka tā nav izrāde,
bet epizode no dzīves. Izrādes
režisors I. Rešetins panācis it kā
vienkāršu, bet pašu vērtīgāko –
cilvēku attiecību patiesīgumu.
Nikolā lomas atveidotājs Toms
Veļičko netēlo, un viņa tēvs –
Ģirts Ķesteris – patiesi nonāk

Sīlis. Un pati pirmā vērtība, ko
abi paudām, bija – izrādes augstas raudzes patiesīgums. Mazajā
teātŗa lejas zālē nav skatuves,
publika izrādes laikā sēž nelielās
zāles vienā un otrā galā, vidū – kā
uz laukuma – darbojas nedaudzi
aktieŗi, taču ar absolūtu patiesības
sajūtu, ar absolūtu iejušanos
tēlos, bet tie nonākuši situācijā,
ko grūti atrisināt.
Teikšu atklāti: izsekot līdzi
tekstam nepavisam nav viegli, jo
tās nav atsevišķu cilvēku, bet
dažādu iestāžu, rūpniecības uzņēmumu un pat valsts problēmas. Mēs – parastie, citu nozaru cilvēki – pat nevaram uztvert, cik svarīgas un nozīmīgas
ir šīs attiecības un kas tās ietekmē:
kādas akciju sabiedrības zinātnieki izstrādājuši ļoti sarežģītu
aparatūru, kas var atvieglot cil-

vēka dzīvi vissarežģītākajās situācijās, bet – eksistē elementāra
problēma: kas šo iekārtu ražos,
kur dabūs naudu, lai to ražotu,
kur realizēs saražotos aparātus?
Tie palīdzētu cilvēkiem, daudziem ļautu izdzīvot. Bet – kā
panākt, lai tie ienāktu apritē?
Varētu sadarboties ar Krieviju,
bet pastāv polītiskie strīdi. Lai tos
nojauktu, uzņēmuma izpilddirektoram Olli jāparaksta kāds
papīrs, pret kuŗu viņš katēgoriski
iebilst. Un tā ir baiga sajūta, ko
lugā pārdzīvo Olli un Taisto,
uzzinot, ka viņu vislabāko ieceŗu
un mērķu radītie cilvēku glābšanas līdzekļi savstarpējo nesaskaņu dēļ noraidāmi! Tā, protams, nav manas darbības joma,
bet mūsu valstij savulaik bija jāsaņem smags pliķis, kad likvidēja Jelgavas cukurfabriku, Rīgas
Vagonrūpnīcu, un vēl un vēl.
Luga, protams, neko nevar izšķirt, bet tā uzdod jautājumu: ko
darīt, ja nonāk strupceļā? Režisors Valters Sīlis liek izrādes
laikā skatītājiem domāt līdzi,
neko neuzspiežot, taču mūsu
dzīvē – pat ikdienā ienāk problēmas, kas liek domāt, un aktieŗu
darbības patiesīgums tiešām
rada cieņu. Liekas, ka tā nav
izrāde, bet aktieŗu patiesā dzīve,
un it sevišķi šī dzīvā dzīve jūtama
Gundara Grasberga jau minētajā
Olli tēlā. Aktieris teātrī notēlojis
vairākas iedarbīgas lomas, bet tik
ļoti iedzīvojies pārdzīvojuma niansēs viņš līdz šim nebija redzēts.
Viņam līdzās ar absolūtu patiesības izjūtu darbojās Ivars
Kļavinskis kā Taisto Peltola un
Uldis Anže kā Jone Hogisto.
Viens no viņiem ir izpilddirektors,
otrs – vadošais pētnieks, trešais
– mārketinga direktors. Varena
un tomēr sarežģīta kopa!
Prieks par Nacionālā teātŗa
komandu, kuŗa Valtera Sīļa vadībā radījusi tik labu izrādi. Tā
liek domāt un līdzi just.
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ASTRA MOORA
Komponista, diriģenta, basbaritona, ērģeļnieka, skolotāja,
sabiedriskā darbinieka Guntara
Geduļa draugus visā pasaulē
satrieca sāpīga ziņa – dienu
pirms Latvijas valsts dibināšanas
101. gadadienas viņš aizgāja
viņsaulē.
Guntars Gedulis dzimis 1952.
gada 27. augustā Ņujorkā, kādreizējo liepājnieku Visvalža
Geduļa un Gundegas Gedules
(dzimusi Stengrēvica) ģimenē.
Dēlam saknes un saiknes bija
ļoti svarīgas, tāpēc cik vien iespējams bieži viņš centās sazināties ar radiniekiem un viesoties pilsētā, kuŗā piedzimst vējš.
Guntars Gedulis mācījās Ņujorkas latviešu ev. lut. baznīcas
draudzes pamatskolā un vidusskolā, Ņujorkas mūzikas un
mākslas vidusskolā apguva
kompozicijas teoriju, diriģēšanu un klavieŗspēli, bija klarnetists vairākos jauniešu orķestŗos. Interesi par mūziku viņš
mantoja no tēva, dziedoņa Visvalža Geduļa. Guntars studēja
Ņujorkas pilsētas universitātē
un 1974. gadā, universitāti beidzot, ieguva divus bakalaura
gradus – architektūrā un mūzikā, izpelnoties īpašu atzinību
laikrakstā New York Times.
Beidzis universitāti, Guntars
sāka strādāt Ņujorkas latviešu
ev. lut. baznīcas draudzes skolā,
kuŗā pats bija mācījies, dalījās
zināšanās, bērniem mācot dziedāšanu, ģeografiju, latviešu valodu. Ņujorkas latviešu evaņģeliski luteriskās baznīcas paspārnē viņš nodibināja un vadīja Ņujorkas latviešu jaunatnes pulciņa kori, bija diriģents
vairākos latviešu jaunatnes
dziesmu svētkos, mūzikas ievirzes vadītājs un lektors 2x2
nometnēs, Ņujorkas latviešu
skautu vienībā un kristīgās jaunatnes kursos ASV un Kanadā,
1974. un 1976. gada vasarā
Rietummičiganas universitātē
mācīja latviešu valodu. Daudzi
pat Latvijā dzimušie varētu
apskaust viņa valodas zināšanas, precīzo un skaidro izrunu,
apbrīnot dziļo interesi par latviešu valodas vēsturi.
Guntars Gedulis 1975. gadā
pārcēlās uz dzīvi Venecuelas
galvaspilsētā Karakasā, kur
vispirms viņa darba lauks bija
pilsētplānošana. Vienlaikus viņš
aktīvi iesaistījās latviešu sabiedriskajā dzīvē, vadīja latviešu pamatskolu un vidusskolu, 2x2
latviešu jauniešu nometni Venecuelā un Dienvidamerikas
latviešu jaunatnes apvienības
pirmo nometni Brazīlijā.
Karakasā Guntars Gedulis
dibināja un vadīja vairākus
koŗus. Koris Capella de Caracas
1980. gadā Guntara Geduļa
vadībā devās piecu nedēļu
koncertturnejā pa visu pasauli,
gadu vēlāk viesojās Dienvidamerikas valstīs. Šo kori pieņēma Indijas premjērministre
Indira Gandija, Peru, Ekvadoras un Panamas prezidenti,
valdības amatpersonas Ķīnā,
Izraelā, Ēģiptē, Kolumbijā un
citur.
Piecus gadus Guntars Gedulis
vadīja 1982. gadā dibināto
jauniešu kori Canta Mundo,
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Atceramies un godinām Guntaru Geduli
koristi brauca koncertturnejās
uz Trinidadu, Jamaiku, Losandželosu, Kolumbijas un Venecuelas pilsētām.
Venecuelas Plānošanas ministrijas kori MINDUR Guntars
Gedulis dibināja 1980. gadā un
vadīja 11 gadu.
Guntars Gedulis nodibināja
un vadīja Karakasas Apvienotās

bērnu koŗu dziesmu apdaŗu
sarakstīšanas techniku Puertoriko. Biedrības Gaudeamus
koŗa mūzikas programma 1998.
gadā saņēma Nacionālo mākslinieku prēmiju.
Guntars Gedulis rēgulāri lasīja referātus par latviešu koŗa
mūziku un izplatīja materiālus
par latviešu koŗa mūziku koŗa

un ansambļiem. Guntara Geduļa koŗa dziesmas godalgotas
Kanadas un ASV latviešu
Dziesmu svētkos.
Pēc neatkarības atjaunošanas
Latvijā Guntars Gedulis piedalījās pirmajā zinātnieku konferencē Rīgā, semināros mūzikas skolotājiem Ērgļos un
Engurē.

Guntars Gedulis Kuršu jeb Pirātu līcī Tobago ar Kurzemes hercoga Jēkaba karogu

kristīgās baznīcas kori (1985.1987.) un Venecuelas Centrālās
universitātes valodu skolas kori
Lingua Nova (1993.-1995.)
Koŗu dalībniekiem viņš mācīja
latviešu dziesmas un stāstīja par
Latvijas vēsturi un kultūru.
Guntars Gedulis bijis arī koŗmeistars operas kompanijā Belcanto (1985.-1987.) un Karakasas Teresa Carreño teātrī
(1993.-1994.).
Mūzikas biedrību Gaudeamus Guntars Gedulis dibināja
1987. gadā. Ar valdības atbalstu
biedrības kamerkoris koncertēja Trinidadas salā, Vašingtonā,
DC, un citās ASV austrumkrasta pilsētās. Kamerkoŗa 14 dziedātāji 1990. gadā piedalījās XX
Vispārējos latviešu Dziesmu un
Deju svētkos, koncertēja Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcā, Kuldīgā, Cēsīs, Siguldā un
citur, pēc tam citās Baltijas jūras
valstīs.
Mūzikas biedrība Gaudeamus
Guntara Geduļa vadībā kopš
1995. gada rīkoja gadskārtēju
starptautisko koŗu festivālu Canticum Novum, kuŗā piedalījās
apmēram 30 koŗu. Kopš 1998.
gada biedrība Karakasā rīko
Ziemsvētku festivālu Canticum
Noel.
Guntars Gedulis 1997. gadā
dibināja Latīņamerikas koŗa mūzikas apvienības filiāli, darbojās
organizācijas
starptautiskajā
valdē. Viņš vadīja Karakasas
Frīdmaņa mūzikas skolas koŗa
programmu, apmācīja Vijadekūras bērnu kori, mācīja mūzikas pamatus Fedoras Alemanas dziedātāju seminārā,
Venecuelas koŗa mūziku Trelevas koŗu konkursā Patagonijā, koŗdiriģēšanu Latīņamerikas koŗu mūzikas apvienības
skolā Brazīlijā, vokālo techniku
koŗiem Paragvajā un Tobago,

mūzikas festivālos – Starptautiskās koŗa federācijas 1. simpozijā Vīnē, America Cantat
festivālos Mardelplatā, Arģentīnā, un citur. Viņš komponējis
korāļus latviešu draudzēm, mūziku lugai „Princese Gundega
un karalis Brusubārda”, tautasdziesmu un tautasdeju apdares,
dziesmas korim un sōlistiem ar
pavadījumu, a cappella dziesmas, kamermūziku un elektronisko mūziku, aranžējis 150
latviešu tautasdziesmas korim

Basbaritons Guntars Gedulis
savu vecāku dzimtajā Liepājā
2001. gadā Sv. Trīsvienības baznīcā rīkoja savas mūzikālās
darbības 30 gadu koncertu.
Koncerta programma bija veltīta Džuzepes Verdi nāves simtgades atcerei, tajā bija ārijas no
vairākām Verdi operām. Guntars dziedāja arī ārijas no
Georga Hendeļa operas „Alčīna”, Josefa Haidna „Orfejs un
Eiridīke”, vairākas latviešu komponistu dziesmas – Bruno

Guntars Gedulis 2016. gada 21. jūnijā toreizējam Trinidadas un
Tobago prezidentam Antonijam Karmonam pasniedza Latvijas
prezidenta Raimonda Vējoņa sūtīto portretu ar parakstu

Skultes „Sapņu zeme”, Alfrēda
Kalniņa „Svešumā klīstot”, Jāņa
Norviļa „Piebaldzietes precinieks”.
Guntars Gedulis bija Pasaules
brīvo latviešu apvienības Izglītības padomes un Kultūras
fonda pārstāvis, Latvijas komponistu savienības biedrs. Viņš
uzturēja ciešus sakarus un
sadarbojās ar daudziem mūziķiem Latvijā. Viņa svēta pārliecība bija: „Mūzika ir logs uz
citu, garīgu pasauli, tilts, kas
mūs izved no ikdienas un savieno ar pārdzīvojumu.”
Nereti reizēs, kad Guntars
Gedulis atbrauca uz Ņujorku
apciemot māti, viņš spēlēja
ērģeles Ņujorkas latviešu ev. lut.
baznīcas dievkalpojumos.
Kopš 1977. gada Guntars
Gedulis rīkojis daudzas latviešu
kopienas aktīvitātes Brazīlijā.
2018. gadā pirmajā Latviešu
kultūras festivālā Brazīlijā viņš
bija diriģents un Dienvidamerikas latviešu kongresā pārstāvēja Venecuelas latviešus.
Brazīlijas latviešu korim viņš
sarakstījis īpašu dziesmu.
Kopš 1976. gada Guntars
Gedulis vadīja kultūras programmu profesora Edgara Andersona rīkotajos divos latviešu
salidojumos Kurzemes hercogistes kādreizējā kolōnijā Tobago. Pēc profesora Edgara
Andersona traģiskās nāves viņš
uzņēmās salidojumu rīkošanu
un kopš 1989. gada vadīja salidojumus Trinidadā un Tobago. Visi viņa vadītie 12 salidojumi vienmēr bija rūpīgi izplānoti, noritēja augstā līmenī.
Jāapbrīno Guntara Geduļa vadītāja spējas, viņš vienmēr bija
pacietīgs, savaldīgs un kārtīgs,
uz viņu nešaubīgi varēja paļauties. Pārpratumus, kādi šādos ceļojumos neizbēgami notiek, īpaši, ja piedalās vairāk
cilvēku, Guntars Gedulis mierīgi un bez jebkādiem asumiem
prata nokārtot. Viņam bija
raksturīgs milzīgs apzinīgums
un augsta pienākuma apziņa.
Guntars Gedulis visiem spēkiem centās veicināt Latvijas
valsts un Trinidadas un Tobago,
kā arī Venecuelas un Latvijas
kultūras sakarus, bieži ziedojot
savus personiskos līdzekļus.
Trinidadā un Tobago vietējie
viņu labi pazina, uzrunāja
vārdā. Viņš tur bija savējais,
nepārspīlējot var apgalvot –
viņš bija Latvijas sūtnis ar
izcilām diplomāta spējām. Turklāt viņam piemita nepārspējama humora izjūta. Viņš lepojās, ka ir latvietis, un uzsvēra, ka
nevar iedomāties, ka kādā brīdī
vairs nevarētu būt latvietis.
Guntaram Gedulim 2005.
gadā piešķirts Latvijas valsts
apbalvojums – Triju Zvaigžņu
ordenis.
No š. g. 26. decembŗa līdz
2020. gada 5. janvārīm notiks
20. latviešu salidojums Trinidadā un Tobago, diemžēl bez
ilggadējā vadītāja.
Guntara Geduļa izkoptais,
brīnišķīgais raksturs, kam pamatā dzidra, balta dvēsele,
paliks atmiņā ikvienam, kas ar
viņu ticies.
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neiesvied mani
citā oktāvā. dziedu te
starp zālēm un augiem
saules aplī
bet savā
Novembris ir pārdomu laiks.
Šajā laikā dzimšanas dienu svin
dzejniece, grafiķe un skolotāja
Maija Meirāne (īst. v. Maija
Šlesere, dzimusi Krustāne). Dzimusi 1934. gada 20. novembrī
Rīgā skolotāju Vitolda un Marijas Krustānu ģimenē. Mācījusies Rīgas 21. pamatskolā
Sarkandaugavā. No Rīgas pasaulē dzejniece paņēmusi līdzi
lasītprieku. “Ja vien būtu iespējams mūžā kaut ko nebijušu
piedzīvot, es izvēlētos teiksmainos Latvijas ģimnazijas laikus.
[..] Man bija deviņi gadi, un
savā pirmajā dienasgrāmatā es
ierakstīju, ka nemūžam citur
negribu dzīvot kā tikai Latvijā!”
Tomēr tā nenotika. 1944. gada
rudenī Maija ar vecākiem devās
bēgļu gaitās uz Vāciju, kur
pabeidza pamatskolu latviešu
bēgļu nometnē Lībekā, pēc tam
mācās latviešu ģimnazijā Neištatē. 1949. gadā viņa ar vecākiem dodas pāri okeanam – uz
Ameriku. Turpina mācības ģimnazijā Baltimorā, studē Merilendas Mākslas institūtā un
Džona Hopkinsa Universitātē
valodas, 1966. gadā iegūst mākslas maģistres gradu Rodailendas Dizaina institūtā.

Būtiska nozīme Maijas Meirānes dzīvē ir darbam skolā –
gan kā mākslas skolotājai amerikāņu vidusskolās Baltimorā
un Bostonā, bet jo īpaši latviešu
skolās: vasarās latviešu valodas
un literatūras skolotāja “Beverīnas” vasaras vidusskolā, bet
ziemā – Bostonas latviešu sestdienas skolā, kur bijusi arī
skolas pārzine. Tikpat nozīmīga
loma viņas dzīvē ir mākslai –

recenzente un dizainere, gleznotāja un grafiķe, kuŗa kopš
1966. gada ar saviem grafikas
darbiem piedalās izstādēs, darbi
izstādīti arī Rīgā.
Jau kopš 1960. gada Maija
Meirāne latviešu preses izdevu-
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Dzejniecei, grafiķei un skolotājai
MAIJAI MEIRĀNEI – 85!
mos publicē rakstus, recenzijas
par mākslu un atdzejojumus.
Pirmie dzejoļi tapuši vidusskolas gados, vēlāk publikācijas
žurnālā Raksti un Jaunā Gaita,
studiju gados aizraujas ar eksistenciālismu, raksta arī angliski, bet “sirdi izstāstīt varu
vienīgi latviešu valodā”. Maija
Meirāne ir divu dzejas krājumu
– “Dūmistaba” (1988) un
“Naktsvēstules” (2002) autore.
Abas grāmatas rotā pašas grafikas. Arī pēc 2002. gadā izdotā
krājuma tapuši jauni dzejoļi,
kas publicēti dažādos periodiskajos izdevumos, un kopā
noteikti veidojas vēl viens (tiesa
nepublicēts) dzejas krājums.
Maijas Meirānes dzeja apbrīnojami harmoniski savienojas
ar viņas mākslas redzējumu,
meklējot saknes, pamatu un
jēgu. Maijas Meirānes dzejā
jaušami latviešu tautas folkloras
elementi, saaužas pagātne ar
tagadni. Ļoti personiski ir arī
abu dzejas krājumu virsraksti:
“Dūmistaba” – kas nāk no viņas
pašas dzīves, no senčiem, pat no
visas latviešu tautas vēstures, un
“Naktsvēstules” – kā atklāsmes,
kā atzīšanās. Maijai Meirānei būtiska ir katra atgriešanās Latvijā.
Kaut sirds sāp un asaras acīs –
“Pamazām
Rīga atveras kā grāmata.
Daugavā Dievs lej ūdeni,
kur mūsu dvēselei
nomazgāt spārnus.”

Dūmistaba ir vieta, kur, neatkarīgi no tā, kur esi, sajūties
kā mājās, kā savā zemē, savā
kultūrā, savā būtībā. To gan
dzejā, gan dzīvē meklē un rod
jubilāre Maija Meirāne. Janīna
Kursīte rakstījusi: “Gan pirmajā,
gan otrajā dzejoļu apkopojumā
Meirāne meklējusi tautas maģiskā un šodienas vārda saliedēšanas noslēpumus. Un viņai
tas izdevies. Varbūt tāpēc, ka
viņa nenoliek tiešā veidā blakus
vienu un otru (tautas tradiciju
un mūsdienu pasauli), bet lēnām un ārēji nemanāmi pārtapina vienu otrā, radot trešo –
dzejas iztēles pasauli. [..] Maija
Meirāne dzīvē un dzejā aizrautīgi meklē senu zīmju nospiedumus. [..] Jau Dūmistabā
Maijas Meirānes dzejas vārdiem
juta tautas buramvārdu formulu tuvumu. Šajā grāmatā šī
maģiskā vārda meklējumi turpināti, gan mēģinot lasītājā iedvest paļāvību un ticību savam
spēkam un spējām ar trim
sastāvdaļām – krāsu terapiju
(dominē baltā un zilā), [..]
skaņu saspēlēm (aliterāciju, asonansēm, anagrammām, hipogrammām), smaržu terapiju. [..]
Dzejnieces poēzijas enerģētiskais lauks iezīmēts arī ar, ja tā
var teikt, sakrālās topografijas
nosaukumiem. Viņas dzejas
topogrāfiskajā kartē iezīmēti
tikai Latvijas vietvārdi. Tā ir
dzejnieces sapņu un nomoda

zeme ar Rīgu, īpaši Vecrīgu,
Daugavu, ar Drustiem, Gaiziņu,
Rāznas ezeru, Gaigalavu...”
Maiju Meirāni sastopu gan
Bostonā, gan Rīgā. Viņā ir tāds
netverams gaišums un trauslums, kas reizēm šķiet nav īsti
piemērots šim pragmatiskajam
laikam, bet Maijai Meirānei ir
savas pasaules – dzeja un
māksla, kas ļauj pabūt ar sevi un
iedziļināties sevī (arī pagātnē,
kas sasaista ar tagadni un rāda
ceļu nākotnē).

ziedojums, sākot ar $25.
31. decembrī Jaunā gada
sagaidīšana.
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 pilnsapulce.
Sīkāka informācija sekos.
Uzmanību! Mainījusies Biedrības Facebook lapa, lūdzam sekot mūsu jaunajai lapai „Latviesu Biedriba St. Petersburg
FL“. Sīkāku infomāciju par pasākumiem var uzzināt Biedrības
Facebook lapā vai zvanot Dacei
Nebarei Tel: 917-755-1391
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdien 19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirmdienās, 13:00, Info: 514-9929700. www.tervete.org
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Francisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc.
daļas vadītāja Una Veilande
tālr.: 408-813-5104, e-pasts:
una.veilande@gmail.com
Katru otrdien pl. 20:00 koŗa
mēģinājums.
Svētdien, 1.decembrī 1pm
Laimoņa Siliņa piemiņas pēcpusdiena.

Sestdien, 7. decembrī 10am4pm Baltiešu Ziemsvētku tirdziņš.
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 dievkalpojums un Draudzes eglīte.

630-595-0143. Māc. Ojārs Freimanis. Dr. pr. Uldis Pūliņš.
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Pēc Dievk. kafijas galds.
• Čikāgas latv. baptistu dr:
(820 Ontario St, Oak Park, IL
60302). Māc. Oļģerts Cakars.
Tālr.: 708-383-5285.
• Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226). Birojs atvērts
ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00.
E-pasts: reglite@aol.com Dievk.
notiek svētdienās 9:30. Pēc
Dievk. sadraudzība.
• Detroitas Sv. Paula latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI
48334). Dievk. notiek svētdienās 10:00. Seko sadraudzības
stunda.
• Dienvidfloridas latv. ev.
lut. dr.: Shepherd of the Coast
Luth.Church (1901 E Commercial Blvd, Ft. Lauderdale FL
33308). Info: Ilze Folkmane
Gibbs, e-pasts: folkmane@hotmail.com Info: Andrejs Jugs,
tālr.: 561-447-9050. Dievk. notiek 14:00. Pēc Dievk. visi lūgti
pie kafijas galda!
• Dienvidkalifornijas latv.
ev. lut. dr.: baznīca (1927 Riverside Dr., Los Angeles CA 90039).
Diak. Guna Reina. Dievk. notiek 11:00.
8. dec. (plkst. 11:00)-Adventa
svētbrīdis ar dziesmām, lasījumiem un dzejoļiem

Baltā lapa – izaicinājums
uz divkauju –
cimds, nomests pie manām
kājām, bet es drīkstu
izvēlēties ieročus –
melno tušu ar otu,
vanaga spalvu,
datora klikšķus,
bērza tāss pierakstus
šifrā –
baltā lapa ir ūdens virsma,
pār kuŗu atsperties lēcienam
sevī, vienīgi sevī
kā gaidot bezvēja brīdi,
pirms vārdi vēlreiz
kā ziedi,
atvērsies caurspīdīgi.
(2006. IV)
Daudz prieka, laimes un
radošas dzirksts!

SARĪKOJUMI
SARĪKOJUMI
FILADELFIJA
Filadelfijas
Brīvo
latvju
biedrībā, 531 North 7th Street,
Philadelphia, PA 19123.
Vai Tu Ziemsvētkos vari iztikt
bez piparkūkām, pīrāgiem,
bez dāvanām, bez draugiem? Ja
ne, tad ierodies uz Filadelfijas
Brīvo latvju biedrības gadskārtējo Ziemsvētku tirdziņu un
Svētku iesildīšanu, sestdien,
7. decembrī ar iespēju satikties,
saēsties, sapirkties, padziedāt
un arī laimēt visāda veida vinnestus! Tirdziņš atvērts no
plkst. 12:00 līdz 18:00. Sekos
saviesīgs vakars. Šogad uzstāsies
Alverson brāļi no Lugers. Ieejas
maksā $1; ieskaitīta loterijas
biļete. Sīkākai informācijai:
www.latviansociety.com, phillytirdzins@gmail.com
ŅUJORKA
Mākslas izstāde „Portable
Landscapes“ („Pārnēsājamās ainavas“) – Memories and Imaginaries of Refugee Modernism
(Bēgļu modernisms, atmiņas
un iztēle). Mākslinieki: Daina
Dagnija, Rolands Kaņeps, Sigurds Vīdzirkste, Artūrs Virtmanis u.c. The James Gallery,
CUNY (365 Fifth Ave.,First
Floor,NY,NY 10016); sponsorē
– lcca.lv/lv ; un centerforthehumanities.org/james-gallery.
Izstāde, kas norisinās Latvijas
valsts Simtgades programmas
ietvaros, James Gallery būs skatāma Ņujorkā līdz 15. februārim.

LONG ISLAND –
Salas Baznīca
Ziemsvētku tirdziņš Salas
baznīcā, 4 Riga Lane, Melville
NY svētdien, 8. decembrī. Dievkalpojums plkst 10:30 no rīta.
Sekos siltas pusdienas, izloze un
tirdziņš. Pārdosim piparkūkas,
pīrāgus, rudzu maizi, dzeltenmaizi, putraimdesas, pelēkos
zirņus, jāņusieru, galertu un
citus gardumus. Laipni ielūdz
Salas novada dāmu komiteja.
MILWOKOS
Šā gada 31. decembrī plkst
21.00 Milvokos bijušajā Latviesu namā tiks sagaidīts Jaunais
gads. Būs mūzika,aukstās uzkodas un šampanietis. Būs viesi no
Latvijas. Ieejas maksa $30.00
Jautājumi pa tel. 9202960863.
Andris.
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA 98125). Mājas lapa:
www.seattlelatviancenter.com
SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu biedrība (5220 Brittany Dr. S, Apt.
1410, St.Petersburg, FL 33715),
tālr: 727-8272338.
7. decembrī aicinām visus uz
Biedrības Ziemsvētku ieskandināšanu.
Mūs priecēs Armands Birkens
un deju kopa Mantinieki no
Čikāgas, bērnu ansamblis no
Orlando, Ziemsvētku vecītis un
deju mūzika. Būs rotaļas, sadziedāšanās un dejošana. Ieejas

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut.
Trimdas dr: (58 Irving st,
Brookline MA 02445). Info:
617-232- 5994, e-pasts: bostonastrimdasdraudze@gmail.com,
tālr: 617-232-5994. Māc. Igors
Safins. Tālr.: 617-935-4917.
E-pasts: igorssafins@gmail.com.
Runas stundas trešdienās 10:00
- 15:00. Dievk. notiek 11:00.
Dievk. 12:00 Bībeles stunda.
• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave,
Chicago IL 60634), tālr.: 773725-3820; E-pasts: cianasdraudze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānasdraudze- 255043897965234.
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Pēc Dievk. kafijas galds. Māc.
Gundega Puidza, tālr.birojā:
773-736-1295; mājās: 708-4530534, E-pasts: puidza@yahoo.com
• Čikāgas latv. ev. lut. Sv.
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.:

(Turpināts 18. lpp.)

2019. gada 30. novembris – 6. decembris

LAIKS

L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
***
Valsts prezidents Briselē
Valsts prezidents Egils Levits bija
ieradies divu dienu darba vizītē
Briselē. 25. novembrī Valsts prezidents Egils Levits darba vizītes
laikā Briselē tikās ar NATO ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu,
lai pārrunātu gatavošanos NATO
valstu un valdību vadītāju sanāksmei Londonā un aktuālos jautājumus Alianses darba kārtībā, tai
skaitā atturēšanas un aizsardzības
stiprināšanu un vienlīdzīgāku sloga sadali starp sabiedrotajiem.

Levits un Stoltenbergs bija vienisprātis, ka NATO valstu un valdību sanāksmē Londonā jāpauž
skaidrs un spēcīgs vēstījums par
sabiedroto vienotību un Alianses
gatavību stāties pretī nākotnes izaicinājumiem. Valsts prezidents
uzsvēra spēcīgas transatlantiskās
saiknes nozīmi kā pamatu NATO
panākumiem 70 gadu garumā:
“NATO ir stūŗakmens mūsu visu
drošībai – gan šeit, Latvijā, gan visā
transatlantiskajā zonā. Ņemot vērā
straujo digitālā laikmeta un IKT
attīstību, ļoti nozīmīgi turpināt
stiprināt NATO darbu un kompetences, lai nodrošinātu reģiona
drošību arī nākotnē.” Sarunas laikā Valsts prezidents un NATO
ģenerālsekretārs bija vienisprātis
jautājumos par reģiona drošību,
aizsardzības stiprināšanu, nākotnes izaicinājumiem, Alianses ilgtspēju un attīstību. Tāpat abu pušu
redzējums sakrita par to, kā Aliansi padarīt vēl spēcīgāku un vienotāku.

Levits tikās arī ar jaunievēlēto
Eiropadomes prezidentu Šarlu
Mišelu (attēlā), lai apspriestu aktuālos jautājumus NATO un Eiropas Savienības dienaskārtībā ‒
Eiropas drošība un aizsardzība,
klimata polītika un Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžets.
Š. Mišels ar patiesu interesi uzklausīja Valsts prezidenta vērtējumu par aktuālo situāciju Eiropā
un pasaulē.
Pārrunājot Eiropas drošības un
aizsardzības jautājumus, abas puses bija vienisprātis, ka Eiropas
drošība ir jāstiprina kopsolī ar
NATO, jo transatlantiskajām saitēm un NATO ir neatsverama loma
šajos jautājumos. Levits un Mišels
sarunā uzsvēra, ka attiecībā uz
Krieviju sankciju polītika ir jāturpina pirms nav panākta pilnīga
Minskas vienošanās, kas gan neizslēdz praktisku dialogu starp ES
un Krieviju.

Valsts prezidents Lēvenes Katoļu universitātē aizvadīja semināru – apaļā galda diskusiju ar Juridiskās fakultātes, Sociālo zinātņu
fakultātes un Filozofijas institūta
maģistrantūras un doktorantūras
studentiem par tematu “Demokratija digitālajā laikmetā – riski
un izaicinājumi”. Darba vizītes
laikā Egils Levits piedalījās Latvijas
Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā rīkotajā
pieņemšanā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai un mākslinieču Ilzes un
Kristīnes Luīzes Avotiņu izstādes
atklāšanā.
***
Rosinās sabiedrībā sarunas
par solidāritāti
Valsts prezidents Egils Levits izsludina solidāritātes sarunu ciklu,
veltītu solidāritātes veicināšanai
Latvijā, ko Levits izvirzījis par vienu no savas prezidentūras prioritātēm. Solidāritātes sarunu cikls
ietvers dažādus solidāritātes aspektus: sociālās nevienlīdzības mazināšanu, solidāritāti ar dabu, paaudžu solidāritāti un iekļaujošu
sabiedrību. 29. novembrī Rīgas
pilī notiks pirmā šī cikla ideju
domnīca, veltīta tematam “Latviešu nācija un saliedēta Latvijas
valsts”. Domnīcas mērķis ir apkopot idejas un radīt jaunus ierosinājumus, kā Latvijas tauta var kļūt
saliedētāka un kā iedzīvotāji kopīgiem spēkiem Latviju var veidot
par stipru un modernu Eiropas
valsti. Domnīcā piedalīsies ap 40
dažādu paaudžu sabiedrības pārstāvju – žurnālisti, pedagogi, mūziķi, kaŗavīri, mediķi, skolēni un
studenti, valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, biedrību pārstāvji
un citi sabiedriski aktīvi iedzīvotāji. Solidāritātes sarunu cikls tiks
turpināts arī 2020. gadā.
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Finanču sistēma
kā šūpoles
ar Zviedrijā dzīvojošajiem latviešiem līdzšinējo sadarbību starp
ELA un Zviedrijas Latviešu apvienību un uzklausītu priekšlikumus, kā pilnveidot ELA darbību
nākotnē.
Agnis: “Šī bija vērtīga pieredzes
apmaiņas vizīte. Es ar apbrīnu
raugos uz latviešiem Zviedrijā, kā
viņi ir spējuši nest cauri gadu desmitiem savu latvietību un nodot
to tālāk bērniem. Šī misija turpinās arī tagad ar tādu pašu jaudu,
par ko pārliecinājos Stokholmas
sestdienas skoliņā un tiekoties ar
ZLA pārstāvjiem. Diskusijā no
ZLA puses izskanēja lūgums ELA
vadībai uzlabot atgriezenisko saiti
ar biedru organizācijām. Novērtēju, ka kollēgas lika priekšā konkrētus risinājumus un, ka sarunas
bija konstruktīvas. Skaidroju arī
ELA budžeta situāciju un izteicu
pateicību par ZLA devumu tā
veidošanā. Salīdzinot ar citām
biedru organizācijām, ZLA ikgadējā biedra maksa ir viena no augstākajām. Vienojāmies, ka nākamā gada biedru pilnsapulcē martā
Bērzainē diskutēsim ar visiem
ELA biedriem par šiem svarīgajiem jautājumiem.”
***
UNESCO kultūras ministru
forumā Parīzē
UNESCO Ģenerālās konferences 40. sesijas laikā notika 3. Kultūras ministru forums. Tajā piedalījās 120 kultūras ministri no
visas pasaules, tai skaitā arī Latvijas Republikas kultūras ministrs
Nauris Puntulis, lai diskutētu par
kultūras lomu ilgtspējīgas attīstības sekmēšanā. Kultūras foruma
dalībnieki vienojās, ka kultūra ir
iekļaujošu un pielāgoties spējīgu
sabiedrību veidošanas pamatā.
Ministri dalījās savu valstu pieredzē par radošo industriju potenciāla attīstīšanu, nodarbinātību
kultūrā, kultūras izglītības nozīmi
un kultūras mantojuma un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu pilsētās un reģionos, it īpaši
sociāli mazaizsargātām grupām
un diasporām.

***
Valsts prezidents tiekas
ar Madonas un Cesvaines
iedzīvotājiem
21. novembrī Valsts prezidents
Egils Levits reģionālajā vizītē apmeklēja Madonu un Cesvaini.
Abās pilsētās Levits tikās ar iedzīvotājiem un atbildēja uz viņu jautājumiem par administrātīvi territoriālo reformu, valsts budžeta
veidošanu, pakalpojumu pieejamību novados, kultūrpolītiku un
valsts identitāti.
Madonā Valsts prezidents apskatīja jauno Vidzemes rajona
tieslietu ēku, paužot gandarījumu,
ka ir izdevies nonākt “no sapņa
līdz sienām”. Levits uzsvēra, ka ēka
atstāj lietišķas kompetences iespaidu, kas ir svarīgi visai sabiedrībai:
“Te ir vietā runāt par valsts estētiskumu, jo tas, kādas ir valsts iestāžu ēkas un darbinieki, atstāj iespaidu uz iedzīvotājiem un uz
mūsu uztveri par valsti.” Valsts
prezidents novēlēja sekmes tieslietu nama darbā un nākotnes mērķu īstenošanā. Viesošanās laikā
E. Levits apmeklēja Jāņa Norviļa
Madonas Mūzikas skolu, CesvaiLatvijas Republikas kultūras mines vidusskolu un apskatīja Ces- nistrs Nauris Puntulis piedalījās
vaines pils rekonstrukciju.
forumā, uzstājoties tematiskajā
panelī par kultūru lomu izglītībā.
***
Puntulis uzsvēra, ka katras nacioEiropas Latviešu apvienība
nālas valsts ilgtspēju nosaka tas,
tiekas ar Zviedrijas latviešiem cik sekmīgi tā spējusi kultūru inEiropas Latviešu apvienības tegrēt izglītībā, lai attīstītu kultūpriekšsēdes vietnieks Agnis Sauka ras izpratni un prasmes bērnos.
viesojās Stokholmā, lai pārrunātu Ministrs mudināja valstis no

Inna Šteinbuka ir Latvijas Universitātes Biznesa vadības un ekonomikas
fakultātes mācībspēks. Latvijas Avīze
Šteinbuku iztaujāja par banku uzraudzību, ekonomikas jautājumiem, kā arī par mūsu finanču
sistēmu, kredītiem un vai iespējams atjaunot Latvijas Bankas
reputāciju? Mūsu lasītāju ieskatam daži fragmenti no intervijas.
Vitāli nepieciešams atjaunot uzticēšanos Latvijas Bankai. Diemžēl reputācija
pēdējo gadu laikā ir apdraudēta – to viegli pazaudēt, bet grūti atgūt.
Tās atjaunošanai vajadzīgs cilvēks gan ar paša nevainojamu reputāciju, gan ar diplomāta spējām. Reputācija ir morāla, nevis juridiska katēgorija, tā vai nu ir vai arī nav. Latvijas Bankas prezidenta
skaļā aizturēšana un sekojošās negācijas presē mazināja viņa iespēju saglabāt savu stāju sabiedrības acīs. Ja cilvēks ieņem tik augstu
amatu, viņam jādomā ne tikai par savas nevainības pierādīšanu,
bet arī par savu valsti. Nedrīkst pieļaut situāciju, ka personālijas dēļ
cieš valsts. (..)
Mūsu finanču sistēma ir kā šūpoles. Pirms krizes iešūpojāmies
vienā galējībā ar nenormāli lētiem kreditiem, kad komercbankas
konkurēja savā starpā par katru klientu – toreiz asinsspiediens ekonomikā bija augsts, sākās pārkaršana, kas beidzās ar krizi. Tagad
esam iešūpojušies pretējā galējībā – bankas kreditus dod negribīgi,
ja ir saskatāmi kaut vai nenozīmīgi riski, un baidās no savas ēnas.
Bez reputācijas atjaunošanas būs grūti mainīt šo situāciju.
Nevienlīdzības mazināšana ir esošo budžeta līdzekļu pārdale caur
nodokļu sistēmu un pabalstiem. Zināma iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresīvitāte ir jau ieviesta. Arī nākamgad atbilstoši budžeta
projektam paaugstinās diferencēto neapliekamo minimumu. Diemžēl tas tikai daļēji uzlabo situāciju un nevienlīdzības mazināšana
joprojām būs prioritāte. (..)
Ja tev ir gripa, vari bezgalīgi dzert zāles pret paaugstinātu temperātūru, bet tās jau slimību neizārstē. Investīcijas, innovācijas un
izglītība ir produktīvitātes pieauguma priekšnoteikumi, kas ir vitāli
nepieciešami Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.
“STEM” (zinātne, technoloģija,
inženieŗzinātne un matēmātika)
izglītības prioritizācijas virzīties
uz “STEAM” (zinātne, technoloģija, inženieŗzinātne, māksla un
matēmātika) izglītības koncepta ieviešanu, uzsverot, ka bez mākslas
un kultūras klātbūtnes nebūs iespējams nodrošināt, ka technoloģiskais progress patiesi kalpos cilvēces labā.
***
Eksprezidentes rotu kollekcija
“Rotājies, Latvija!”

Bijusī Valsts prezidente Vaira
Vīķe-Freiberga par godu Latvijas
101.dzimšanas dienai izveidojusi
vērtīgu rotu kollekciju “Rotājies,
Latvija!”, kas veidota sadarbībā ar
juvilieŗizstrādājumu tirgotāju Grenardi. Rotu kollekcijas “Rotājies,
Latvija!” atklāšanā Vīķe-Freiberga
atzīmēja, ka kollekcijas tapšanā
piedalījusies no paša sākuma un
tas viņai bijis interesants piedzīvojums, jo šis ir īpašs veltījums Latvijas dzimšanas dienai.
“Mēs esam dažādos veidos atzīmējuši Latvijas dzimšanas dienu.
Mēs esam centušies dažādos veidos savas zemes vārdu darīt atpazīstamāku un pasaulei sadzirda-

mu, līdz ar to doma par rotu kollekciju saules temā šķita interesanta.
Un ne jau tāpēc, ka saules tema
dzīves laikā man būtu tuva, bet
tāpēc, ka tas ir būtisks simbols latviešiem,” sacīja Vīķe-Freiberga.
Viņa piebilda, ka tagad, kad svinam Latvijas 101. dzimšanas dienu, latvieši var domāt ne tikai, kā
rotāt zemi, bet arī, kā rotāt paši
sevi. Plašākai sabiedrībai kollekcija, kas vienlaicīgi iezīmē ar juvelieŗizstrādājumu uzņēmuma Grenardi 20. dzimšanas dienu, tika
prezentēta 20. novembrī, tirdzniecības centrā “Spice”.
“Esam īpaši pagodināti, jo šī
kollekcija tapusi sadarbībā ar vienu no nozīmīgākajiem modernās
Latvijas simboliem – Vairu VīķiFreibergu, polītiķi, zinātnieci un
sievieti, kuŗa izprot latviešu dzīvesziņu,” uzskata Grenardi valdes
locekle un kollekcijas dizainere.
Alīna Spriņģe, “Jau no kollekcijas
tapšanas pirmsākumiem tas ir
kopdarbs, kuŗā Vīķes-Freibergas
kundze aktīvi iesaistījās un līdzdarbojās.”
***
Expo 2020 Dubaijā piedalīsies
jaunuzņēmums no Latvijas
Latvijas jaunuzņēmums CheeksUp,
kas radījis runas terapijas instrumentu bērniem, ir starp tiem
120 innovātoriem un jaunuzņēmumiem no 65 valstīm, kas
novembŗa beigās pulcēsies Expo
2020 Dubaijas pasaules innovatoru samitā Apvienotajos Arabu
Emirātos.
(Turpinājums 10. lpp.)
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
(Turpināts no 9. lpp.)

Latvijas jaunuzņēmums CheeksUp
ir innovatīva, uz spēles elementiem balstīta terapijas metode bērniem ar runas traucējumiem. Terapijas spēle apvieno 3D atpazīšanu reālajā laikā, kas palīdz bērniem mācīties runas laikā pareizi
izmantot mēli un lūpas, apvienojot mācīšanos ar interaktīviem
spēles elementiem.
***
Izraugās svētku egles
Ziemsvētki vairs nav aiz kalniem, un šī īpašā notikuma gaidās
Rīgas domes priekšsēdis Oļegs
Burovs devās uz Rīgas mežu Tīreļu mežniecību, kur tika izraudzītas trīs galvenās egles, kas rotās
galvaspilsētu. Kopā ar Burovu uz
mežu pēc eglēm devās arī viņa
vietniece Anna Vladova, SIA Rīgas meži pārstāvji, žurnālisti, kā arī
Pārdaugavas Mūzikas un mākslas
skolas kori Sono un Rīgas pamatskolas “Rīdze” skolēni.
Svētku laikā egles priecēs apmeklētājus Doma laukumā, 11. novembŗa krastmalā pie Akmens
tilta un Rātslaukumā. Plānots, ka
egli Doma laukumā svinīgi iedegs
pirmās Adventes dienā, 1. decembrī, bet Rātslaukuma egli – 5. decembrī.
***
Piemin Zolitūdes traģēdiju
Klusi un ne tā kā citus gadus
21. novembrī, pieminēja Zolitūdes
traģēdijā bojāgājušos. Protestējot
pret traģēdijas krimināllietas ilgo
iztiesāšanu, biedrība “Zolitūde 21.11.”
šogad nerīkoja piemiņas pasākumus, tikai pulcējās traģēdijas vietā.
Traģēdijas vietā valdīja klusums –
cilvēki bija sanākuši, bet runas neizskanēja, dega sveces, un sanākušo rokās bija bojāgājušo portreti.

Biedrības “Zolitūde 21.11.” dalībnieki pulcējās pirms sešiem
gadiem notikušās Zolitūdes traģēdijas vietā, paužot neapmierinātību par ilgo traģēdijas krimināllietas iztiesāšanu // Foto:
LETA
Teicienam, ka laiks dziedē visas
brūces, traģēdijas upuru tuvinieki
nepiekrīt. Kopš pār cilvēku galvām
sagruva lielveikals Maxima, pagājuši seši gadi, taču neviens atbildīgais vēl nav notiesāts.
***
Roņu peldējums Latvijai
Dažādās Eiropas valstīs viņus
sauc dažādi – par roņiem, ūdriem,
valzirgiem. Šie cilvēki neapvainojas, ka tiek dēvēti dzīvnieku vārdos, jo tam ir vienojošs pamats –

Ziemsvētku laika koncertprogrammā tā skanēs jaunā aranžējumā, līdztekus maz dzirdētām un
pat nedzirdētām Mārtiņa Brauna
dziesmām. Pats komponists saka:
“Pa šiem gadiem ir daudz kas sakrājies, un vai tad tikai tradicionālās Ziemsvētku dziesmas var
radīt svētku sajūtu un aicināt uz
prieks peldēt un norūdīties aukstā pārdomām?”.
ūdenī. 18. novembrī Rīgā, Lucav***
salas plūdmalē, desmitiem ziemas Latviešu dziedātājai jauns singls
peldēšanas entuziastu pulcējās,
lai ar savu kopīgi ūdenī pavadīto
1 stundu un 41 minūti (simboliska 101 minūte) atzīmētu Latvijas
gadadienu.
Te visi ir draugi, šeit necīnās par
sportiskajiem rezultātiem, bet par
veselību un patīkamu laika pavadīšanu līdzīgi domājošu cilvēku
vidū.
***
Sadarbībā ar vairākiem mūzikas
Latviešu “Sudmaliņas”
nozares profesionāļiem, Lielbritasagādā ovācijas un uzvaru
nijā dzīvojošā latviešu dziedātāja
vācu dejotājiem
Agnese (Agnese Stengrevica) laiSajūsmināti par populārās lat- dusi klajā jaunu singlu Young.
viešu tautas dejas “Sudmaliņas”
soļiem, tos izlēma apgūt arī kāda
***
Vācijas jauniešu tautas deju grupa.
Latvijas filmas piedalās
Iemācījās un… ieguva pirmo vieTallinas kinofestivālā
tu tautas deju konkursā!
Ar Ginta Zilbaloža animācijas
filmas “Projām / Away” seansu
22. novembrī sākās Baltijas filmu
konkurss Tallinas kinofestivālā
“Melnās naktis / Black Nights /
PÖFF – Ziemeļeiropas vienīgajā A
klases festivālā, kas norisinās no
15. novembŗa līdz 1. decembrim,
paziņojumā medijiem informēja
Nacionālā kino centra pārstāvji.
Deju pamanījuši citas vācu deju Baltijas konkursam atlasītas vēl
kopas izpildījumā, kuŗiem to sa- trīs Latvijas filmas un trīs kopravukārt ieteikusi Vācijā dzīvojoša žojumi, bet kinoindustrijas prolatviete. “Tas bija liels izaicinā- grammā Baltic Event / Works In
jums! Ļoti grūti – neierasti soļi, Progress, kas risināsies festivāla otātrs temps. Mēģinājām cītīgi vai- rajā nedēļā, iekļauti trīs Latvijas
rākus mēnešus un, kā redzams, ie- topošo filmu projekti.
guldītais darbs atmaksājās!” priecīgs ir konkursa uzvarētāju, Zī***
benbirgenas sakšu Heilbronnas
Dokumentālista filma
jauniešu deju grupas vadītājs Pa“Valkātājs”
triks Velthers. Tautas deju konCilvēku masveida aizbraukšana
kurss notika Vācijas pilsētā Vīlē, no Latvijas, kas arvien turpinās,
un tas ir īpašs, jo to rīkoja apvie- mūsu valsti ved pretī ļoti biedējonība “Zībenbirgenas sakšu jaunie- šai nākotnei – par to ir pārliecināts
ši Vācijā”. Tā ir biedrība, kas sagla- režisors Ivars Zviedris, kuŗš šo
bā un nodod tālāk Zībenbirgenas problēmu turpina aktuālizēt savā
sakšu tradicijas, iepazīstina ar tām jaunākajā filmā “Valkātājs”. 1. dejaunāko paaudzi un rūpējas par cembrī kinoteātrī Splendid Palace
kultūras mantojumu. Tautas deju pirmizrādi piedzīvos dokumensacensības notika jau 27. reizi, šo- tālā filma, kas vēsta par dzīvi Latreiz tajās piedalījās aptuveni 300 vijas pierobežā un kādas jaunas,
dejotāju.
savdabīgas profesijas piekopējiem,
***
kas iedēvēti par “valkātājiem”. ProMārtiņam Braunam
ti, tie ir cilvēki, kas palīdz nelegāZiemsvētku programma
lajiem imigrantiem šķērsot robeKomponists Mārtiņš Brauns ko- žu, lai iekļūtu Eiropas Savienībā.
pā ar vokālo grupu Insomnia ir sagatavojis īpašu Ziemsvētku pro***
grammu un dosies kopīgā svētku Ceļu pie lasītājiem sāk grāmata
laika turnejā, piedāvājot koncertus “Latvijas sporta lepnums 100”
13 vietās Latvijā. Programmas vadBrīnišķīgu dāvanu Latvijas 101.
motīvs ir Mārtiņa Brauna dziesma dzimšanas dienā sarūpējis Latvi“Veltījums” no kinofilmas “Ziemassvētku jampadracis”, ko jaunā versijā dzied grupa Insomnia.

jas Sporta mūzejs – ar Izglītības un
zinātnes ministrijas financiālu atbalstu ir sagatavota un ceļu pie lasītājiem sākusi izcilās grāmatas
“Latvijas sporta lepnums 100”
elektroniskā versija.

2019. gada 30. novembris – 6. decembris

V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
LIELBRITANIJA.

Latvijas vēstniecība Lielbritanijā
aicina vietējos latviešus uz tikšanos ar Latvijas Valsts prezidentu
Egilu Levitu un Andru Levites
kundzi. Tikšanās gaidāma ceturtdien, 5. decembrī, plkst. 19:15,
informē vēstniecībā. Pasākuma
programmā paredzēta Valsts
prezidenta uzruna, diskusija un
arī koncerts ar tautas deju kopu
un koŗa piedalīšanos. Norises
vieta: Rudolf Steiner House, 35
Park Road, Londona, NW1 6XT.
Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, dalībai pasākumā nepieciešama
iepriekšēja reģistrācija, ko iespējams veikt šeit. Ierodoties būs
nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu ar fotografiju.
FRANCIJA. 23. novembrī Latvijas vēstniecībā Parīzē sirsnīgā gaisotnē notika koklēšanas un rotaļu pēcpusdiena bērniem kopā
ar skolotāju Aigu Ožehovsku no Luksemburgas. Aiga Ožehovska
ieveda sanākušos bērnus koklēšanas un latviešu rotaļu pasaulē. Bērni
iemācījās spēlēt vairākas dziesmas un gāja rotaļās. Pēc koklēšanas
meistarklases bērniem bija iespēja parādīt vecākiem, ko viņi ir iemācījušies nelielā koncertā. Arī no Luksemburgas atbraukušie koklētāji rādīja savas kokles spēles prasmes un iepriecināja publiku. Visi
kopā gāja rotaļās un sarīkojuma noslēgumā baudīja launagu. Viena
no jaunajām koklētājām teica, ka vēlētos biežāk mūzicēt kopā ar citiem. Parīzes latviešu bērnu folkloras kopa “Guntiņas” piedalīsies
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2020. gadā kopā ar
Luksemburgas folkloras kopu. Pēc koncerta Eiropas Latviešu apvienības kultūras nozares vadītāja Lelde Vikmane pasniedza Aigai Ožehovskai Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda (PBLA
KF) Atzinības rakstu Kustībai “Vakareiropas koklētāji” par ieguldījumu Latvijas mūzikas tradiciju izkopšanā ārvalstīs vairākās paaudzēs
un par jauno albumu “Simtiem zvaigžņu debesīs”.
DĀNIJA. 16. novembrī Holstedā krāšņi tika godināta Latvijas Republikas 101. proklamēšanas diena. Latviešu-dāņu biedrības
rīkotajā pasākumā viesus priecēja kora “Rietumvējš” dziesmas, tautas deju priekšnesums no pašiem mazākajiem sarīkojuma dalībniekiem, kā arī īpašs mūzikāls sveiciens no grupas Credo. Klātesošos
uzrunāja vēstniece Alda Vanaga un biedrības vadītājs Raivis Orba.
Svinības apmeklēja vairāk kā 200 viesu, tai skaitā daudz ģimeņu ar
bērniem. Pasākuma turpinājumā apmeklētājiem bija iespēja piedalīties kopīgās aktīvitātēs, vienā no tām bija jāatrod savi novadnieki un
kopā jānodzied novadam raksturīga dziesma. Pasākuma organizētāji
bija parūpējušies arī par loteriju, kuŗā varēja laimēt vērtīgas balvas,
GRIEĶIJA. 20. novembrī, par godu Latvijas Republikas
proklamēšanas 101. gadadienai,
vēstniecība Atēnās rīkoja svinīgo
svētku koncertu un pieņemšanu
Atēnu Konservātorijā ar daudzkārt Latvijā godalgotās pianistes
Agneses Egliņas, soprāna Ingas
Šļubovskas-Kancēvičas un grieķu flautistes Natālijas Gerakis uzstāšanos. Svētku pasākumu, uz kuŗu
bija ieradušies kupls skaits viesu, ar runu atklāja Latvijas vēstnieks
Grieķijā Māris Klišāns. Viņš informēja klātesošos par 18. novembŗa
nozīmi Latvijai un tās tautai, kā arī atgādināja, ka šogad svinējām
Baltijas ceļa 30. gadadienu, kad 1989. gada augustā Igaunijas, Latvijas
un Lietuvas ļaudis sadevās rokās, veidojot 600 kilometru garu cilvēku ķēdi “Baltijas ceļu”.
Grāmatas “Latvijas sporta lepnums 100” atvēršanas svētki notika pagājušā gada oktobŗa beigās.
Grāmatas tapšana bija pēdējo gadu
grandiozākais kopdarbs, kuŗa veidošanā iesaistījās 27 autori, 29 fotografi, organizācijas un privātpersonas. Iespaidīgo vēstījumu par
simts gados noieto ceļu veido 480
lappuses un vairāk nekā 400 illustrācijas un fotoattēli no Latvijas
Sporta mūzeja, Latvijas Olimpiskās komitejas, Rīgas Motormūzeja, sporta veidu federāciju un
privātpersonu archīvu materiāliem. Grāmata ir kā spogulis mūsu
tautas gribai sportot – no pirmās
Latvijas Olimpiadas līdz pēdējām
Olimpiskajām spēlēm 2018. gadā.
Šie stāsti par mūsu sporta zvaigznēm – Olimpisko spēļu, pasaules
un Eiropas čempioniem – iedvesmo ikvienu būt stiprākiem, uzņēmīgākiem un laimīgākiem.

***
Grāmata par porcelāna
darbnīcu Baltars
Izdevniecība “Neputns” izdod
grāmatu par porcelāna darbnīcu
Baltars (1924 –1931), kuŗu sastādījusi mākslas zinātniece Dace
Ļaviņa. Porcelāna ražošanas un
populārizēšanas sabiedrība Baltars pie Latvijas mākslas debesīm
parādījās negaidīti, kā žilbinoša
komēta, kas pēc mērķtiecīga lidojuma sadeg izplatījumā, atmiņai
atstājot aiz sevis mirdzošas trajektorijas ceļu. Vācot šos “zvaigžņu
putekļus” – Sutas, Beļcovas un Vidberga mākslas porcelāna izstrādājumus un vēsturiskās liecības ilgākā laika posmā ir izdevies izveidot pilnīgāku priekšstatu par
darbnīcas radošo mantojumu,”
sacīja grāmatas sastādītāja Dace
Ļaviņa. Grāmatas dizainu izstrādājis mākslinieks Armands Zelčs.
Ziņas sakopojis P. Karlsons

2019. gada 30. novembris – 6. decembris
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L AIKU UN VIETU MIJĀS

Polītiskā krize Izraēlā
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

FRANKS
GORDONS
Pašreizējās polītiskās krizes epicentrā atrodas ilggadējais Izraēlas
premjērministrs Benjamins Netanjahu, kuŗš ne par ko negrib šķirties no valdības vadītāja amata,
kaut gan viņš apsūdzēts kriminālos pārkāpumos, tostarp kukuļošanā. Un klāt vēl nāk, var teikt,
“sasodītais” apstāklis, ka abu lielāko partiju – nacionāli konservātīvās Likud (Netanjahu partijas)
un centriskās, pamatā laicīgās
“zili baltās” apvienības samērs ir
un paliek gandrīz vienāds, nevienai neļaujot gūt būtisku pārsvaru.
Lai saprastu turpmāko, atgādināšu, ka Izraēlas parlamentā ir
120 deputāti, un valsts prezidents
var uzticēt valdības veidošanu
tikai tam, kurš balstās uz koaliciju ar 61 deputātu.
Vārdu sakot, šī gada 4. aprīlī
notika vēlēšanas, kuŗās Netan-

jahu partija Likud ieguva 31
mandātu, kamēr “zili baltie”, ko
vada bijušais armijas ģenerālstāba priekšnieks Benijs Gancs, –
30. Taču Netanjahu “bloks” – viņa
partija ar galēji labējiem un divām “reliģiskajām” partijām –
aptvēra tikai 55 mandātus. Notika sīva kaulēšanās, un bijušais
ārlietu un aizsardzības ministrs
Avigdors Libermans, kuŗa partijai bija 6 mandāti, atteicās pievienoties Natanjahu “blokam”, jo,
kaut būdams izteikti labējs, viņš
necieta fanātiskas un ngausīgās
”reliģiskas” partijas. Netanjahu,
redzot, ka izredžu sastādīt valdību viņam nav, panāca, ka parlaments nobalsoja par pašlikvidēšanos un jānotiek jaunām velēšanām – 17. septembrī. Milzu
tēriņi, atkal savstarpēji pārmetumi un jezga.

Un kas nu iznāca? “Zili baltie”
ieguva 33 mandātus, Likud –
32. Bet Netanjahu “bloka” rīcībā
atkal bija tikai 55 mandāti. Ja Libermans liktu klāt savus šoreiz
8 mandātus... Bet viņš to pašu
iemeslu dēļ atteicās. Prezidents
Reuvens Rivlins likumā noteiktos termiņos ļāva gan Netanjahu,
gan Gancam tomēr mēģināt iegūt 61 balsi, taču abiem tas neizdevās Gancs ierosināja vienoties par nacionālās vienības valdību – “zili baltie” un Likud
kopā, bet Netanjahu katrā ziņā
gribēja iesaistīt tajā “reliģiskos”,
kas Gancam nebija pa prātam.
Tātad neatliek nekas cits kā rīkot trešās vēlēšanas nepilna gada
laikā – 2020. gada 3. martā. Nebijis gadījums Izraēlas 71 gada
pastāvēšanas laikā!
Un prezidents Rivlins ķeras pie

Benjamins Netanjahu ne tikai
katēgoriski atteicās atkāpties no
amata, bet lielās dusmās apsūdzēja Mandelblitu, izmeklētājus,
policiju, neatkarīgos medijus “apvērsumā” un atkārtoja, ka savu
vainu neatzīst. Kad dusmu lēkme
pārgāja, Netanjahu mainīja toni
un pēkšņi teica, ka respektēšot
tiesas spriedumu (kad vēl sāksies
prāva...).
Jāatzīst, ka Netanjahu elektorāts joprojām nelokāmi stāv un
krīt par Likud. Aptaujā, kas rīkota tūlīt pēc Mandelblita paziņojuma, izrādījās ka šī partija arī
trešajās vēlēšanās saņemtu 33
mandātus. Un ja “zili baltie” iegūtu ap 30, atklal būtu strupceļš.
Vēl tas “izmisīgais” 21 dienas
termiņš nav beidzies. Vai būs
pārsteigumi? Tikmēr krize turpinās.

VALSTS ŠŪPOŠANA

SALLIJA
BENFELDE
Centrālā vēlēšanu komisija
(CVK) 14. novembrī atļāva sākt
parakstu vākšanu par balsošanu
13. Saeimas atlaišanai. Iemesls –
mediķiem nākamā gada budžetā
nav paredzēti vajadzīgie 120 miljoni eiro, bet aptuveni uz pusi
mazāk, tādēļ algas nevarēs celt
tajā apmērā, kuŗu paredz likums.
Citiem vārdiem sakot, krīze veselības aprūpē ir sasniegusi milzu
apmērus.
Pēdējo sešu gadu laikā ārstu
skaits samazinājies par apmēram
6%. Pagājušajā gadā Latvijā bija
6568 ārsti, kas ir par 132 ārstiem
mazāk nekā gadu iepriekš. Kopumā Latvijas slimnīcās un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD) trūkst vairāk nekā 1000 ārstu, māsu un
citu veselības aprūpes profesionāļu. Tajā pašā laikā katru gadu
augstskolas pabeidz vairāk ārstu,
nekā ir vietu rezidentūrā, turklāt
rezidentu algas ir mazas. Gan
ārstu, gan medmāsu, gan arī rezidentu algas ir mazākās Baltijas
valstīs – Igaunijā un Lietuvā tās ir
manāmi lielākas.
Gan jāpiebilst, ka naudas trūkums nav vienīgā problēma, nepārskatāms financējuma izlietojums un pacientu plūsmas plānošanas kļūdas vērojamas visā
sistēmā, brīžiem rodas iespaids,
ka to, kā pacienti nonāk pie speciālistiem, plāno cilvēki, kuŗiem
ar reālo dzīvi nav nekādas saskares.
Parakstīties par šo iniciātīvu
vēlētāji varēs 12 mēnešus elektroniski portālā www.latvija.lv vai
apliecinot parakstu pie zvērināta
notāra, dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā,
kuŗa veic notariālas darbības, vai
novadā pie pagasta vai pilsētas
pārvaldes vadītāja. Parakstu vāk-

juridiska “salmiņa”, ko paredz
likums: 21 dienas laikā jebkuŗš
no 120 deputātiem var uzņemties valdības sastādīšanu, ja spēs
sadabūt 61 balsi.
Tikmēr pāri polītikai stāvošais
valdības juridiskais padomnieks
Avihajs Mandelblits, kuŗa statuss
atbilst ģenerālprokurora amatam, pēc skrupulozas “izklaušināšanas” (hearing) paziņoja, ka
premjērministrs Netanjahu apsūdzēts kriminālos pakāpumos,
tostarp kukuļošanā, pēc trīs “lietu” izskatīšanas. Un viņam būs
jāstājas tiesas priekšā.
Saprotams, ka tā vēlētāju masa,
kas balsoja pret Likudu, kā arī
neatkarīgie mediji, pamatoti prasa, lai Netanjahu tūlīt atkāpjas no
amata, jo cilvēkam, kas apsūdzēts
kriminālos pārkāpumos, nevar
uzticēt valdības vadīšanu.

šana sākās piektdien, 15. novembrī, un ilgs līdz 2020. gada 14. novembrim. Kā zināms, Latvijas
Republikas Satversme paredz, ka
ne mazāk kā vienai desmitajai
daļai vēlētāju ir tiesības ierosināt
tautas nobalsošanu par Saeimas
atsaukšanu. Lai izmantotu šīs
tiesības, CVK jāpiereģistrē iniciātīvas grupa, kuŗai 12 mēnešu
laikā jāsavāc un jāiesniedz CVK
ne mazāk kā vienas desmitās
daļas (154 865) vēlētāju paraksti.
Ja vajadzīgais parakstu daudzums tiks savākts, tad notiks
tautas nobalsošana, un nobalsošanā par atlaišanu ir jānobalso
vairākumam, turklāt ne mazāk
par divām trešdaļām no to vēlētāju skaita, kas nobalsoja 13 Saeimas vēlēšanās – tātad divām
trešdaļām no 844 925.
Jāpiebilst, ka atbilstoši Satversmei tiesību atsaukt Saeimu vēlētāji nevar izmantot gadu pēc
Saeimas sanākšanas, gadu pirms
Saeimas pilnvaru beigām, Valsts
prezidenta pilnvaru pēdējo sešu
mēnešu laikā, kā arī agrāk par
sešiem mēnešiem pēc iepriekšējās tautas nobalsošanas par Saeimas atsaukšanu. Tātad šobrīd
Satversme tiek ievērota un parakstu vākšana, lai ierosinātu
13. Saeimas atlaišanu, ir likumīga.
Iniciātīvu par parakstu vākšanu reģistrēja gan biedrība “Varu
Latvijas tautai”, gan Centra partija, par to vēl domā arī mediķu
arodbiedrība. Jāteic, ka parakstu
vākšanas ierosinātāji ir cilvēki,
kuŗu līdzšinējā darbošanās polītikā tiek vērtēta ar aizdomām un
kuŗu reputācija nav īpaši augsta.
Tiesa gan, daudzi vēlētāji teic, ka
viņiem vienalga, kas ir tie cilvēki,
kuŗi ierosināja parakstu vākšanu,
jo notiekošais veselības aprūpē
un Saeimas tukšie solījumi vairs

nav izturami. Līdz brīdim, kad
tiek rakstīts šis komentārs, savākti jau aptuveni četrdesmit
tūkstoši parakstu.
Vēl pirms budžeta pieņemšanas, 7. novembrī, pie Saeimas
notika liels mediķu pikets, kuŗā
piedalījās vismaz 1000 cilvēku,
šajā dienā notika arī daļējs streiks –
tika sniegta tikai neatliekamā
medicīniskā palīdzība, bet plānotās operācijas un izmeklējumi
nenotika, nestrādāja gandrīz visas ģimenes ārstu prakses. Mediķi sola savus protestus turpināt.
Tad kas īsti notiek?
Nākamā gada budžets ir pieņemts, bet jautājums par to, vai
iespējams atrast nepieciešamo financējumu mediķu algām paliek. Par spīti opozicijas partiju
apgalvojumiem, ka naudu var
atrast, manuprāt tas nav tik vienkārši, jo kādam kaut ko nāktos
atņemt. Tiesa gan, vismaz kaut
ko deputāti varētu izdarīt, apliecinot savu labo gribu. Proti, deputāti var atteikties no partiju
financēšanas palielinājuma šīs
Saeimas laikā. Tas neatrisinās veselības aprūpes financējuma jautājumu, bet vismaz apliecinās, ka
deputātiem šis jautājums tiešām
rūp.
No vienas puses, varbūt var
piekrist bijušā premjēra Māra
Kučinska sacītajam, ka pirms vēlēšanām tika solītas neizpildāmas lietas jeb ar murgainiem solījumiem tika “nopirktas” vietas
Saeimā. Vismaz kaut kas no solījumiem jāpilda, katra koalicijas
partija kaut ko grib, kaut mazu
daļu no solītā, tādēļ budžets netika veidots, kā pamatu ņemot
financējuma palielināšanu ar likumu solītajā apjomā veselības
aprūpē un izglītībā. No otras
puses, algu palielinājums budžetā

ir paredzēts ne tikai mediķiem
un skolotājiem, bet ekonomikas
attīstība palēninās. Tā tas notiek
visā Eiropā, un vainot tajā premjēru Krišjāni Kariņu ir muļķība,
kam ar īstenību nav nekādas
saistības. Kaut ko kādam atņemt
ir visai apšaubāmi, jo nav tā, ka
visas nozares ir visu prasīto saņēmušas un, piemēram, ceļu uzturēšana un atjaunošana ar paredzēto budžetu var izrādīties
neizpildāms uzdevums. Vai budžeta veidošanu vajadzētu sākt
no nulles, par pamatu ņemot financējuma palielināšanu veselības aprūpē un izglītībā? Manuprāt, tas nav iespējams vairāku
iemeslu dēļ – koalicijas partijas
tam nepiekritīs, jo tad zaudēs
savus “mazos ieguvumus”; arī citās nozarēs strādājošie var sākt
dumpoties, jo var zaudēt ilgi gaidīto algas pielikumu; var sanākt
tā, ka gads atkal jāsāk ar “technisko budžetu” un tam jāprasa atļauja Eiropas Komisijai (EK). Atgādinājums par lielāko budžetu
atjaunotās Latvijas vēsturē nav
arguments, jo arī vajadzības ir
daudz lielākas. Jau izskanējis
priekšlikums palielināt budžeta
deficītu, bet arī tas ir slikts risinājums, jo arī tam jāprasa EK atļauja, turklāt arī citas nozares,
kuŗas nav saņēmušas prasīto, var
uzstāt, ka budžeta deficits jāpalielina arī viņu vajadzību dēļ.
Var teikt, ka “slimības uzliesmojums” veselības aprūpē ir veidojies trīsdesmit gadus, problēmas ir ne tikai ar algām, bet slima
ir arī pati sistēma, kuŗā aplamību
ir daudz un kuŗā nauda brīžiem
pazūd kā melnā caurumā. Jebkuŗā gadījumā ar algu pielikumu
vien problēmas netiks atrisinātas,
bet ir skaidrs, ka bez to palielināšanas pāris gados veselības

aprūpes sistēma var pilnībā sabrukt cilvēku trūkuma dēļ.
Kas notiks tālāk? Protams, savākt vajadzīgo parakstu skaitu ir
iespējams, it sevišķi, ja talkā nāks
opozicijas partijas. Latvijas radio
“Brīvajā mikrofonā” jau vairākas
reizes ir izskanējis, ka , piemēram,
ZZS pārstāvji jau braukā pa Latviju, aģitējot pret novadu reformu, jo var zaudēt lielu ietekmes
daļu novados. Domāju, ka šīm
aģitbrigādēm labprāt pievienosies arī “Saskaņa”, un opozicija
daudz laika un spēku veltīs, aicinot cilvēkus parakstīties par Saeimas atlaišanu. Sabiedrības neapmierinātībai ir pamats, ir tikai
jāprot aizšķilt sērkociņu un polītiskais ugunsgrēks garantēts.
Rezultātā ZZS var atkal uzkāpt
varas augstumos, un “Saskaņa”
var cerēt, ka sastrādātais Rīgā
emociju karstumā piemirsīsies
un izdosies atkal iegūt vairāk
vēlētāju.
Vai ārkārtas vēlēšanās ievēlētā
Saeima pēkšņi spēs atrast naudu,
kuŗas īsti nemaz nav? Vai tajā
būs vairāk profesionālu un godīgu deputātu? Manuprāt, ir vērts
atcerēties, ka Saeima ir mūsu sabiedrības šķērsgriezums, tajā nevar nez no kurienes uzrasties
tikai gudri, godīgi un patiesi polītiķi. Tādēļ nav ticami, ka Saeimas ārkārtas vēlēšanas vienā
rāvienā atrisinās gadiem ilgi
krātās problēmas.
Jā, Saeimai ir jāmaina pēcvēlēšanu eiforijā pieņemtais likums par mediķu algu palielināšanu par 20 procentiem, jo tas ir
absurds, ka Saeima nepilda likumu, ko pati pieņēmusi. Jā, veselības aprūpes sistēmā ir vajadzīgas reformas un reālajai dzīvei
atbilstoša kārtība, bet šūpojot
valsti, to nepanākt.
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GUNDEGA
SAULĪTE
Par noturīgu neatkarības gadu
tradiciju Latvijā kļuvis reizi gadā
pārlūkot sasniegumus ik katrā
mākslas nozarē. Šogad pavisam
tuvu, tikai vienpadsmit dienu
atstatumā notika divu kultūras
dzīvē nozīmīgu notikumu kulminācija – latviešu kinomākslas
skate Lielais Kristaps un teātŗa
radošo spēku “sacensība” Spēlmaņu nakts. Abi sarīkojumi pulcēja
savas nozares profesionāļus un
bija vērtējami arī plašam interesentu lokam Latvijas Televīzijas
1. programmas pārraidē.
Lielā Kristapa balvas pasniegšana norisinājās kinoteātrī Splendid Palace, un apbalvojumi tika
piešķirti 24 kategorijās. Pēdējos
gados šis apbalvojums ieguvis
Nacionālās kinobalvas statusu.
Savukārt nedēļā pirms lielā noslēguma sarīkojuma skatītājiem
un žūrijai, kuŗā bez Latvijas pārstāvjiem bija arī ārzemju kinoprofesionāļi, bija iespēja noskatīties visu iepriekšējā kino gada
ražu, apspriest un vērtēt to. Zīmīgi, ka pēc trīs gadu gaŗumā
vērienīgi un spoži īstenotās Latvijas Kinocentra programmas
“Latvijas filmas Latvijas Simtgadei” mūsu kino nozare ieguvusi pilnīgi jaunu elpu. Top jauni
darbi, sevi piesaka apdāvināti
jaunās paaudzes spēki, bet pats
galvenais – uzplaukusi skatītāju
interese par latviešu kino, vairākkārt pieaudzis filmu apmeklējumu skaits.
Šādos radoši spraigos apstākļos, protams, bija sakāpināta interese par žūrijas spriedumu, izvēloties darbus, kas ieguva Lielā
Kristapa statueti. Balvu par labāko spēlfilmu ieguva režisora
Juŗa Kursieša “Oļegs”, bet visvairāk apbalvojumu – septiņus,
tostarp arī skatītāju simpātiju
balvu – saņēma spēlfilma par
jauniešiem “Jelgava 94”, tās režisors Jānis Ābele titulēts par labāko režisoru.
Šī gada filmu skate nepārprotami apliecināja jaunās paaudzes
radošo spēku pieplūdumu visās
kino profesijās, un tas ir ļoti nopietns arguments kinomākslas
turpmākai attīstībai. Pieminēšanas vērts ir ne tikai fakts, ka balvu
par debiju saņēma Emīls Alps,
kuŗš, pats būdams korists, dokumentējis mūsu slavenā koŗa “Kamēr…” ikdienu; kā gan lai nejūsmo par animācijas filmu “Projām”, kas tapusi, tās autoram
Gintam Zilbalodim esot gan scenāristam, gan režisoram, operātoram un tēlu zīmētājam! Skaisti,
ka ar Lielo Kristapu novērtēts jaunā aktieŗa Jēkaba Reiņa tēlojums
galvenajā lomā televīzijas daudzsēriju filmā “Sarkanais mežs”.
Patiesi saviļņojošs bija brīdis,
kad skatītāju priekšā stājās šī
gada Mūža balvas laureāts pieredzējušais, kolēģu cienītais, aktieŗu un skatītāju mīlētais režisors Varis Brasla. Viņa ieguldījums latviešu kinomākslā ir 15
spēlfilmas un viena dokumentālā lente. Katrs kinocienītājs zina
“Emīla nedarbus” un “Ziemassvētku jampadraci”. “Ūdensbumbu resnajam runcim” un “Vectēvu, kas bīstamāks par datoru”.
Taču tā ir tikai viena režisora
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Arī kinomākslā un teātrī ražas laiks
talanta šķautne, kuŗā bezgala
sirsnīgi un iejutīgi atklāta bērnu
pasaule, viņiem izprotot dzīves
visvienkāršākās likumsakarības.
Varis Brasla arī citās savās filmās
skatītāju piesaista kā smalku attiecību un daudzveidīgu pārdzīvojauma nianšu meistars. Latviskās dvēseles meklējumos viņš
savulaik filmēja Jāņa Jaunsudrabiņa “Aiju”, bet ir arī vairākas
filmas, kuŗās notikumos un varoņu savstarpējās attiecībās lieliski portretēts laikmets, tā pretrunas un problēmas. Režisoram
pašam vēl arvien ļoti dārga ir
filma “Terona galva”, televīzijā ik
pa laikam rāda melodrāmu “Novēli man lidojumam nelabvēlīgu laiku” un “Parāds mīlestībā”.
Un pat visai savdabīgā seriālā
“Palīgā!” režisors kopā ar savu
uzticamo līdzgaitnieku – scenāristu Alvi Lapiņu – iemūžinājis
ne tikai latviešu aktieŗu daudzskaitlīgu plejādi, bet arī veikli
un asprātīgi apspēlējis pagājušā Lielā Kristapa balvu par Mūža ieguldījumu saņēma kino un teātŗa režisors Varis Brasla // Foto: Gints Ivuškāns
gadsimta deviņdesmito gadu si-

Skatuves naglas laureāts Jānis Dreiblats savas gaitas vairāk nekā Skatuves naglu par aktieŗa mūžu saņēma Valmieras teātŗa uzticapusgadsimta gaŗumā saistījis ar Liepājas teātŗi
mais bruņinieks Rihards Rudāks // Foto: Oksana Džadana

tuāciju valstī. Bezdarbnieku kursi, naudas vērtības devalvācija,
preču deficīts, sīki krāpnieki, bet
viņu vidū – jaunieši ar skaidrām
jūtām un īstu mīlestību.
Vaŗa Braslas ieguldījumu latviešu kinomākslā vislabāk raksturo četrreiz saņemtie Lielie Kristapi par filmām, tagad viņa rokās
statuete par Mūža ieguldījumu.
Aizkustinājuma mirklis, kad zālē
sēdošie pagodina, pieceļoties kājās. Režisoram kamols kaklā, un
tad – pārdomāti pateicības vārdi.
Un beigās – novēlējums jaunajai
paaudzei turēt tīru un spodru
latviešu valodu.
***
Teātŗa ļaužu svētki katru gadu
ir 23. novembrī – Eduarda Smiļģa dzimšanas dienā, tad notiek
Spēlmaņu nakts, kuŗā par labāko
veikumu iepriekšējā gada laikā
izdala piemiņas veltes – Skatuves
naglas. Šajā vakarā parasti gaiss
virmo no neziņas un gaidām,
kuŗam no pretendentiem tiks
žūrijas lemtā balva. Gaisā ir arī
teatrālas ironijas un kopīga aizkustinājuma sajaukums. Katrā
ziņā gadu no gada varam pār-

liecināties, ka teātŗa sabiedrība
arvien aizrautīgāk prot priecāties
par kolēģu sasniegumiem, rūgtumu par neiegūto uzslavu noslēpjot dvēseles dziļumos. Spēlmaņu nakts sarīkojums dažam
vērotājam pie televizora, kuŗš
neko daudz no pieminētajām izrādēm nebūs redzējis, var izlikties kā viens vienīgs izkāpinātas
sajūsmas izpaudums. Taču neaizmirsīsim – šī vakara varoņi
ikdienā ir atdevuši tik daudz sava iekšējā un arī fiziskā spēka,
ka viņiem ir tiesības “iziet no
lomām” un nebēdīgi apliecināt
savu uzticību skatuves mākslai.
Balvu birums šoreiz nolija pār
Nacionālā teātŗa izrādi “Pūt,
vējiņi!”. Tā saņēma gan skatītāju
atzinības balvu, apbalvota scēnografe Monika Pormale, kuŗai
pieder iestudējuma daudznozīmīgā vizuālā ideja, gan režisors
Elmārs Seņkovs, gan Ortas lomas
tēlotāja Lolita Cauka. Balvu kā
labākais jaunais aktieris saņēma
Jēkabs Reinis, viņam šobrīd tik
tiešām ir visīstākā zvaigžņu stunda, jo profesionāla atzinība gan
pirmajai lielajai kinolomai (se-

riālā “Sarkanais mežs”), gan pirmajai lielajai lomai teātrī, kur
spēlējis viņa tēvs Jānis Reinis un
vēl šobrīd spoži strādā māte –
Lāsma Kugrēna. Jauna varoņa
piedzimšana katrā teātrī ir neatkārtojams brīdis, turklāt Ulda
loma Raiņa lugā mums sola nopietnu, vīrišķīgu un skatuviski
pievilcīgu aktieri. Turpinājums
Jēkaba paša rokās.
Piebildīsim, ka šajā novembrī
par Jēkabu Reini priecājāmies
arī kinofilmā “Dvēseļu putenis”,
kur viņš atveido Miķelsona lomu.
Arī teātŗa sabiedrība Spēlmaņu naktī godināja savus izcilniekus, piešķiŗot tiem balvas par
Mūža ieguldījumu. Šogad laureāti bija divi. Jānis Dreiblats un
Rihards Rudāks – pirmais no
Liepājas teātŗa, otrs – no Valmieras. Katrs savā vienīgajā teātrī
nostrādājuši pāri par piecdesmit
gadiem; kā viens, tā otrs nospēlējuši desmitiem lomu, atdevuši
mākslai sviedrus, pūles, spēkus,
pretī saņemot patiesu radošu
gandarījumu, kolēģu un laikabiedru cieņu un mīlestību.
Jānis Dreiblats grūtajos deviņ-

desmitajos gados bijis arī Liepājas teātŗa direktors, nekad nav
vairījies arī no sabiedriskā darba,
savā pilsētā viņš ir populāra persona, jo lieliski pieprot koncertu
un sarīkojumu vadīšanu. Pēc pirmā aicinājuma piedalās teātŗa
iestudējumos, kaut oficiāli ir
“pelnītā atpūtā”.
Rihards Rudāks arvien ir bijis
Valmieras teātŗa repertuārā vajadzīgs aktieris. Profesionālo rūdījumu gadu gaitā guvis no Oļģerta
Krodera, Māras Ķimeles un Valentīna Maculēviča, vēl joprojām
katrai jaunai lomai tuvojas reizē
azartiski un ar bijību pret autoru
un savu uzdevumu.
Šī Mūža balvas laureātu godināšana visumā prieka un jautrības
pilnajā vakara gaisotnē ienesa nopietnākus un dziļākus akcentus, jo
abu laureātu skatuves gaitas un patiesais saviļņojums, saņemot aplausus un ziedus no darbabiedriem,
ļāva aizdomāties par aktieŗa mūža
vērtību, par “uzticības saldo nastu”
un dažkārt paviršās sarunās apsmaidīto patiesību: “dodot gūtais
neatņemams”.
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Diplomāts Kārlis Zariņš –
nozīmīga personība tautiešiem svešumā

Mag.hist.
AGNIJA LESNIČENOKA

Kārļa Zariņa dzīves ainas, balstītas uz Kārļa Zariņa un viņa laikabiedru atmiņām
Viņš drīz vien un paliekami
ieguva cilvēku simpātijas, savaldzināja ar savu patieso vaļsirdību, optimismu un paļāvību visa
labā uzvarai. Savā rīcībā vienmēr
bija drosmīgs un izlēmīgs. Sakārtot un pārvarēt grūtos jautājumus viņam palīdzējusi intuitīva
apstākļu sapratne, sava viedokļa
skaidra apzināšanās, rīcības precizitāte, neatkāpīga aktīvitāte. Tas
ir Kārlis Zariņš – nozīmīga personība Latvijas vēsturē kā tautiešiem dzimtenē, tā tautiešiem
ārpus Latvijas robežām.
Kārlis Zariņš piedzima 1879.
gada 4. decembrī Igaunijas pierobežā, Rūjienas Ipiķu pagasta
Moisekīles Plāteru krogā veikalnieka ģimenē. Zariņa bērnība
bijusi gaiša un bezrūpīga, taču
liels dzīves trieciens nāca ap astoto dzīves gadu, pazaudējot māti,
bet pēc gada – tēvu. Abiem ar
vecāko brāli Jāni bija jākļūst patstāvīgiem un pieaugušiem. Pēc
vecāku nāves Kārli pieņēmis
krusttēvs, vēlāk – mātes brālis.
Kārlim sākumā bija jāsamierinās
vien ar pagasta pirmmācības un
Rūjienas draudzes skolas izglītību, jo par ģimnaziju un universitāti nebija ko sapņot, kaut gan
izglītības dziņa viņā bija liela. Vēl
skolēns būdams, viņš centās paplašināt savu redzesloku – sāka
mācīties valodas, pasūtināja krievu žurnālus, cītīgi lasīja bibliotēkās pieejamo literātūru. Viņš bija
progresīvs, tvīkstoša spēka pilns
un aktīvas darbības pārņemts
jauneklis, kam bija liela griba
dzīvē tikt uz priekšu. Ja nebūtu
šīs neapslāpējamās tiekšanās izkļūt no šaurajiem dzīves apstākļiem Ziemeļlatvijā, Zariņš droši
vien ar gadiem kļūtu redzams
lauku inteliģences pārstāvis, rakstītu pagasta tiesas protokolus,
spēlētu teātri vai vadītu kādu lauku biedrību un ar saviem rakstiem neaizmirstu apmeklēt laikrakstu redakcijas.
Pēterpilī dzīvoja viņa bērnības
igauņu draugs Jānis Vomms, kas
būdams grāmatvedis, tur bija
ieguvis drošu materiālo stāvokli.
Tobrīd deviņpadsmitgadīgo Kārli viņš aicināja pie sevis, lai gan
nevienam nebija skaidra priekšstata, ko, tur atbraucis, Kārlis varētu iesākt. Drīz vien uzsmaidīja
veiksme, un vietu viņš atrada
kādā iecienītā Pēterpils biržas
notāra kantorī, kur palika strādāt
veselus 19 gadus. Darba apstākļi
bija jauni un neparasti. Lai darbavietā justos stabili, Zariņš juta,
ka Rūjienā iegūtā izglītība ir nepietiekama. Zariņš cītīgi apmeklēja komerciālās izglītības kursus, klausījās progresīvu krievu
profesoru lekciju ciklus, mācījās
svešvalodas. Vēlāk iestājās un pabeidza Pēterburgas Tautas augstskolu. Dienās bija jāstrādā kantorī, tāpēc izglītībai palika tikai
vakari un nakts stundas. Zariņš
savās atmiņās rakstījis: “Katru
vakaru skriešus devos uz kursiem. Tā kā negribēju kantorī palikt citiem pakaļ, gāju dažus rītus
jau pulksten piecos darbos.” Savas centības ievērots, jau pēc
dažiem gadiem Zariņš kantorī

ieņēma augstākus amatus. Zariņa autoritāte auga. Cilvēku vidū
Zariņš vienmēr bijis ļoti sabiedrisks, ar labu humora izjūtu un
dzīvespriecīgs, labi visur orientējās un iekļāvās dažādos sadzīves
apstākļos.
Zariņam, vēl jaunam esot, svarīga bija arī latviešu un igauņu
kultūra. 1899.gadā rudenī Zariņš
uzmeklēja Jāzepa Vītola vadīto
Pēterpils labdarības biedrības
kori, kam mēģinājumi bija svētdienās. Igauņu sabiedrībā viņu
ieveda Jānis Vomms. Abi jaunība
draugi vienojās, ka vienu svētdienu klausīsies latvju, otru igauņu dievvārdus, sestdienas vakaros apmeklēs latviešu, bet svētdienās igauņu sarīkojumus. Zariņš tā iedraudzējies ar Pēterpils
igauņiem, ka viņu biedrībā iesāka pat spēlēt teātri. Neizpalika
arī idejiskās saites ar tautiešiem –
latviešu studējošo jaunatni. Viņu
vidū viņš kļuva par klusu studentu mecenātu un jaunatnes sabiedrisko centienu atbalstītāju. Ja kādam jaunietim kādreiz pietrūka
naudas – Zariņš pa klusām iespiedis saujā zelta desmitnieku.
Par saviem draugiem Zariņš stāvējis kā mūris, ar tādu pašu uzticību viņam atbildējusi jaunatne.
Sabiedriski kulturālajā darbā
Zariņš aizvadījis vairāk nekā 40
gadus savas dzīves, būdams gan
sabiedrisku, gan labdarības biedrību priekšnieks, gan banku darbinieks. Tomēr visvairāk viņu ir
saistījis idejiskais darbs plašākā
mērogā. Zariņš ir atradies 1905.
gada strāvojumu plūsmā, bet
pēc savas būtības nav bijis ne
fanātisks revolucionārs, ne iekarsis polītisks cīnītājs, arī turpmākajā dzīvē ieturējis bezpartijisku pozīciju. Arī draugs nenosvērtiem klaigātājiem, kam padodas tikai skaļi vārdi un žesti,
Zariņš nav bijis. Jaunais ipiķietis
allaž palika mazrunīgs darbinieks, kas nekad un nekur nevienam neatgādināja par sevi un
negaidīja atzinību – ko bija nodomājis, to izdarīja klusu viens
pats. Vienlaikus Zariņš bija dedzīgs latviešu patriots. Vistuvāk

Kārlis Zariņš dienestā Londonā, 20. gs. 30. gadi // Foto: Latvijas
Valsts archīvs

Zariņam stāvēja tautas izglītības
jautājums, jo pats no savas dzīves
zināja, kāda vērtība ir cilvēka
izglītībai. Pēc viņa pārliecības,
izglītība nekad nevar būt lieka ne
strādniekam, ne lauku arājam.
Savu nodomu īstenošanai Zariņš nezināja labāka ceļa kā veidot labu grāmatu un izvest to
tautā. Kopā ar P. Priedulānu un
T. Biezo tika likti kopā naudas
uzkrājumi un nodibināts grāmatu apgāds “Imanta”, kuŗa galvenais pārstāvis bija Zariņš. Pirmā izdotā grāmata bija Kārļa

Divi Latvijas vēstnieki Kārlis Zariņš un Jūlijs Feldmanis sarokojas
ar Helmāru un Austru Rudzīšiem (apm. 1940/50. gadu mijā) //
Foto: Laika archīvs

Landera “Latvijas vēsture” 1909.
gadā. Grāmatas autora savāktie
materiāli un vēsturiskā pieeja
krasi atšķīrās no Baltijas vācu
vēsturnieku ieskatiem. Labi panākumi bija arī Pēterpils latviešu kalendāram. Lai gan darbībai
bija labas perspektīvas, drīz vien
izdevniecība tika likvidēta. Izdevniecība bija nolēmusi izdot
Raiņa “Kluso grāmatu”. Dzejniekam šis izdevēju nodoms šķita
simpatisks, jo Pēterburgā cenzūras apstākļi bija daudz liberālāki
nekā Rīgā, tāpēc varēja cerēt, ka
viens otrs Rīgas cenzora svītrots
dzejolis Pēterburgā varēs parādīties dienasgaismā. Taču iznākums bija negaidīts – grāmatas
konfiscēja, pret izdevēju uzsāka
stingru tiesas izmeklēšanu. Savās atmiņās Zariņš rakstījis:
“Kādā agrā rīta stundā pie manis
atskrēja tipografijas pārstāvis un
ziņoja, ka “Klusā grāmata” konfiscēta. Tūliņ arī pie manis ieradās pristavs (policijas vai tiesu
darbinieks cariskajā Krievijā –
A. Z.) un visādi tincināja, vai autors nedzīvo kaut kur tuvumā.
Drīz arī prokurors iejaucās, kuŗš
skaidri un gaiši teica, ka esmu
vienīgais “Imanta” pilnais biedrs,
kam par visu jāatbild. Nedēļu
vēlāk saņēmu pavēsti ierasties
pie izmeklēšanas tiesneša. Aizskrēju pie advokāta Pēteris Stučkas padomos. Mani uzklausījis,
viņš teica: “Pirmās briesmas ir
gaŗām, jo prokurors jūs nav arestējis. Tagad viss atkarājas no izmeklēšanas tiesneša, viņš var

lietu izbeigt, bet var nodot arī
tiesai!” Noteiktā dienā ierados
pie izmeklēšanas tieneša. Visādas domas skrēja caur galvu, kamēr tiesnesis šķirstīja manu aktu. Pacēlis galvu no papīriem,
viņš vaicāja: “Kamdēļ jūs izdevāt
grāmatu, kas grauj Krievijas
valsts pamatus?” Atbildēju, ka
tādi nodomi man nekad nav
bijuši. Pierādījumam tiesnesis
man lasīja priekšā krievu tulkojuma dzejoli “Tārpiņš” Neesi tārpiņš, kas lokas,
Kad tevi min.
Kad pretī min –
To zina –
Kam labāk sokas.
Viņš pasniedza “Kluso grāmatu” kur šis dzejolis bija ar sarkanu zīmuli pastrīpots un teica, lai
lasu oriģinālu. Atbildēju, ka es
tai neko graujošu neatrodu. Tiesnesis iesaucās: “Tātad jūs solidārizējaties ar autoru?”. Es atbildēju:
“Tiesneša kungs! Autors ir dzejnieks un pie tam liels dzejnieks,
es turpretim esmu tikai reāls
cilvēks, strādāju daudz: dienā pie
notāra, vakaros studēju un mācos. Gribas arī man šai lielajā
metropolē dzīvot kā latvietim,
tamdēļ ar pāris draugiem nodibināju apgādu “Imanta” un izdevām šo grāmatu”. Kādu brīdi
tiesnesis pārdomāja, neko nevaicādams. Neatceros, ko viņš vēl
man vaicāja, bet tiku brīvs”.
Pirmā pasaules kaŗa laikā Zariņš trīs gadus pēc kārtas bija
iesaistījies latviešu bēgļu aprūpes
darbā. Bēgļu aprūpē Zariņš iegrima jau tad, kad nebija vēl
nodibināta Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomiteja. Kad
1915. gadā sāka ieplūst latviešu
bēgļi, Zariņš bija Pēterpils labdarības biedrības priekšnieks. Steidzīgi tika nodibināta komiteja
operatīvai palīdzībai. Tajā mobilizēja visu biedrības uzkrāto kapitālu, laida apkārt ziedojumu
listes. Sākumā neko nevarēja paredzēt, un bēgļu vilnis auga augumā. Apgādājamo bēgļu skaits
pārsniedzis 200 000 cilvēku.
Darbojoties gan Pēterpils labdarības biedrībā, gan Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomitejā,
viņš nesamierinājās tikai ar materiālā pabalsta sniegšanu, bet
organizēja arī tautas kultūras
darbu, jo no Latvijas bija atbēguši
daudzi kultūras darbinieki. Zariņš kopā ar A.Gulbi nodrošināja vajadzīgos apstākļus, lai Rīgas
lielo teātŗu aktieŗi varētu spēlēt.
Notika aktieru apvienošanās, kas
pienācīgā spožumā uzturēja latviešu teātŗa labo slavu visus bēgļu gadus Pēterpilī. Liels ieguldījums tika sniegts arī skolās - tika
sagādāti līdzekļi pirmmācību
skolām. Zariņam izdevās panākt
arī latviskas vidusskolas atvēršanu, un blakus tai pastāvēja bezmaksas internāts. Kurzemnieku
un Rīgas bēgļu bērni varēja pabeigt iesākto vidusskolas izglītību. Tika ierīkotas arī kopmītnes fiziskā darba nespējniekiem,
amatniekiem atvēra darbnīcas,
kur pagatavoja pašu bēgļu vajadzībām domātus priekšmetus.
(Turpinājums sekos)
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Sibirijas dienasgrāmata.
Tomska – 1. daļa

LĀSMA
GAITNIECE
Nodibinājuma “Fonds Sibirijas
bērni” ekspedīcijas laikā 2019. gada
augustā apmeklējām divas lielas
Rietumsibirijas pilsētas. Par redzēto un piedzīvoto Novosibirskā lasītājiem jau vēstījām, tāpēc šajā reizē
uzmanības centrā būs vieta, kas
tēlaini tiek dēvēta par vārtiem uz
Sibiriju, par vienu no senākajiem
un slavenākajiem izglītības un
zinātnes centriem Krievijas Federācijā – Tomsku. Mūsdienās pilsētā pie Obas upes pietekas Tomas,
atrodas deviņas augstākās izglītības iestādes. No vēstures materiāliem zināms, ka šeit skolojušies vairāki izcili latvieši – ārsts internists
Jānis Miķelsons, gleznotājs Eduards
Kalniņš, vācu valodas tulkotājs
Ģirts Bļodnieks un citi. Kādus no
viņiem uz Tomskas apgabalu atvedušas bēgļu gaitas Pirmā pasaules kaŗa laikā, taču absolūti lielākajā daļā gadījumu tas bijis izsūtījums, kādēļ latvieši nokļuvuši
šajā Rietumsibirijas austrumu pilsētā vai tās apgabalā.
Tomskā nokļuvām otrās ekspedīcijas dienas pievakarē, mērojot
ceļu ar mikroautobusu no Novosibirskas aptuveni četru stundu
gaŗumā. Tikko ieradušies viesnīcā
Слобода, kas atrodas Maksima
Gorkija ielā, pavisam tuvu pilsētas
centram, un nolikuši ceļasomas,
jau steidzām uz Ļeņina prospektu – galveno ielu, kur sarunāta
tikšanās ar Tomskas polītisko represiju vēstures memoriālā mūzeja “NKVD izmeklēšanas cietums” vadītāju Vasiliju Haneviču.
Šoreiz pirmie iespaidi par pilsētu
radās lielā steigā, turklāt tie nebija
īpaši jauki. Piemēram, nezāles
dobju vietā M.Gorkija ielā, senie
koka architektūras divstāvu nami
ar plastmasas logiem, kas bojā ēku
kopskatu, bedrainas ielas un vairākas padomju laikā tapušas mājas. Kaut mūzejā ieradāmies ar nelielu nokavēšanos, mūs ļoti laipni
sagaidīja ne tikai tā vadītājs, bet
arī Tomskas Televīzijas grupa, ar
kuŗu nākamās pāris dienas ceļojām kopā.
Mūzejs “NKVD izmeklēšanas
cietums” atrodas tieši pretī Tomskas valdes namam – Ļeņina prospektā 44. Šī 1896. gadā celtā sarkano ķieģeļu divstāvu ēka piedzī-

Memoriālā mūzeja “NKVD izmeklēšanas cietums” pagalms kalpo
kā piemiņas vieta visiem Tomskas apgabalā nometinātajiem un
nomocītajiem // Foto: Lāsma Gaitniece

vojusi tik daudz dīvaina un traģiska, ka par tās vēsturi būtu iespējams uzrakstīt nevis vienu, bet
vairākus romānus! V. Hanevičs,
izvadājot pa mūzeja telpām, paguva mūs iepazīstināt arī ar pašas
ēkas vēsturi. Aptuveni 120 pastāvēšanas gados šis nams saimniekus un darbības virzienus mainījis pat pārāk bieži.
Divstāvu ķieģeļu ēka Tomskas
centrā celta pēc architekta Viktora
Habarova projekta ar mērķi tajā
atvērt mācību iestādi pareizticīgās
baznīcas pārstāvjiem (tai skaitā
skolotājiem). Traģiski notikumi,
kuŗu analize nepakļaujas nekādai
loģikai, te risinājušies jau krietnu
laiku pirms 1917. gada revolūcijas.
1909. gadā divi baznīcas skolas
audzēkņi nogalinājuši savu skolotāju, pareizticīgo garīdznieku un
mācību iestādes direktoru. Savukārt pēc revolūcijas nams tika nodots NKVD rīcībā, tajā ierīkoja
kameras, kur tika īstenotas zvērības pret daudziem nevainīgiem
cilvēkiem. Vēl joprojām drausmīgi ir apzināties, ka viens no Lielā
terrora ideologiem, organizāto-

INTERESANTI:
Tomskas pilsēta dibināta 1604. gadā. 2019. gadā tajā ir 575 352
iedzīvotāju.
Mūsdienās pilsēta sadalīta četros rajonos – Kirova, Ļeņina, Oktobra
un Padomju. Katrā no rajoniem atrodas mikrorajoni, kas atbilst vēl
smalkākam pilsētas dalījumam. Slavenā Akadēmiķu pilsētiņa ir viens
no Tomskas mikrorajoniem, tā iekļauta Padomju rajonā.
Viena no nozīmīgākajām personībām Latvijas medicīnas vēsturē –
profesors, interno slimību speciālists Jānis Miķelsons (1888-1952)
Tomskas Universitātē 1918. gadā ieguva ārsta diplomu. Gadu pēc
absolvēšanas nostrādāja Tomskas guberņas zemstē un par kaŗa bēgļu
slimnīcas galveno ārstu Gorogokā. Pēc tam divus gadus J. Miķelsons
bija profesora Nikolaja Ļeporska asistents Tomskas Universitātes
Hospitālās terapijas klīnikā, līdz atgriezās Latvijā.
Gleznotājs, marīnists, ilggadējs Latvijas Mākslas akadēmijas pedagogs Eduards Kalniņš (1904-1988) savu pirmo māksliniecisko izglītību guvis bēgļu gaitu laikā J. Moškeviča mākslas studijā Tomskā.
Tulkotājs un pedagogs Ģirts Bļodnieks (1922-1987), atrazdamies
izsūtījumā Tomskas apgabala Kargasokas rajonā, no 1954. līdz 1956.
gadam studēja Tomskas Pedagoģiskā institūta Vēstures un filoloģijas
fakultātē.
Izcilais profesors, klīnicists, medicīnas zinātnieks un pedagogs
Anatolijs Bļugers (1926-2007) savu pirmo izglītību medicīnā ieguva,
studējot Tomskas Medicīnas institūtā.

Tomskas valdes nams (sarkanu ķieģeļu ēka) atrodas galvenajā ielā
jeb Ļeņina prospektā pretī memoriālā mūzeja “NKVD
izmeklēšanas cietums” mūzejam // Foto: Lāsma Gaitniece

Akmens deportētajiem un bojā
gājušajiem latviešiem Piemiņas
skvērā // Foto: Lāsma Gaitniece

riem un īstenotājiem Rietumsibirijā ir latvietis Roberts Eiche, ar
kuŗa ziņu represēja 34 827 cilvēkus. Ja kāds šajā briesmīgajā
Tomskas namā tika ievests, viņš
pazuda bez pēdām un uz visiem
laikiem. Un ievesti te tika ļoti
daudzi, tai skaitā arī baltieši…
Pagājušā gadsimta 40. gadu beigās nams tika remontēts un to
sāka apdzīvot cilvēki: NKVD darbinieki un viņu bērni, Tomskas
augstāko mācību iestāžu docētāji,
vienīgās atļautās partijas darboņi,
kā arī pavisam vienkārši ļaudis…
Varbūt tas nebūtu nekas pārsteidzošs, taču mūsu acis ieplētās no
nepatīkama pārsteiguma, V. Hanevičam pieminot faktu, ka šai
pašās sienās ticis iekārtots un darbojies arī pilsētas bērnu klubs!
Baismīgākais no Tomskas namiem – tā laikam varētu dēvēt šo
divstāvu ķieģeļu ēku, tiklīdz uzzināta tās vēsture. Mūzejs savu
darbību sācis 1989. gadā, un to vēl
aizvien var uzskatīt par vienīgo
šāda veida kultūras centru Krievijas Federācijā. Kāds no ekspedīcijas grupas ieminas par GULAGa
mūzeju Maskavā, taču uzreiz atskan atbilde, ka šie abi nav salīdzināmi, jo galvaspilsētas “līdzinieks” vairāk gan esot veidots ar
mērķi izrādīties, taču Tomskas
mūzejs ir autentisks, tajā vēsturiskie notikumi atklāti pēc būtības
un bez izskaistinājuma. V. Hane-

Tomskas polītisko represiju vēstures memoriālā mūzeja “NKVD
izmeklēšanas cietums” ēka // Foto: Lāsma Gaitniece
viča stāstījumā, ko klausāmies, ap- skvērs Сквер Памяти – piemiņas
skatīdami telpas, izskan tik daudz vieta padomju represiju upuŗiem.
šausmu un ciešanu, ka brīžam gri- Laukumā uzstādīti no Latvijas,
bas aizspiest ausis un izskriet ārā. Igaunijas, Polijas, kā arī no KalmiSecinājums ir viens – Lielā terrora kijas vesti piemiņas akmeņi izsūorganizētājiem un izpildītājiem tītajiem, kuŗi tika deportēti uz
interesēja ļaudis, kuri savā dzīvē Tomskas apgabalu un izsūtījuma
kaut ko bija sasnieguši, kuŗi bija gados gājuši bojā. Laukakmeni no
personības. Jāatzīst gan, ka ne tikai Latvijas paša spēkiem šurp atvedis
viņi, taču šajos gados galvenokārt Kārlis Bērziņš, kuŗš uz Tomskas
cieta tieši inteliģences pārstāvji.
apgabalu kā bērns deportēts 1949.
Var tikai apbrīnot mūzeja vadī- gada 25.martā. Piemiņas skvērs
tāja entuziasmu, pat degsmi, ar iekārtots un akmeņi uzstādīti laikā
kādu tiek veidotas jaunas ekspo- no 1992. līdz 2011. gadam.
zīcijas, rakstīti projekti, vākti maPiemiņas skvērs Tomskas centeriāli, uzklausītas un dokumen- trā iekārtots ar mērķi, lai šeit
tētas liecinieku liecības. Daļa no varētu atnākt mirušo represēto
tā visa brīvi pieejama mūzeja piederīgie, nolikt ziedus un pa“NKVD izmeklēšanas cietums” kavēties atmiņās, jo Sibirijā izmājaslapā nkvd.tomsk.ru. Īsi pirms zudušas daudzas apdzīvotas vietikšanās ar V. Haneviču mūsu eks- tas, kur tika nometināti izsūtītie
pedīcijas vadītāja Dzintra Geka baltieši, un līdz ar tām arī
noteica: “Viņš ir mūsu draugs.”
kapsētas.
Mūzeja pagalmā atrodas rūpīgu
roku iekārtots plašs laukums jeb
(Turpinājums sekos)

2019. gada 30. novembris – 6. decembris

ANDA KROLLE
(Turpināts no Nr. 44)
Tiekam iepazīstināti ar vīna
darīšanas metodēm, degustējam
jauno vīnu. Pēc smaga darba vīna
dārzā un sulas spiešanā sēžamies
pie galda, lai atkal baudītu garšīgos gruzīnu ēdienus, kas tiek
piegādāti neskaitāmā daudzumā
un pēc viņu tradicijām. Tas viss
notiek vakara vadītāja tamadas
vadībā. Neskaitāmi tosti, dziesmas, atkal ēdieni, tosti un dziesmas... Vakara nagla – torte ar
svecēm Aksanai dzimšanas dienā! Īsts pārsteigums! Dziedam
“Daudz baltu dieniņu”. Un tad
jau laiks doties atpakaļ uz Telavi,
vēl tikai kopīga fotografēšanās,
pat suns piedalās.
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Kamoliņa ceļojums laikā un telpā

tiešām ir īsta. Kioskiņos, kur tiek
pārdoti saldumi, dzērieni un citi
nieki, nekur nav uzrādītas produktu cenas, ir liela iespēja iepirkties par krietni lielāku cenu,
kā prece patiesībā maksā. Azerbaidžāna ir ļoti korumpēta valsts.
Sagaidām busiņu un braucam
tālāk. Pelēka, kalnaina, smilšaina
ainava. Sākas līdzenums, lauksaimniecības technika vēl padomju laika mantojums – smagās automašīnas ZIL, KAMAZ,
šur tur redzami graudu novākšanas kombaini Ņiva, daudz
vieglo automašīnu žiguļi, toties
automaģistrāle moderna, ceļa segums kvalitātīvs. Iebraucot mūsu
tās dienas gala mērķī pilsētā
AZERBAIDŽĀNA –
Šamkirā, esam absolūti un patī28 metri zem jūras līmeņa.
kami pārsteigti, redzot milzīgo
Nākamajā rītā pakojam čemo- atšķirību – moderna architektūdānus, un mūsu ceļš ved tālāk uz ra, tīras, platas ielas, zaļi zālieni.
nākamo valsti – Azerbaidžānu. Apmetamies Šamkiras lepnākajā
Īsti nesaprotam, kas mūs tur sa- 5 zvaigžņu viesnīcā “Excelsior”.
gaida – viss svešs un nezināms. Mūs cienā ar izsmalcinātām pusAzerbaidžānas robežu šķērsojam dienām, pēc kuŗām tūlīt jādodas
kājām ar savu bagāžu pie rokas, uz koncerta vietu – bijušā prekas tiek rūpīgi pārbaudīta. Ie- zidenta Heidara Alijeva centru,
braukšanai valstī vajadzīgs uzrā- kas kalpo arī kā mūzejs un kuldīt vīzu. Tikko esam šķērsojuši tūras iestāde.
Azerbaidžānas robežu, mūs apTe jāpiemin, ka Azerbaidžānā Pateicoties naftas biznesam, pēdējos trīsdesmit gados pilsēta ir izaugusi par ļoti modernu Eiropas dienlido bars melnīgsnēju vīriešu, nepastāv parlamentāra demo- vidu pērli. Daudz modernu augstceltņu, kuŗu vidū izceļas slavenie “liesmu torņi”
piedāvājot samainīt mūsu do- krātija mūsu izpratnē. Valstī darsaimnieki ar prieku apguva latlarus pret vietējo valūtu. Neuz- bojas parlaments, bet praktiski
viešu dejas soļus.
ticamies, jo īsti nezinām vietējās valsts vadība ir prezidenta IlhaStarp filmēšanos un kārtējam
valūtas kursu un vai nauda pa- ma Alijeva un viņam tuvu stābagātīgajām pusdienām ar astoņiem vai vairāk ēdieniem (neviens tos nevarēja saskaitīt) apmeklējam Ateshgah jeb Uguns
templi. Templis ticis uzcelts vietā,
kur caur augsni no pazemes pastāvīgi sūcas dabasgāze, ko var
dēvēt par “degošo zemi”. Senais
templis ir daļa no Zoroatrisma –
vienas no senākajām reliģijām,
kuŗā pielūdza mūžīgo liesmu. Arī
Azerbaidžānas nosaukums ir radies no vārda “Azer”, kas tulkojumā nozīmē “uguns”.
Pēcpusdienā divi koncerti pilsētas parkos, kuŗos piedalās Latvijas vēstnieks Azerbaidžānā DaiKopā ar Latvijas vēstnieku Azerbaidžānā un Baku augstām
amatpersonām pēc koncerta pilsētas parkā
nis Garančs, padomniece Vija
Buša un augstas Baku pilsētas
amatpersonas.
Svētdien, mūsu pēdējā ceļojuma dienā, mūsu jaukā šoferīša
vizināti, Vijas Bušas vadībā beivošu personu rokās. Ilhams Ali- jam “Plaukstiņpolku” ar augstām dzot dodamies iepazīt Azerbaijevs ir iepriekšējā prezidenta Azerbaidžānas amatpersonām – džānas galvaspilsētu Baku. JāatHeidara Alijeva dēls. Azerbai- kā viņi priecājās ... Šis fakts vēl- zīmē, ka Baku atrodas 28 metrus
džānā vēl joprojām valda Heidara reiz pierāda, ka kultūras saprat- zem jūras līmeņa un ir lielākā
Alijeva kults. H. Alijevs ir bijis pie nei un mijiedarbībai nav robežu – pilsēta pasaulē, kas atrodas tik
valsts vadības stūres no 1969. līdz ne valodas, ne valstu, ne tradici- zemu. Pateicoties naftas bizne2003. gadam ar dažiem pārtrau- ju, ne polītisku, ne vecuma.
sam, pēdējos trīsdesmit gados
kumiem, un viņa ģimenei ir ļoti
Baku mūs gaida četras uzstā- pilsēta ir izaugusi par ļoti moderliela ietekme valstī. Tāpēc arī šanās. Pirmā Rašida Behbudova nu, varētu pat teikt supermodervalsts saucas “unitāra konstitu- Valsts Mūzikālajā teātrī. Atkal nu Eiropas dienvidu pērli. Daudz
cionāla republika”. Braucot uz pilna skatītāju zāle, fantastiska modernu augstceltņu, kuŗu vidū
koncerta vietu, ievērojām, ka publikas atsaucība, tiekam filmē- izceļas slavenie “liesmu torņi”. Appolicija slēgusi dažas ielas, lai ti televīzijai. Pateicoties Latvijas meklējam Heidara Alijeva centmēs viegli un ātri varētu nokļūt vēstniecībai Azerbaidžānā, vaka- ru – mūzeju, paklāju mūzeju,
savā galamērķī. Zālē nevienas riņojam pašā Kaspijas jūras kras- pirmo industriālo naftas urbumu
brīvas vietas, visur drošības ap- tā. Tiekam cienāti ar visdažādā- pasaulē. Un, protams, tiekam uzsardze. Sagaidām augstos viesus – ko veidu zivju ēdieniem.
vesti vienā no pilsētas augstākaŠamkiras rajona mēru AlimpasEsam iepatikušies Azerbaidžā- jām vietām, lai varētu baudīt un
ha Mammadovu, Latvijas vēst- nas TV galvenā kanāļa cilvēkiem fotografēt pilsētas panorāmu visā
nieku Azerbaidžānā Daini Ga- un nākamajā rītā mūs gaida fil- tās krāšņumā.
ranču un citas augstas amatper- mēšanas TV šovā, kas norisinās
Izsakām vislielāko pateicību
sonas. Nav nevienam jāsaka, ka Qala Archeoloģijas un Etnogra- visiem, kas palīdzēja mums noesam pamatīgi uztraukušies. Bet fijas mūzeju kompleksā netālu no organizēt šo ceļojumu un gādāja
uztraukums pāriet, kad jau pēc Baku. Šova mērķis ir parādīt ko- par viesnīcām, koncertiem, tranpirmās nodejotās dejas jūtam pīgo abām kultūrām – kalšanas sportu, ēdināšanu, ekskursijām.
klātesošo atsaucību un patīkamo darbus, vilnas apstrādi, maizes Īpaša pateicība Gruzijas latvietēm
gaisotni, kas valda skatītāju zālē. cepšanu. Pamīšus uztstājamies Dacei Javashvili, Regīnai JakoKoncerta izskaņā publika aplau- mēs un azerbaidžāņu mākslinie- bidzei, Ingai Gavarei, Latvijas
dē stāvot kājās – absolūta sajūs- ki. Filmēšanas gaitā mēs griezā- vēstniecībai Azerbaidžānā un
ma no abām pusēm. Finālā dejo- mies azerbaidžāņu dejā un mūsu personīgi Vijai Bušai.
Uguns templis
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Pertas drāmatiskās kopas
“Pēdējais cēliens”

JĀNIS PURVINSKIS
Man bieži ir nācies dzirdēt
jautājumu: ”Kā jūs tur tālumā,
trimdā, visus šos gadus varējāt
tik labi saglabāt latviešu valodu
un mūsu tradicijas?” Atbilde ir
tāda, ka mēs jau mūsu latvietību
nekur nepazaudējām, jo mēs to
kopām un tajā pēc iespējas dzīvojām. Tā tas notika Vācijā, bēgļu nometnēs, un to ņēmām sev
līdzi arī uz Austrāliju. Mūsu latvietība glabājās mūsu dibinātajos

un pastāvošajos koŗos, tautasdeju kopās, jaunatnes kopās,
teātŗu kopās, skautos un gaidās
un sestdienas skolās. Un tā, kad
kādi ļaudis, kuŗi gan Latvijā, gan
Vācijā bija apguvuši teātŗa mākslu, no bēgļu nometnēm ieradās Pertā, viņi sāka meklēt citus,
teātŗa pieredzē līdzīgus cilvēkus
ar cerībām turpināt staigāt pa
latviešu teātŗa skatuves dēļiem
arī Austrālijā. 1950. gada maijā

Pertā sanāca grupiņa tieši šādu
cilvēku. Šai pirmajā grupiņā bija
Bobete Blicava, Dailonis Olmanis, Leo Geidāns, Jūlijs Bernšteins, Anna Lanske un Gunārs
Kaģis, un tie tad turpat tai pašā
dienā arī nolēma nodibināt Pertas latviešu drāmatisko kopu
(PLDK).
Pagāja gadi, un no šiem sešiem
teātriniekiem izauga varena teātŗa kopa, kuŗa Pertas latviešu sa-

biedrībai sniedza caurmērā divus
latviešu lugu iestudējumus gadā, tos izrādīja gan Pertā, gan arī
veda uz teātŗu fetivāliem citos
latviešu centros Austrālijā. 1980.
gados PLDK jau bija darbojušies
145 aktieri ap 74 teātŗa iestudējumos. Tomēr laiks darīja savu,
un, pamazām dilstot Pertas latviešu kopienai, PLDK pamazām
zuda spējīgi režisori, zuda aktieŗi, zuda dekorātori un skatuves
meistari, un bija arvien grūtāk
iesaistīt jaunus spēkus. Tomēr vēl
2010. gadā PLDK ar vienu lugu
piedalījās 50. Teātŗu festivālā
Sidnejā, pēc tā kopas aktīvitāte
arvien samazinājās, līdz kamēr
tagad jau nākas meklēt kādu
teātŗa aktieri, lai mums norunā
kādu dzejoli Pertas latviešu sarīkojumos, un tomēr tikai labs
aktieris to var labi pasniegt.
Pienāca brīdis, kad vajadzēja
lemt gan par teātŗa mantu, gan
vēsturiskiem albumiem un vēs-

turiskien datiem. Ko nu darīt ar
pagurušo PLDK un tās teātŗa
piederumiem? 3. novembrī sanāca teātŗa biedru pilnsapulce un
ar smagu sirdi nolēma, ka Pertā
teātŗa darbību vismaz tuvākā
nākotnē nav iespējams atjaunot,
un tātad: no šīs dienas, 2019.gada
3. novembŗa – un pēc 69 gadu
darbības – PLDK vairs nepastāv.
Mūsu pēdējais cēliens ir beidzies,
un tagad ir tikai atlicis savākt savas mantiņas un atstāt mūsu vietu Latviešu Centrā kādam citam.
Mēs sakām paldies, tiem simtiem jauno un veco aktierŗu,
kuŗi, mācīdamies daudzos lugu
tekstus un latviešu dzejoļus uzturēja savu un mācīja citiem
uzturēt un kopt mūsu mīļo latviešu valodu. Jūsu darbs nebija
veltīgs, jo, tieši, pateicoties jums,
daudzi Pertas latviešu jaunieši
vēl runā labā latviešu valodā.
Paldies!

LIKTEŅDĀRZS
PLDK pēdējās pilnsapulces dalībnieki: “Bija skaisti laiki!Un paliek tikai atmiņas”

KRUSTVĀRDU MĪKLA
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Līmeniski. 7. J. Raiņa memoriālais mūzejs Jēkabpils novadā.
8. Vīriešu balss. 10. Sena pilsēta
Mazāzijā. 11. Lielbritanijas administrātīvi polītiskā sastāvdaļa. 12. Valsts Zaļā Raga salās. 16.
Transportlīdzekļu riteņu apvalki. 19. Filipīnu galvaspilsēta. 20.
Pilsēta Kurzemē. 21. Ostas pilsēta Bulgārijā. 22. Daugavas pieteka. 23. Ļoti indīgas čūskas. 24.
Adīts audums. 25. Ciest no elpas

43

trūkuma. 28. Mūžzaļi koki. 30.
Kūrortpilsēta Lietuvā. 31. Programmēšanas valoda. 32. Norēķinu kārtība bankās. 36. Valsts
Dienvidāzijā. 40. Italiešu fiziķis,
fiziologs (1745-1827). 41. Vīriešu
svinību tērps. 42. Valsts Centrāleiropā. 43. Sporta veids.
Stateniski. 1. Iecere. 2. Noslēgtas sabiedrības grupas Indijā.
3. Sarīkojumu deja. 4. Latviešu
aktrise (1907-1984). 5. Piespiedu

izsūtījums no dzimtenes. 6.
Govis bez ragiem. 7. Nežēlīga valdīšana. 9. Samazgas.
13. Italiešu komponists (18131901). 14. Indīgs zirneklis.
15. Strinkšķināmais mūzikas
instruments. 17. Siļķveidīgo
kārtas zivis. 18. Nozīmīga.
26. Ādas slimība. 27. Silikātu klases minerāls. 29. Bijība, cieņa. 33. Dumbrvistiņu
dzimtas putns. 34. Telpa lidmašīnu novietošanai un remontam. 35. Tēls A. Dimā
romānā “Trīs musketieri’’.
37. Ceļi pilsētās. 38. Pilsēta
Somijas dienvidrietumos.
39. Italiešu filozofs (15481600).
Krustvārdu mīklas
(Nr. 44) atrisinājums
Līmeniski. 9. Didaktika.
10. Traktieri. 12. Rentēt. 13.
Reids. 14. “Draugs’’. 15. Arktika. 16. Balanda. 17. Atoss.
20. Asari. 24. Store. 26. Kravate. 27. Stāla. 28. Nauru. 30.
Pienene. 32. Farss. 33. Zupas. 35. Peles. 38. Taktika.
40. Kauslis. 44. Kuteri. 45. Erato.
46. Arieta. 47. Standarts. 48.
Kantilēna.
Stateniski. 1. Sikeiross. 2. Sautēt. 3. Statika. 4. Skara. 5. Brass.
6. Skudras. 7. Viļaka. 8. Brigadere.
11. Dingo. 18. Trapene. 19. Skarene. 21. Rātns. 22. Okapi. 23.
Renes. 25. Turku. 29. Katapulta.
31. Pakistāna. 34. Akcijas. 36.
Lugas. 37. Garants. 39. Trekna.
41. Stikls. 42. Tents. 43. Bojas.

Uz salas Daugavā pie Kokneses top Likteņdārzs – gaišas atceres vieta,
kur svinēt latviešu tautas izturību un spēku. Tas ir arī Tavas ģimenes un
dzimtas Likteņdārzs, veltīts visiem latviešiem, kas 20. gadsimtā gājuši
bojā vai cietuši svešu varu dēļ.
Likteņdārzs top kopdarbībā un par ziedojumiem, tā atbalstītāju skaits
jau pārsniedz 500 tūkstošus.
Mūsu nākamais lielais kopdarbs --- uzcelt Saieta namu!
Palīdzi! Ziedo!
Nodibinājums “Kokneses fonds”
Adrese: Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011, Latvija
info@koknesesfonds.lv
Ziedojumiem EUR:
AS “Citadele banka”
Konts: LV94PARX0015211160001
SWIFT: PARXLV22
Starpniekbanka ziedojumiem USD:
USA CITIBANK, N.A., NEW YORK
Konts: 36392149
SWIFT/BIC: CITIUS33
Vairāk informācijas
www. liktendarzs.lv

Aicinām atbalstīt virtuālo enciklopēdiju

Nekropole.info
arī materiāli, veicot mērķa ziedojumus.
Šis ir unikāls projekts, kuŗam nav analoga pasaulē.
Mēs tveŗam pasaules aizejošo 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!
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SPORTS
Porziņģis sekmē
Mavericks
uzvaras
Kristaps Porziņģis guva 14
punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, bet Luka Dončičs sakrāja divu ciparu skaitli
trijos statistikas rādītājos otro
spēli pēc kārtas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) rēgulārā čempionāta spēlē. Dalasas
Mavericks savā laukumā ar rezultātu 142:94 (44:16, 30:22, 30:26,
38:30) pārspēja Goldensteitas
Warriors. Porziņģis šajā spēlē
laukumā pavadīja 24 minūtes
un deviņas sekundes, reālizēja
četrus no deviņiem divpunktu
metieniem un divus no pieciem
tālmetieniem.
Nākamajā spēlē Mavericks basketbolisti ar rezultātu 143:101
savā laukumā uzvarēja Klīvlendas Cavaliers vienību, izcīnot
ceturto uzvaru pēc kārtas. Porziņģis laukumā pavadīja 27 minūtes un 34 sekundes, kuŗu
laikā guva 17 punktus, savāca
septiņas atlēkušās bumbas zem

kumu un ne brīdi to laukuma
saimniekiem neatdeva, izcīnot
uzvaru ar rezultātu 137:123
(45:29, 33:31, 27:35, 32:28).
Porziņģis laukumā pavadīja
33:41 minūtes, guva 23 punktus, savāca 13 bumbas zem groziem, atdeva trīs rezultātīvas piespēles, divreiz pārtvēra bumbu,
kā arī bloķēja vienu pretinieku
metienu. Porziņģim esot laukumā, viesi pretiniekus apspēlēja ar 32 punktu pārsvaru.

groziem, pārtvēra vienu pretinieka piespēli, bloķēja četrus
metienus, vienreiz kļūdījās, reizi
pārkāpa noteikumus un spēli
noslēdza ar lietderības rādītāju
+23. 15 no saviem punktiem
Porziņģis iemeta trešajā ceturtdaļā.
Kristaps Porziņģis ar 23 gūtiem punktiem un 13 atlēkušajām bumbām kaldināja Mavericks uzvaru pret Rietumu konferences konkurenti Hjūstonas
Rockets. Dalasas komanda vadību izrāva jau ar pirmo uzbru-

Turnīru noslēdz
ar uzvaru
Latvija – Austrija 1:0 (0:0).
Latvijas futbola izlase 2020.
gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas cikla pēdējā spēlē
savā laukumā pārspēja Austrijas

komandu, gūstot pirmos punktus šajā ciklā. Daugavas stadionā
Latvijas vienība uzvarēja Austrijas futbolistus ar 1:0 (0:0).
Vārtus 65. minūtē guva Mārcis
Ošs. Šķita, ka laukumā sacenšas
divas spēkos līdzīgas komandas.
Bet tā nebija tā vienība, kas
turnīra pirmā riņķa spēlē mūsu
futbolistus pārspēja ar graujošu
rezultātu – 6:0. Varētu teikt, ka
uz atbildes spēli Rīgā bija
ieradies gandrīz vai Austrijas
futbola vienības otrais sastāvs.
Austrija gan jau iepriekš bija
nodrošinājusi iekļūšanu Euro
2020 finālturnīrā un atpūtināja
deviņus pamatsastāva spēlētājus. Tālab arī spēle ritēja līdzīgi,
austriešu uzbrukumi atsitās
pret Latvijas vienības labi organizēto aizsardzību. No labām
vārtu gūšanas iespējām viena
tika izmantota, un tā arī tikām
pie pirmajiem punktiem gaŗajā
kvalifikācijas spēļu virknē.

un savās mājās ar 0:2 zaudēts
Ziemeļmaķedonijai. Savukārt oktobrī savā laukumā tika zaudēts
0:3 Polijai un viesos piedzīvota
neveiksme 1:3 pret Izraēlu. Latvijas valstsvienība Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) rangā atrodas necilajā 143. vietā, bet Austrija –
25. vietā. Futbola statistiķi saskaitījuši, ka Latvijas izlase pret
Austrijas komandu aizvadījusi
400. spēli kopš izlases izveidošanas.
Martā par Latvijas izlases galveno treneri tika apstiprināts
serbu speciālists Slaviša Stojanovičs. Pirms nepilna gada no
izlases galvenā treneŗa amata
nolēma atkāpties somu speciālists Miksu Pātelainens, kuŗš
komandu vadīja tikai kopš
maija jeb mazāk nekā astoņus
mēnešus.
“Tāpat kā visas spēles šajā
grupā, arī šī bija smaga.
Parādījām pašatdevi, disciplīnu
un vēlmi uzvarēt. Galu galā arī
par to tikām atalgoti. Mums
paveicās, taču bija arī iespējas
gūt vēl vairāk vārtus. Esam
laimīgi par šo uzvaru, kas ir ļoti
svarīga mūsu pārliecības nostiprināšanai un noderēs nākotnē,” pēcspēles preses konSpraigs moments pie Austrijas ferencē stāstīja Stojanovičs.
vienības vārtiem
(Turpināts 20. lpp.)
Mūsu vienības vārtus droši
sargāja Pāvels Šteinbors. Pārējās
mūsu apakšgrupas spēlēs Ziemeļmaķedonija ar 1:0 (1:0) uzvarēja Izraēlu, un Polija ar 3:2
(1:1) pieveica Slovēniju.
Par “vienpadsmit vilkiem”
dēvētā komanda kvalifikācijas
ciklā bija zaudējusi visās deviņās
spēlēs. Martā Latvija viesos ar
1:3 piekāpās Ziemeļmaķedonijai, bet pēc tam cienījamā spēlē
ar 0:2 atzina Polijas pārākumu.
Nākamās divas spēles notika
savā laukumā, kur tika parādīts
blāvs sniegums, kā rezultātā
piedzīvots 0:3 zaudējums pret
Izraēlu un 0:5 – pret Slovēniju.
Septembrī viesos ar 0:6 tika
piedzīvota sagrāve pret Austriju

Īpašnieks pārdod lielu
dzīvokli Rīgas centrā,
klusā ielā. Vēsturisks nams;
dzīvoklis otrā stāvā,
mēbelēts, 2 guļamistabas.
Iespēja īslaicīgai īrei
(1 gads).
Zvaniet 1(908) 979 0608.

Tālr: 973-746-3075
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2019. gada 30. novembris – 6. decembris

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 8. lpp.)
24. dec. (plkst. 18:00)-Svētku
vakara dievkalpojums (laju
vadīts)
• Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr.: Unitarian
Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA
02766). Svētdienās 11:00 Dievk.
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr.
Jānis Keggi, draudzes sekretāre
Zigrida Kručkova, tālr.: 617323-0615.
• 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 pensionāru sanāksme decembrī nenotiks. 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. Apmainīsimies ar dāvānām un paēdīsim kopējas pusdienas, kuŗas
viesiem maksās $5.- Ieteiktā
līdzņemamo dāvānu vērtība ir
$5.- vai vairāk. Nevien pensionāri, 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: 616361-6003. 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, Kalamazoo MI 49996). Māc. A.Graham. Dievk. notiek 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds.
1. decembrī dievk.
8. decembrī dievk. ar dievg.
15. decembrī dievk. angļu
valodā
22. decembrī dievk. ar dievg.
24. decembrī, otrdien, plkst.
17:00, Ziemsvētku vakara dievk.
29. decembrī dievk. nenotiek
31. decembrī otrdien, plkst.
16:00, Vecgada vakara dievk.
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107). Draudzes Dievk. notiek svētdienās
11:00. Bībeles stundas notiek
10:00 katra mēneša otrajā un
ceturtajā trešdienā. Baptistu dr.:
Bethel Baptist Church (2706
Noble Rd, Cleveland 44121)
dievk. notiek svētdienās 14:30.
• Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.:
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis
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 Vilinskis, tālr.: 413-568-9062.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.:
414-258-8070.
Archibīskape
Lauma Zušēvica, tālr.: 414-4213934, 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.
3.dec. - 19:00 - Bībeles stunda
7.dec. - 11:00 līdz 15:00 Ziemsvētku tirdziņš
8.dec. - 10:30 - Dievk. ar Sv.
vak.; bērnu uzruna; Sv.skola;
sadraudzība
15.dec. - 10:30 - Dziesmots
dievk. ar kori; Skolas eglīte un
pusdienas
19.dec. - 11:00 - Bībeles stunda
22.dec. - 10:30 - Dievk. un
sadraudzība
24.dec. - 17:00 - Ziemsvētku
vakara dievk.;sprediķis angļu
valodā
25.dec. - 10:30 - Ziemsvētku
dienas dievk. ar Sv.vak.
29.dec. - Dievkalpojuma nebūs
31.dec. - 16:00 - Vecgada
vakara dievk. ar Sv.vak.
5.jan. - 10:30 - Zvaigznes
dienas dievk. un sadraudzība
• Montrealas latv. Trīsvienības ev. lut. dr.: Trinity Latvian
Church (P.O. Box 39, Station
NDG, Montreal QC H4A 3P7),
tālr.: 514-992-9700. www.draudze.org vai www.tervete.org
Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus
un Vik. Zvirgzds. tālr.: 514-4812530, e-pasts: prez@draudze.
org. Dievkalpojumi Centrā.
• Ņūbransvikas un Leikvudas latv. ev. lut. dr.: Draudzes
dievnams (12 Gates Ave, East
Brunswick, NJ 08816). Māc.
Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.:
908-638-1101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com.

Dievk.notiek 13:30.
8. dec. 11:00 Adventa koncerts; Seko Draudzes eglītes
sarīkojums, pusdienas un svētku
tirdziņš
24. dec. 17:00 Ziemsvētku
vakara dievkalpojums
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn. (254 Valentine
Ln,Yonkers NY). Māc. Saivars.
St. Andrew Lutheran Church
(335 Reynolds Ave, Parsippany
NJ). Māc. Saivars.
Salas bazn. (4Riga Ln, Melville
NY). Māc. Saliņš. Plkst. 10:30
dievk.
Priedaine (1017 State Rte 33,
Freehold NJ). Māc. Saivars.
Manhatena, Seafarers & Intl
House (123 E 15th St, NY
10003). Māc. Saliņš.
Katskiļu nometne (231 Greenhill Rd, Elka Park, NY).
Ņūdžersija, First United Methodist Church (1 E Broad St,
Westfield NJ).
Salas
bazn.
plkst.10:30
Reformācijas svētki ar dievg.,
māc. Saliņš;
1. dec. Jonkeru bazn. plkst.
10:00 1. Adventes dievk., māc.
Saivars;
Salas bazn. plkst.10:30 1. Adventes dievk., māc. Saliņš.
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 SniedzeTaggart.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava, MI
48602)
Mācītāja: Biruta Puiķe-Wilson
mob. (269)267-5330. Kontaktpersona: MaryBeth Dzirnis
mob. (989)781-1163. Epasts:
dzirnis@chartermi.net Dievkalpojumi vienreiz mēnesī, 1:00
pēcpusdienā, seko groziņu kafijas galds. / 22. decembrī /
Ziemsvētki/ dievkalpojums ar
dievgaldu un sekojošu, tradicinālo svētku svinēšanu draudzes
sabiedriskās telpās.
• San Diego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church
(5106 Zion Ave, San Diego, CA
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš,
tālr.: 858-598-5451, e-pasts:
jlegzdins@san.rr.com.
Pēc
Dievk. kafijas galds.
• Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO 63119).
Nākamie dievkalpojumi: dievkalpojums ar eglīti 15. decembrī 14:00; pēc dievk. saiets ar
groziņiem. Dievk. vadīs Māc.
Dace Skudiņa. Dr. pr. I. Kalniņa,
tālr.: 314 457 1830, kalninsirene@gmail.com.
Sietlas ev. Lut. dr. (11710 3rd
Ave. N.E. Seattle, WA 98125)
Dievkalpojumi notiek 10:30.
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206674-9600; e-pasts:cilnis@earthlink.net. Baznīcas mājaslapa:
www.seattlelatvianchurch.org
• Skenktedijas latv. ev. lut.
dr.: Trinity Lutheran Church (35
Furman St, Schenectady NY
12308). Diakone Linda SniedzeTaggart.
(Turpināts 19. lpp.)

Skautu vadītājs Fricis Mievaldis Sīpols
ir aizgājis mājās
(1921. g. 11. jūlijā – 2019. g. 6. maijā)
Skautu vadītājs Fricis M. Sīpols dzimis Rīgā, tēvs Kārlis,
māte Elīze. Fricis beidza tautskolu 1935. gadā un tad iestājās
Rīgas Skolotāju institūtā Rīgā.
Institūts tika vairākkārtīgi pārcelts no Rīgas uz Cēsīm un
1940. gadā uz Jelgavu, kur Fricis
Institūtu beidza 1941. gada pavasarī. Rudenī viņš iestājās Latvijas Universitātē, bet kaŗa dēļ
studijas bija jāpārtrauc.
Kaut gan Latvijā viņš skautos
nesastāvēja, tomēr 1944. gada
7. maijā viņš piedalās mocekļa
nāvē mirušā Skautu prezidenta
ģenerāla Kārļa Goppera bērēs
Brāļu kapos, Rīgā.
1944. gada rudenī, tāpat kā
daudzi citi, viņš dodas bēgļu
gaitās uz Vāciju. Tur viņš nonāk
Vircburgā, Amerikāņu zonā,
Rietumvācijā, kur ir latviešu
bēgļu nometne, un tur iesaistās
Latviešu skautu kustībā Imulas
(58.) skautu vienībā. 1946. gada
aprīlī viņš beidz roveru vadītāju
sagatavošanas kursus un tai
pašā gadā 13. aprīlī dod roveru
vadītāja solījumu un tiek iecelts
par vienības roveru dzimtas
vecāko.

ASV viņš ieceļo 50. gadu sākumā un 1953. gadā noorganizē
Tērvetes (34.) skautu vienību
Detroitā un ir tās priekšnieks
līdz 1968. gadam.

1967. gadā vad. Sīpolu ievēl
par latviešu skautu priekšnieku,
šo amatu viņš pilda līdz 1976.
gadam. Šinī laikā viņa vadībā
tiek noorganizētas pirmās divas

Latviešu skautu un gaidu lielās
nometnes: 1967. gadā 1. Lielā
nometne Tēvzeme latviešu īpašumā Gaŗezers un 1972. gadā
2. Lielā nometne Rīga dimd
Saulainē Kanadā. Abās nometnēs viņš ir arī nometnes
priekšnieks.
Kad 1976. gadā beidzas vad.
Sīpola termiņš Latviešu skautu
priekšnieka amatā, viņš tiek
ievēlēts Skautu pilnvarnieku
padomes priekšsēža amatā un
to pilda līdz 1982. gadam.
Vad. F. Sīpols aktīvi darbojās
arī ģen. Kārļa Goppera fondā,
kur, sākot ar 1983. gadu, viņš
ieņem gan Fonda ģenerālsekretāra, gan arī priekšsēža amatu.
Fonds šajā laikā izdod 48 grāmatas, kas veltītas jaunatnei un
atbalsta dažādus jaunatnes pasākumus gan Latvijā, gan arī
ārpus Latvijas. F. Sīpols savu darbību Fondā izbeidz 2012. gadā.
Par ilggadīgu darbību Latviešu
skautu kustībā viņš apbalvots ar
Baltās lilijas ordeni 1970. gadā,
Pelēkā vilka ordeni 1972. gadā
un Vadītāja 50 gadu izturības
zīmi 2002. gadā, kā arī Latviešu
gaidu kustības Pateicības zīmi.

Par atbalstu skautisma atjaunošanā Latvijā, vad. Sīpols 2000.
gadā tiek apbalvots ar Latvijas
Skautu un gaidu centrālās organizācijas
Ziemeļzvaigznes
ordeņa 1. šķiru.
Vad. Friča Sīpola pelnu urna
un gaidu vadītājas Irēnes Sīpolas
(dzimusi 1929. gada 28. decembrī un mirusi 2000. gada 12.
aprīlī) urna ar svētbrīdi 2019.
gada 2. novembrī tiek novietotas Ņujorkas latviešu Brāļu
kapos, Katskiļos.
Atcerēsimies vad. F. Sīpolu ar
viņa paša vārdiem, kas teikti
1982. gadā 4. Lielās nometnes
Kāvu gaismā nometnes slēgšanā:
Būsim visi modri par mūsu
darbu, par mūsu metodēm, par
mūsu idejām un tradicijām, lai
mūsu kustības neizsīktu, bet gan
lai tās turpinātos. Būsim modri
viens par otru un vēlēsim, lai
mūsu domas un darbi ir veltīti
mūsu tautai, mūsu brīvai, neatkarīgai Latvijai, un lai mēs
savām acīm arvien saredzētu, kā
to dzejniece Strēlerte ir teikusi:
„Raugi, pa rasainiem ceļiem
Mūžīgā Latvija nāk!”
vad. JĀNIS ŠĶINĶIS
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IN MEMORIAM

Atceroties
Andri Vanagu
(1942 – 2019)
2018 gadā Andris saņēma
“Distinguished Faculty Award for
Lifetime Achievement” no Vašingtonas Universitātes par “Built
Environment” un savu lielo 40
gadu darbu universitātē.

Pirmais darbs Andrim Sietlā
bija Boeing kompanijas techniskajā nodaļā Dyna-Soar projektā
1964. gadā. Pēc vidusskolas beigšanas 1960. gadā Andris iesāka
studēt Pratt institūtā Brukinā,
NY, bet pēc gada pārcēlās uz
Sietlu. Visu laiku viņš meklēja
sev piemērotu darbu. Andrim
ļoti patika būvēšanas process,
kuŗu viņš iemācījās kā bērns un
vidusskolas students, pavadot
vasaras pie radiem, kuŗi tai laikā
cēla sev jaunu māju.
Vašingtonas Universitātē Sietlā,
Andris ieguva Bachelor of Fine
Arts gradu un sāka strādāt par
mācībspēku universitātē. Sākuma
kā asistents, vēlāk – pilntiesīgs
mācībspēks. Kad University of
Washington mākslas skolā bija
programmas, kur mācīja plānošanu, dekorātīvo mākslu, grafisko
un industriālo mākslu, Andris
bija atradis sev piemērotu darbu.
Daudzas slavenības, kā piemēram,
Chuck Close un Dale Chihuly iesāka mācīties šinī departmentā un
pēc tam aizgāja katrs savu ceļu.
Ar laiku architektūras nodaļa
pārņēma šos kursus, un Andris
mācīja studentus, kā lietot būvmateriālus un kāda forma piemērota dažādiem materiāliem.
Ļoti svarīgi architektūras studentiem ir zināt, kur lietot koku, kur
lietot cementu, kur metallu, kur
stiklu, utt.: kā šie būvmateriāli
padosies karstumam, saulei,
vējam un slapjumam. Piecus
gadus Andris pasniedza šo kursu
topošajiem architektiem.
Bet vislabāk Andrim patika
apstrādāt koku, un viņš sāka
strādāt par asistentu mākslas departmentā kopā ar George Tsutakawa’s design kursu. Sis darbs aizveda Andri līdz mēbeļu darbnīcai
kur viņš mācīja 35 gadus, kā
projektēt skaistas un praktiskas
koka mēbeles. Arī šī darbnīca

piederēja architektūras departamentam. Gadi aiztecēja: no
apmēram 400 studentiem, kas
beidza Andŗa kursu, 15% nodibināja profesionālas mēbeļu darbnīcas; pārējie turpināja karjēras

kā architekti. Klase bija ļoti
populāra un tāda ir vēl šodien.
Andris strādāja arī pie māju
celšanas projektiem. Bez privātmājām viņa pirmais lielais projekts bija Playground Construction Sietlā. Pēc tam “Light Frame
Construction” koka siju mājām,
kuŗas viņš uzbūvēja Vermontā,
Kolorado un citur ziemeļrietumos. Viņš mācīja architektiem,
kā vieta, apkārtējie koki un akmeņi, uzkalni un lejas nosaka,
kādu mājas veidu tur jāceļ, jo
visas vietas nav līdzenas.
Mēbeļu projektu konkursos
Andris un viņa studenti bieži
vien nopelnīja medaļas. Materiāli, kuŗus izvēlas, ir ļoti svarīgi,
lai apstrādātu un uzbūvētu to, ko
katrs iecerējis, vai nu tas attiecas
uz māju celšanu, vai mēbeļu
izveidošanu. Viens no Andŗa
studentiem ir teicis: “The attention to detail, craftsmanship and
philosophy of Andy’s courses followed me throughout UW and
haunts me still today.”
Jeffrey Karl Ochsner ir uzrakstījis grāmatu ar daudzām illustrācijām: “Furniture Studio: Materials, Craft & Architecture”, (University of Washinton Press, Seattle
and London, 2012). Grāmatā sīki
aprakstīts Andŗa lielais darbs
UW architektūras nodaļā.
Mēs dzīvojam vienā no Andŗa
celtajām koka mājām, kalnā, no
kuŗa var redzēt, kā Klusā okeana
viļņi sitas gar krastu. Katru dienu
no rīta līdz vakaram sekojam
saulei, lūkojoties ārā pa daudzajiem logiem, kur īsās, vēja aprautās priedītes met daždažādas
ēnas. Andŗa ideja bija, lai vienmēr āra ainavas ierāmētos logā
kā gleznas. Kad saule rietēdama
nokrāso jūras apvārsni oranžisarkanu, pieminam Andri un
viņa skaistās idejas.
ZINTA UN OJĀRS
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
15.dec. plkst. 2: 00 Kristus
piedzimsanas svētku dievkalpojums ar Dievgaldu. Dziesmu
grām.
Diakone Linda SniedzeTaggart
• St. Pētersburgas latv. ev.
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00
katru pirmo un trešo svētdien
Faith Lutheran baznīcā (2601
49th Str. N, St.Petersburg, FL),
Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727368-0935. Dr. pr. Aija Norbergs,
tālr.: 727-367-6001.
1.dec.,plkst. 14:00 dievkalpojums Faith Lutheran baznīcā
8.dec.,plkst. 11:00 Bībeles
stunda mācītāja dzīvoklī 727368-0935
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 draudze: Dievkalpojumi centrā. tālr:
514-992-9700, www.draudze.
org. Māc. Zvirgzda tālr: 613400-3288, 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.
stjohnslatvian.ca Māc. Ģirts
Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry
Trail, North York ON M2H 2S1),
tālr: 647-986-5604, E-pasts: grietins@gmail.com. Dr. pr. Kārlis
A. Jansons, tālr.: 905-338-5613,
e-pasts:
kjan27@gmail.com.
Pr.vietn. Sibilla Korule. Dāmu
kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 416-

221-4309.
• Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: Draudzes nams (400
Hurley Ave, Rockville, MD
20850-3121), tālr.: 301-2514151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270,
e-pasts: macanitavp@gmail.com,
dr. pr. Dace Zalmane (tālr.
703/442-8458 un epasts-dzalmanis@yahoo.com).
Lūdzam ievērot, ka no 8. septembŗa dievkalpojumu sākuma laiks ir 11:00
Svētdienās 9:15 Latviešu
skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības,
11:00 dievkalpojums. Seko

kristīga sadraudzība.
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!

Mūžībā aizgājis ilggadējais
Daugavas Vanagu Kalamazū apvienības priekšnieks

ZIGFRĪDS JIRGENS
Dzimis 1930. gada 22. janvārī Tukumā, Latvijā,
miris 2019. gada 5. oktobrī Kalamazū, Mičiganā

Viņu atmiņā paturēs
DAUGAVAS VANAGI KALAMAZŪ

Mūžība aizgājis mūsu mīļais draugs

ARVĪDS RAUDIŅŠ
Dzimis 1926. gada 11. februārī Rīgā,
miris 2019. gada 25. septembrī Milton, MA
Mīļā piemiņā
SILVIJA KIRSTEINS UN MEITA ANDRA

AINIS A. PRIEDĪTE
Dzimis 1925. gada 12. novembrī Valmierā, Latvijā,
miris 2019. gada 16. septembrī Santa Cruz, California

Viņu gaišā, mīļā piemiņā paturēs
DĒLS KĀRLIS, MEITA MĀRA
RADI UN DRAUGI ASV UN LATVIJĀ

LAIKS
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2019. gada 30. novembris – 6. decembris

L A T V I J A S S P O R T I S T I L A T V I J Ā U N PA S A U L Ē
(Turpināts no 17. lpp.)

Slaviša Stojanovičs

Viņš uzskata, ka valstsvienība
bija pelnījusi uzvarēt. “Ir bijušas
spēles, kuŗās mums bieži nepaveicās. Mūsu komandā neviens nesūdzējās par tiesnešiem,
lai gan šajā ciklā viņiem bija
kļūdas,” sacīja Stojanovičs. Šajā
spēlē debiju valstsvienībā piedzīvoja pussargs Aleksejs Grjaznovs, kuŗš, tāpat kā uzbrucējs
Roberts Uldriķis, spēli sāka
pamatsastāvā. “Grjaznovs nebija vienīgais, kuŗam devu iespēju
sevi pierādīt šajās spēlēs. Viņu
vēroju jau ilgu laika periodu.
Aleksejs spēra lielu soli jau Valmieras komandā. Esmu gandarīts par to, kā viņš strādāja
treniņnometnē. Tāpat arī Uldriķis – tas bija tikai laika jautājums, kad viņam tiktu dota
iespēja spēlēt pamatsastāvā.
Negaidīju, ka būs tik smagi. Šis
ir viens no lielākajiem izaicinājumiem manā karjērā. Ierados, iespējams, pašā smagākajā
brīdī Latvijas futbolā. Šogad
bija jāspēlē pret komandām, kas
ir krietni augstākā līmenī.
G grupas noslēguma tabula.
Iegūtie un zaudētie vārti. Punkti.
Polija
18:5 25
Austrija
19:9 19
Slovēnija
16:11 14
Ziemeļmaķedonija 12:13 14
Izraēla
16:18 11
Latvija
3:28 3
***
Futbola klubs Liepāja ir izveidojis savu futbola akadēmiju
Nigērijā, ziņo portāls Liepājniekiem.lv. Uz Nigēriju devies
liepājnieku galvenais treneris
Andrejs Kaļiņins, lai raudzītos
pēc papildinājumiem virslīgas
komandai, bet kluba sporta
direktors Roberts Mežeckis uz
Afriku došoties drīzumā.

Klubs Nigērijā vēlas atrast
spēlētājus, kuŗi atbilstu Eiropas
futbola prasībām. Interese esot
arī par nepilngadīgiem puišiem,
kuŗi savu meistarību slīpētu
Nigērijā, nevis dotos uz Liepāju.
Iespējams, Liepājā uz pārbaudi
atbrauks 10 –12 Nigērijas futbolistu.

organizēto noziedzību sportā,
spēļu manipulācijām. It sevišķi
Latvijas futbolā, tā ir sērga,”
portālam Delfi sacīja iekšlietu
ministrs Sandis Ģirģens (KPV
LV). Vaicāts, vai ir nolēmis kandidēt Latvijas Futbola federācijas
(LFF) prezidenta vēlēšanās, ja
saņems nepieciešamo atbalstu,
ministrs norādīja, ka neatkarīgi
no viņa izvēles startēt vai nestartēt vēlēšanās, kā arī tā, vai
viņš būs vai nebūs LFF prezidents, viņš ir pieteicis kaŗu
Latvijas futbola spēļu manipulātoriem. Ministrs pauda viedokli,
ka šobrīd futbola spēļu manipulātori arī uzsākuši aktīvu antikampaņu un sāk nervozēt. Viņa
ieskatā, šo personu nervozitāte
par savu nākotni, ir vērtējama
pozitīvi.

Sandis Ģirģens // FOTO: LETA

„Tas nozīmē, ka esmu uz
pareizā ceļa, un kriminālie subjekti jūt reālu iespējamību tikt
pieķertiem noziegumos un apzinās, ka vairs nevarēs tik atklāti
manipulēt ar spēlēm un šajos
noziegumos iesaistīt mūsu sportistus.”

Bobslejisti un
skeletonisti
gatavi sezonai
A/s Latvijas Valsts Meži galvenajā birojā notika pirmsssezonas
bobsleja/skeletona preses konference. Tajā piedalījās Latvijas
Bobsleja un skeletona federācijas
ģenerālsekretārs un bijušais bobslejists Zintis Elmanis, federācijas
prezidents Jānis Kols, bobslejistu
galvenais treneris Sandis Prūsis,
olimpiskais čempions Jānis Ķipurs, kā arī skeletonistu galvenais treneris Dainis Dukurs.
Pasaules kausa izcīņā šosezon
astoņi posmi, pirmie divi no tiem
Leikplesidas trasē, ASV, jau decembrī, turpinājums Eiropā. Siguldā
no 14. līdz 16. februārim būs
pēdējais sezonas posms, kas vienlaikus ir arī Eiropas čempionāts
bobslejā divniekiem un skeletonā, turklāt Siguldā mūsējiem
tiks svinīgi pasniegtas Soču Ziemas olimpisko spēļu zelta medaļas bobslejā četriniekos un vēl
bronza bobslejā divniekos. Mūsu
titulētākais pilots Oskars Melbārdis pēc vienas sezonas pauzes arī
atgriezies bobslejā un jau izmēģinājis Lillehammeres trases ledu.
Pasaules čempionāts šajā sezonā
notiks Altenbergas trasē Vācijā.
Eiropas kausa izcīņā jau daudz
posmu līdz Jaunajam gadam.

viņš palīdzēja Bufalo komandai
Sabres izcīnīt uzvaru pret Floridas Panther ‒ 5:2. Girgensonam
bija iespēja gūt arī trešos vārtus.
Zemgus laukumā aizvadīja 16
minūtes ar koeficientu plūs divi,
tiekot pie spēles otrās zvaigznes
balvas.

Kērlings

Oskara Melbārža divnieks
// FOTO: bobslejs.lv

Artūrs Dārznieks

Oskars Melbārdis, kuŗš veselības likstu dēļ izlaida iepriekšējo
sezonu, atgriešanos bobslejā sāka
ar izcīnīto otro vietu Eiropas
kausa izcīņas pirmajā posmā.
Pirmajā braucienā Melbārdis ar
stūmēju Intaru Dambi sasniedza
52,51 sekundi, bet otrajā – 52,79
sekundes, kas kopā deva minūti
un 45,30 sekundes.
Oskara Melbārža četrinieku
ekipāža Lillehammerē ieņēma
astoto vietu. Melbārdis kopā ar
stūmējiem Tomasu Jaunzemu,
Intaru Dambi un Māri Priekuli
bija devītie abos braucienos, bet
startā pašmāju četriniekam bija
astotais rezultāts. Uzvaru svinēja
Krievijas ekipāža ar pilotu Rostislavu Gajtjukeviču, kuŗai Melbārža četrinieks divu braucienu
summā zaudēja 0,93 sekundes.
Četriniekos startēja 16 ekipāžas.
Debiju Melbārža pilotētajā četriniekā piedzīvoja ugunsdzēsējs
glābējs Tomass Jaunzems.Viņš
pērn ar kollēgu izpelnījās atzinību par to, ka izglāba no ceturtā
stāva krītošu cilvēku. (Par šo
notikumu esam stāstījuši mūsu
laikrakstā – P. K.)

tas ieguvējs amerikānis Džonatans Eriks Gustafsons.
Rikam Kristenam Rozītim bija
neveiksmīgs starts, kuŗā tikai 28.
labākais laiks, taču finišā ceturtā
vieta, no bronzas medaļas atpaliekot trīs sekundes desmitdaļas.
Divvietīgo ekipāžu konkurencē
startēja tikai Latvijas jaunākā
ekipāža Mārtiņš Bots/Roberts
Plūme, taču ierobežotā vietu
skaita dēļ viņiem nav iespējams
kvalificēties Pasaules kausam, jo
katra valsts drīkst pieteikt maksimums trīs ekipāžas. Puiši finišēja
septītajā vietā, uzvarētājiem krieviem Andrejam Bogdanovam/
Andrejam Medvedevam piekāpjoties par 0,398 sekundēm.
Sievietēm par sacensību uzvarētāju tika kronēta Tatjana Ivanova no Krievijas. Elīza Cauce
uzvarētājai piekāpās par 0,865
sekundēm, izcīnot 23. poziciju.
Aiva Aparjode līderei zaudēja
1,898 sekundes, ieņemot 27.
vietu, bet Ulla Zirne otrā brauciena pēdējā virāžā piedzīvoja
kritienu, no uzvarētājas atpaliekot 2,336 sekundes un ieņemot
pēdējo 28. vietu.
Latvijas kamaniņu sporta
komanda Ulla Zirne, Kristers
Aparjods un Juris Šics/Andris
Šics svētdien Īglsas trasē Insbrukā
ieņēma piekto vietu Pasaules
kausa (PK) pirmā posma stafetes
sacensībās. Uzvaru stafetē svinēja
Italijas komanda, kuŗas sastāvā
bija Andrea Fetere, Dominiks
Fišnallers un Ivans Nāglers/
Fabians Malleiers. Italieši trasi
veica divās minūtēs un 9,638
sekundēs. Otrās vietas ieguvēja
Austrija zaudēja 0,025 sekundes,
bet trešajā pozicijā palika Vācija,
kas bija 0,228 sekundes lēnāka.
Latvijas četrinieks uzvarētājiem
zaudēja 0,550 sekundes, kas deva
piekto vietu 13 startējušo komandu konkurencē.

Kamaniņu
braucēji sāk ar
vietām labāko
sešiniekā
Latvijas kamaniņu divnieks
Andris Šics/Juris Šics Austrijā
Īglsas trasē izcīnīja piekto vietu
Pasaules kausa (PK) izcīņas pirmajā posmā.

Helsingborgā, Zviedrijā, risinājās Eiropas čempionāts kērlingā vīriešiem un sievietēm,
Latvijas sieviešu izlase pēc zaudējuma Vācijai (4:11) izkritusi
no A līgas, bet meistarsacīkstes
noslēdza 10. vietā. Iepriekš sieviešu izlase ar 2:8 atzina Čechijas
un ar 5:6 – Norvēģijas pārākumu,
ar 10:9 ekstra endā pārspēja Igauniju, bet pēc tam ar 2:9 zaudēja
Zviedrijai un ar 4:8 – Dānijai, ar
5:8 zaudēja Krievijai, ar 4:10 atzina kērlinga dzimtenes Skotijas
pārstāvju pārākumu, ar 4:11 zaudēja Vācijai un ar 3:9 – šveicietēm.
Kērlinga izlasē šogad startēja
Iveta Staša-Šaršūne, Santa Blumberga, Ieva Krusta, Evelīna Barone un Tīna Siliņa.

Latvijas komandas dalībniece
Iveta Staša-Šarsūne // FOTO:
Richard Gray

Ar vienu uzvaru deviņās spēlēs
Latvijas dāmu izlase ieņēma pēdējo – desmito – vietu grupā, zaudēja vietu augstākajā līgā, turklāt
neiekļuva arī to valstu vidū, kas
dosies uz pasaules čempionāta
kvalifikācijas turnīru janvārī Somijā. Pērn Latvijas sieviešu izlase
sasniedza vēsturē labāko panākumu – piekto vietu A līgā.
Latvijas vīriešu vienība B līgas
B apakšgrupā ar trim uzvarām
sešās spēlēs kopā ar Franciju
ieņēma dalītu ceturto vietu, saglabājot cerību kvalificēties izslēgšanas spēlēm. Iepriekš turnīrā
vīrieši ar 8:3 uzvarēja Izraēlu, ar
3:6 zaudēja Turcijai un ar 5:7 –
Baltkrievijai, bet pēc tam ar
rezultātu 10:6 uzvarēja Franciju
un ar 5:4 – Lietuvu, bet ar 6:11
piekāpās Polijai.

Slēpošana

Latvijas vadošā distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka Zviedrijā
Latvijas hokeja izlases uzbrucējs izcīnīja uzvaru Starptautisko Slē// FOTO: LETA
Zemgus Girgensons aizvadījis savu pošanas federācijas (FIS) sacensībās junioriem.
Oskars Gudramovičs/Pēteris labāko spēli NHL šajā sezonā.
Ar diviem gūtajiem vārtiem
Kalniņš un Kristens Putins/
Imants Marcinkēvičs ierindojās
attiecīgi 8. un 12.pozicijā, bet 40.
uzvaru PK posmos svinēja vācieši Tonijs Egerts un Saša Benekens.
Individuālajās
sacensībās
pirms PK 1. posma (Nāciju kausa
izcīņā) augstu – otro vietu –
Patrīcija Eiduka
izcīnīja Artūrs Dārznieks.
Eiduka piecu kilometru disDārznieks aizvadīja stabilu
tancē brīvajā stilā finišēja pēc 12
braucienu, sasniedzot septīto
minūtēm un 20,3 sekundēm, tiklabāko laiku startā, bet trases
dama pie 52,59 FIS punktiem,
gaitā pakāpjoties uz otro vietu.
kas viņai ir otrs labākais rezultāts
Uzvarētājs austrietis Niko Gleirkarjērā.
šers bija par 0,170 sekundēm
Lillehammeres trasē Norvēģijā ātrāks nekā Dārznieks un 0,211 Zemgus Girgensons
Sporta ziņas sakopojis
notika Eiropas kausa izcīņas sekundes ātrāks nekā trešās vie- // FOTO: AFP/Scanpix
P. KARLSONS

Pieteikts kaŗš
Latvijas
Oskars Melbārdis
futbola spēļu
atgriežas ar
manipulātoriem
otro vietu
„Viena no temām, kas tiešā
veidā saskan ar manu darba sfēru
– esmu uzsācis aktīvu cīņu ar

sezonas pirmais posms. Latviju
tajā pārstāvē četri bobsleja piloti.
Olimpiskais čempions Oskars
Melbārdis brauca gan divnieku,
gan četrinieku sacīkstēs.

Hokejs

