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Atvadoties no 
diženiem Latvijas 

dēliem
3. lpp.

Skani, mana 
valodiņa!

7. lpp.

Kā Rīgā jūtas
Michails 

Barišņikovs?
9. lpp.

Ko trešā vara
Latvijā neiespēj,

paveic ceturtā
11. lpp.

Latvija – Peru.
Jaunu attiecību

sākums
13. lpp.

Kā klājas trimdas 
latviešu atvasēm 

Latvijā?
12. lpp.

Latviešu mūzika
Kārnegi zālē
un Bostonā

4. un 5. lpp.

No kreisās: R aits Eglītis, PBLA izpilddirektors, Eva Johansone, 
PLEIF-2019 vadītāja un TV žurnāliste, Kristīne Saulīte, PBLA 
priekšsēde, Lora Egle, PBLA projektu lietvede, Mārtiņš Andersons, 
PLEIF-2019 vadītājs, ALAs vicepriekšsēdis, Jānis Andersons, 
PBLA pārstāvniecības vadītājs

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Sekmīgi aizvadīts
PLEIF – 2019 Valmierā

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! 

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.
Tiekamies 14. decembrī. Tirdziņa durvis atveŗas 12:00

115 W 183rd St. Bronx, NY 104 53
Ieeja par ziedojumiem. Nāc pats un aicini draugus!

Latvija pasaulē jāpopulārizē 
kā dabiska, ekoloģiska, kultūras 
bagāta un radoša valsts, secināts 
šā gada 21. un 22. novembrī 
Valmierā notikušajā Pasaules 
latviešu ekonomikas un inno-
vāciju forumā (PLEIF). Tajā 
piedalījās 357 dalībnieki no 14 
dažādām valstīm – no Latvijas, 
Brazīlijas, Kanadas, Vācijas, 
Horvatijas, Norvēģij as, Īrijas, 
Lielbritanijas, Austrālijas, ASV, 
Ķīnas, Singapūras, Zviedrijas 
un Taizemes.

Pasaules brīvo latviešu ap -
vienības (PBLA) priekšsēde 
Kris tīne Saulīte uzsvēra, ka 
nupat aizvadītais PLEIF no  slē-
dzies ar vērtīgām atziņām: “Šo 
abu foruma dienu laikā mēs 
apspriedām ļoti būtiskus jautā-
jumus, un es patiešām ticu, ka 
pēc šīm diskusijām, sarunām 
un prezentācijām mēs varēsim 
spert nākamo soli un sākt virzīt 
procesus valstiskā līmenī, lai 
veicinātu Latvijas tēla un mūsu 
ekonomikas attīstību.” 

Forumā secināts, ka Latvijas 
stāsts pašlaik veiksmīgāk stās-
tāms, akcentējot trīs šķautnes: 
dabu, sadarbību un radošumu. 
Lietderīgi būtu novērtēt, at -
balstīt un ieguldīt jau esošajos 
veiksmes stāstos, iniciatīvās un 
darītājos, kas nes Latvijas vārdu 
pasaulē. Diskusijās par kon-
kurētspējīgu izglītību atzīts, ka 
pedagogiem būtu jāvada mā -
cību stundas, nevis tikai diktējot 

RAITS EGLĪTIS

informāciju, bet mudinot sko-
lēnus un studentus līdzdarboties 
un strādāt, nevis tikai klausīties. 
Izglītības sistēmā būtiski pie -
saistīt un noturēt skolotājus un 
profesorus, kuŗi domā par katra 
skolēna un studenta izaugsmi, 
rosina iedvesmu un radošumu. 

Latvijai ir, ko piedāvāt ār -
zemju talantiem, kuŗi pirmām 
kārtām te sagaida drošību un 
labvēlīgu vidi savai ģimenei. 
Šobrīd vērojams valsts vis pā-
rējas stratēģijas trūkums talantu 
piesaistei, ar talantu piesaisti 

nodarbojas uzņēmēji, saskaro-
ties ar daudziem birokratiskiem 
šķēršļiem. Turklāt sabiedrībā ir 
izteikti jūtams iecietības trū -
kums, saskaroties ar profesio-
nāļiem no citām valstīm – tā 
izskanēja no foruma dalībnieku 
teiktā. Diskutējot par to, ko 
stāstīt darījumu partneŗiem 
ārzemēs par Latviju, forumā 
tika uzsvērts, ka vairāk jāstāsta 
par mūsu izcilajiem sasnie-
gumiem, uzņēmumiem, perso-
nībām, par mūsu valsti kā tādu, 
ar ko mums patiesi lepoties. 

Kustības The Red Jackets balvas pasniegšanas ceremonijai sarūpēto 
torti griež (no kreisās)   Andris Rubīns, Līva Stūrmane, The Red 
Jackets projektu vadītāja, Zanda Kalniņa – Lukaševica, Ārlietu 
Ministrijas parlamentārā sekretāre, Kristīne Saulīte, PBLA 
priekšsēde, Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, Inese An  der-
sone, The Red Jackets dibinātāja

Mēs visi esam Latvijas vēstneši 
pasaulē.

21. un 22. novembrī Valmierā 
aizvadītais Pasaules latviešu 
eko  nomikas un inovāciju fo -
rums (PLEIF) bija jau sestais 
pēc kārtas. To organizēja PBLA 
un Valmieras pilsētas pašvaldība 
sadarbībā ar Latvijas Ārlietu 
ministriju, biedrību “Valmieras 
Attīstības aģentūra”, Amerikas 
Tirdzniecības palātu (Am  Cham), 
biedrību “The Red Jackets” un 
biedrību “Ar pasaules pieredzi 
Latvijā”.
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50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

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

www.laiks.us!

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Varam palīdzēt ar Jūsu ceļojumiem!»

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

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

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

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

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

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

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

Kalendārus var iegādāties par USD 22,– plūs pasta izdevumi, rakstot čeku uz
50 Sternberger Ave, unit 5

Long Branch, NJ 07740

Kalendāra izdošanu atbalsta

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

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

LIEPUPES MUIŽA
Liepupes muižas kungu mājas 

būvi īstenojusi Sofija Auguste 
fon Meka (S. A. von Meck) un, 
kā skatāms frontonā, darbi pa -
beigti 1751. gadā. Projekta au -
tors ir slavenā Rīgas architekta 
Kristofa Hāberlanda tēvs mūr-
niek meistars Johans Andreass 
Hāberlands (J. A. Haberland). 
1809. gadā Liepupes muižā uz 
dzīvi apmetās fon Zengeru (von 
Saenger) dzimtas pārstāvji, ku -
ŗiem muiža piederēja gandrīz 
100 gadus – līdz 1921. gadam. 
Padomju gados te atradās pa -
domju saimniecības “Liepupe” 
centrs. 2004. gada beigās pēc 
ilgu gadu pamestības te saim-
niekot sāka rīdziniece Egita 
Lauska. Ēkas atjaunošana tika 
pabeigta 2012. gadā. Šodien 
kungu mājā atrodas viesnīca. 

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

Viens no latviešu tautas kul-
tūras milžiem. Ar savām idejām par 
grāmatniecību viņš sarīkoja ap -
vēr  sumu latviešu grāmatai. 20. gs. 
divdesmitajos gados Tolaik tā 
bija milzīgi smaga procedūra, lai 
teksta lapas pārvērstu grāmatā, 
sākot ar burtu salikumiem, dru-
kāšanu, iesiešanu, tirgošanu. Hel-
mars aptvēra, ka šo darba tilpumu 
ir kaut kā jāpaplašina. Veicis pa -
visam vienkāršu aprēķinu, viņš 
„noķēra” domu: grāmatas sali-
kums sanāk, teiksim, 10 000 latu. 
Sarēķiniet nu, cik maksātu 100,  
1000 vai 10 000 eksemplāru no -
drukāšana uz reizi? Ģeniāli!

Tas tikai sākums. Tautā grā ma tu 
izplatīšana, izņemot Bībeli,  simt 
gados  nebija paplašinājusies. Kā 

vairot lasītāju interesi par grā-
matu pirkšanu? Precei jābūt po -
pulārai, lai to pirktu aizgūtnēm. 
Te nu sākās apvērsums latviešu 
grāmatniecībā. Tautai pienāktos 
to godināt. Ar ģimeņu bibliotēku 
populārizēšanu Helmars papla-
šināja tautas kultūras apvāršņus, 
stiprinot tautisko apziņu un gara 
gaismas cildināšanu.

Helmaram piešķirts Triju Zvaig-
žņu ordenis. Piektā šķira? Par 
maz, mani mīļie! Viņam pienāk-
tos vismaz trešā, bet vislabāk ‒ 
pirmā! Visas tautas apmēra va -
roņ darbs prasa tautas pateicību 
un atzinību.

ARTURS RUBENIS,
bibliotekārs,

drāmaturgs un režisors.

Helmars Rudzītis ‒ kas viņš tāds?
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I N  M E M O R I A M
Paturot piemiņā Latvijas dižgarus, glabāsim vienmēr tīru un gaišu viņu garīgo mantojumu

If you would like to buy this book, please, send a cheque to Inese Zakis 
6051 Sun Blvd. #604, St. Petersburg, Fl. 33715

A story of entrepreneurship and persistence during 
the tumultuous 20th century should be read by the 
next generation of Latvians who have difficulty reading 
in Latvian.

The book tells how Latvian Newspaper Laiks and 
book publishing company Grāmatu Draugs was a 
unifying force for the Latvian community for 70 years 
after the World War II emigration.

$35 –
shipping included

The Adventures of My Life
Helmars Rudzitis
ENGLISH TRANSLATION

The history of Latvian entrepreneurship cannot be written without 
mentioning Helmars Rudzitis! If you say that Latvians are not good 
businessmen, that they only sing and dance, then Helmars Rudzitis 
contradicts this myth. He not only had a knack for business, but also 
vision. This he combined with a through cultural foundation and a 
deep understanding and knowledge of literature, music and per-
forming arts. Each situation or individual whom he encountered 
became part of his personal journey.  

Being a caring person, Helmars knew how to help and support 
everyone. For that reason, he was respected and recognized by peo-
ple throughout his life.

After World War II, in the Displaced Persons (DP) camp in 
Esslingen, Germany, Helmars started publishing a monthly journal 
called Laiks, in which he published literary works written by Latvian 
refugee writers and illustrated by refugee artists. He also continued 
publishing books drawing from the list of the books that his firm 
Grāmatu Draugs had published in pre-war Riga.

Helmārs and his family arrived in the U.S. in April 1949. 
Immediately he started a new project, the American Latvian newspa-
per Laiks. The first issue was published seven months later on 
November 8, 1949.

In 1951 the first Laiks Art Calendar was published. Each year a new 
calendar still arrives in nearly every Latvian home. The plan was not 
just to earn money, but also to carry on Latvian culture so that it 
would never be forgotten.

This book tells the exciting adventure, of a young man with ideas, 
who navigated through the dramatic 20th century and establishing 
going businesses and at the same time preserving some of the great-
est treasures of the Latvian nation.

It is very fashionable to call someone “global Latvian” today. 
Helmars Rudzitis was one already in the last century.

Ligita Kovtuna

Par globālo latvieti
Helmaru Rudziti

Ievads grāmatai „The Adventures of My Life“

Diriģents Mariss Jansons (14.01.1943. – 30.11.2019.) Akadēmiķis Jānis Stradiņš (10.12.1933. – 29.11.2019.)
Ziņa par diriģenta Marisa Jansona aiziešanu Mūžībā vienā mirklī apskrēja 

visu zemeslodi. Viens no mūsu laika spožākajiem diriģentiem  beidzis savas 
zemes gaitas, atstādams mantojumā ne tikai dārgas atmiņas par reiz koncertos 
piedzīvoto, bet arī bezgalīgu laimi dzīvot viņa radītajā mūzikā, baudīt to, 
sajūsmināties par interpretācijām un diriģenta personības bezgalīgo 
valdzinājumu.

Mariss Jansons ar savu talantu un milzīgajām darbaspējām piederēja visai 
mūzikas pasaulei. Par viņu jūsmoja, viņu apbrīnoja un mīlēja visur, kur vien 
bija iespēja dzirdēt iedvesmas pilnos koncertus, kad Maestro diriģēja pasaules 
ievērojamākos orķestŗus. 

Mēs viņu uzskatījām par savējo. Dzimis Rīgā, audzis diriģenta Arvīda Jansona 
un operdziedātājas Iraīdas Jansones ģimenē, skolojies Em. Dārziņa mūzikas 
vidusskolā. Viņš vienmēr uzsvēra savu mīlestību pret dzimto pilsētu, pret mūsu 
Balto namu – operu, kur guvis pirmos mūzikālos iespaidus. Kopš 1956. gada 
Jansonu ģimene dzīvoja Pēterburgā, pēc skološanās turienes konservatorijā 
jaunā diriģenta ceļi aizveda plašajā pasaulē, viņš skolojās pie H. fon Karajana 
un savus radošos spēkus veltīja daudziem slaveniem orķestŗiem.

Marisam Jansonam par īpašiem nopelniem bija piešķirta Latvijas 
pavalstniecība, viņš bija apbalvots ar II pakāpes Triju Zvaigžņu ordeni, arī ar 
citu zemju augstiem apbalvojumiem. Viņa koncerti dzimtenes klausītājiem bija 
kaut kas svētlaimei līdzīgs. Beidzamā reize bija 2016. gadā, kad Maestro 
mūzicēja kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, bet pie klavierēm bija 
Raimonds Pauls. Tā bija sopoža Latvijas zvaigžņu stunda! 

Mariss Jansons mēdza izteikties, ka mūzika ir dvēseles valoda. To viņš 
pārvaldīja pilnībā, dāvādams neaizmirstamus dvēseles svētkus mums, saviem 
līdzcilvēkiem. Lai Maestro dvēseli Mūžībā pavada mūsu pateicība un mīlestība!

Skaudri apzināties, ka Mūžībā devies mūsu laika inteliģences dvēsele – akadēmiķis Jānis 
Stradiņš. Akadēmiķis Jānis Stradiņš bija unikāls gan kā zinātnieks, gan kā Trešās Atmodas 
jundītājs sabiedrības apziņā, viņš bija apveltīts ar visā Stradiņu dzimtā atzītajām vērtībām – 
teicamu izglītību, kultūru, dziļu cilvēciskumu un nenogurstošām darba spējām.

Jānis Stradiņš ir dzimis ķirurga Paula Stradiņa ģimenē. Savu pirmo izglītību viņš ieguva 
Rīgas pilsētas 35. pamatskolā, kam sekoja mācības Rīgas pilsētas 5. vidusskolā un Latvijas 
Valsts universitātes Ķīmijas fakultātē, kuŗu viņš absolvēja 1956. gadā. Akadēmiķa Jāņa 
Stradiņa zinātniskā darbība jaunākā zinātniskā līdzstrādnieka statusā sākās jau tajā pašā 1956. 
gadā Zinātņu akadēmijas Eksperimentālās medicīnas institūta Furfurola sektorā, bet jau 
pavisam drīz viņš pieņēma piedāvājumu kļūt par jaundibināmā Organiskās sintēzes institūta 
zinātnisko sekretāru. 1961. gadā jaunais zinātnieks izveidoja Fizikāli organiskās ķīmijas labo-
ratoriju, kas viņa vadībā kļuva par institūta lepnumu. Tieši akadēmiķa Jāņa Stradiņa dziļā 
inteliģence un diplomāta spējas ļāva viņam pulcināt ap sevi spējīgus cilvēkus un motivēt viņus 
darboties arvien jaunās pētniecības metožu jomās. Vairāki simti zinātnisko publikāciju 
fizikālajā ķīmijā un zinātnes vēsturē, kā arī viņa pēdējo desmitgažu pētniecībā dominējošās 
publikācijas Latvijas vēsturē, kultūrā un zinātnes populārizēšanā caurvij akadēmiķa Jāņa 
Stradiņa darbību. Akadēmiķa Jāņa Stradiņa biobibliografijas trešajā sējumā, kas izdots 2017. 
gadā, viņa kopējais publikāciju skaits apstājas pie skaitļa 5983. 

Atzinību profesora, akadēmiķa Jāņa Stradiņa zinātniskajai autoritātei apliecināja viņa 
ievēlēšana par Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas īsteno locekli jau 1973. gadā.

1984. gadā akadēmiķis kļuva par Latvijas Rakstnieku savienības biedru, kopš 1987. gada 
aktīvi darbojas Latvijas Kultūras fondā un pelnīti kļuva par redzamāko Latvijas zinātniskās 
inteliģences pārstāvi.

Akadēmiķis Jānis Stradiņš ir saņēmis Latvijas valsts augstākos apbalvojumus – II šķiras 
Triju Zvaigžņu ordeni (1995) un I šķiras Atzinības krustu (2008), arī LZA apbalvojumus – 
LZA Lielo medaļu (1993) un LZA Gustava Vanaga balvu (1995), Starptautiskā atzinība 
akadēmiķim Jānim Stradiņam ir atnesusi arī citu valstu apbalvojumus – Francijas Goda 
Leģiona ordeni (2001), Italijas Nopelnu ordeni (2004), Igaunijas Māras zemes krustu (2004), 
Lietuvas ordeni „Par nopelniem Lietuvas labā” (2011).



LAIKS 2019. ga da 7. decembris – 13. decembris4

Dr. Pauls Grūbe jauniešu vidū

Ilggadīgā Amerikias latviešu “kultūras ministre” Vija Zuntaka- 
Bērziņa (vidū)

Atraktīvais vakara saimnieks Ivars Bērziņš (vidū)

No kreisās: Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga, Latvijas vēstnieks 
ANO  Andrejs Pildegovičs, jaunā LNOĢ vadītāja Ilze Pētersone, 
viņas priekštece Aija Pelše un komponists Arturs Maskats

Dr. Kristaps Zariņš ar sievu Zintu un Dr. Bertrams Zariņš

LIGITA KOVTUNA
// FOTO: ĒRIKS NIEDRĪTIS

„Es esmu bagāts – man pieder viss, kas ar 
mani ir noticis ...”

Māris Čaklais

(Turpināts 5. lpp.)

(Turpinājums no nr. 45)

18. novembris. Ņujorka dzīvo 
savu pirmdienas dzīvi, strauju, 
skaļu, enerģisku. Šai dienā, kad 
dzimtenē svētku diena, negribas 
būt lielā kņadā. Drusku skumīgi, 
ka kopā ar bērniem nebūšu 
Vecrīgā, kad tur visi sanāks uz 
salūtu un nostaigās gar Brīvības 
pieminekli, kad pusdienās uz 
galda ierasto salvešu vietā klās 
baltu galdautu... Nolemju iet uz 
5. avēniju, kur grāmatu veikals 
Barnes&Noble ar kafejnīcu otrajā 
stāvā un ar skatu uz ņirbošo ielu. 
Te ir īsta espresso kafija (no ta -
sītes!) un nesteidzīgums, un, pro-
tams, grāmatas, grāmatas un 
tajās ieinteresēti cilvēki. Pētu 
tematiku, dizainu, cenas, izkār-
tojumu, konstatēju, ka tāpat kā 
Latvijā vien viss ir. Tikai iz  kār-
tojums (ar to domāju grāmatu 
klāsta pārskatāmību) pārdomā-
tāks, pietuvināts iespējamam pir-
cējam. Šo to nopērku un, humoru 
mīlot, pajautāju, kur te dzejas 
nodaļa. Pirmajā stāvā apjukušais 
jaunais puisis – pārdevējs diez-
gan nepārliecinoši mani sūta uz 
otro stāvu. Neatrodu, jautāju (lai-
kam) apsargam – kur meklēt 
poetry? Arī viņš tā nepārliecinoši 
mani aizsūta uz viņu galu, kur 
atkal neatradu neko no dzejas, 
izņemot vienu grāmatiņu ar ko -
miskām vārsmām par Trampu. 

Ko man tā ievajadzējās to 
dzeju? Vai nu tāpēc, ka Laikā nu -
pat rakstīts par komponista Ar -
tura Maskata simfoniskā jaun-
darba pirmatskaņojumu Bos to nā, 
kam iedvesma nākusi no ameri-
kāņu dzejnieces Emīlijas Dikin-
sones dzejas, vai arī tāpēc, ka 
Rīgas redakcijā uz galda palika 
drukāšanai sagatavots Leona 
Brieža jaunāko dzeju krājums 
„Melnais akmens, baltās kājas” 
(sagaidot dzejnieka 70. jubileju 
tūlīt drīz, decembrī). Izcilas, ietil-
pīgas īsas rindas, kas, vienreiz iz -
l  asītas, skan galvā un neatstājas – 
nu teiksim, cik sastrādātu vaigu/
pār kalnu Dieviņš nāk/ārs nova -
kares pusē/jau lēnām krēslot sāk/
skrien padebeši zemu/un augstu 
mati plīv/zem nokaltuša bērza/uz 
brīdi piesēst brīv... utt., utt.

Labi, nav ko „nostaļģēt’! Vakarā 
jādodas uz Kārnegi zāli, kur sa -
tikšu vismaz 101 latvieti (jo tieši 
tik biļetes Ņujorkas rosīgie kul-
tūras dzīves rīkotāji, Latvijas Na -
cionālās operas ģildes cilvēki, Lat -
vijas 101. gadadienā iegādājušies 
savējiem, man arī tika.) Kā jau 
iepriekšējā Laika numurā mi -
nēju, pēc koncerta notika svinīga 
pieņemšana, un sarīkojuma ie  ņē-
mumus nolemts ziedot Latvijas 
Nacionālās operas orķestŗa at -
balstam.

Jau pāris stundas pirms kon-
certa latviešu mēle skan Trattoria 
dell Arte, kas iepretim slavenajai 
koncertzālei. (Tieši blakus tai ir 
restorāns Russian Room, kur gan 
līmenis esot krities, bet man ie -
nāk prātā, vai tur kādreiz nepie-
sēda Čaikovskis, kad bija ieradies 
uz koncertu Kārnegi?). Todien 
latviešiem populārs bija ameri-
kāņu „intelektuālais joks” par to, 
kā ceļinieks prasa kādam ņujor-

kietim: How to get to Carnegie 
hall? Atbilde: Practise, practise, 
practise!

 Nu, klāt esam – šīs jaukās 
tikšanās! No attālām Amerikas 
pilsētām, netaupot laiku, iera du-
šies tautieši, arī no Latvijas. Pie 
diriģenta pults taču savējais – 
Andris Nelsons. Cik žēl, ka Ame-
rikā nav pieņemts sūtīt ziedus uz 
skatuves un sumināt – kas tās 
būtu par latviešu ovācijām! Un 
vēl, kad atceros, kā pirms gadiem 
pēc Andŗa Nelsona diriģētā Bir-
mingemas orķestŗa koncerta 
Rīgas Operā piedevās „dabūjām” 
Melancholisko valsi...

Klausītāju pulkā tovakar arī 
Arturs Maskats, kuŗam priekšā 
„zvaigžņu stundas” pēc pāris die-
nām Bostonā, kur šis pats Bos-
tonas simfoniskais orķestris pirm-
atskaņos viņa jaundarbu My River 

saulē. Viņu man bijusi iespēja 
dzirdēt vairākkārt – gan Berlīnes 
filharmonijā un citur, gan arī 
viņa ierakstus kopā ar Marisu 
Jansonu, tostarp šo pašu Grīga 
klavieŗkoncertu. Tāpēc man jau 
uzreiz bija skaidrs, ka atskaņo-
jums Kārnegi zālē būs pilns ar 
milzīgu spēku, pacilātību un 
spilgti interpretētu romantisma 
garu. Viņš ir mūziķis pašos spēka 
gados, pēc 40, bieži atskaņo ro -
mantiķus – Brāmsu, Bēthovenu, 
turklāt arī vada kādu pazīstamu 
kamermūzikas festivālu Norvē ģi-
jas ziemeļos, kur fjordi un ledāji, 
bet cilvēki tur speciāli brauc, lai 
būtu klāt. Šis ir mūziķis, kas dara 
visu, kas viņa spēkos, lai pievērstu 
uzmanību savas zemes kultūrai, 
lai vairotu savas dzimtās Nor vē-
ģijas atpazīstamību pasaulē. 

Otrā daļā skanēja Mālers, šķiet, 

Andŗa viens no tuvākajiem kom-
ponistiem līdztekus Bēthovenam, 
Brukneram un Šostakovičam, ko 
arī Nelsons ir ierakstījis ar da  žā-
diem pasaules orķestŗiem. Jau 
minētajā Berlīnes filharmonijā 
esmu bijis koncertos, kur Andris 
diriģē Mālera 2. un 3. simfoniju. 
Pirms gada Rīgā viesojās Leip-
cigas Gewandhaus orķestris ar 
5. simfoniju, tagad – 4. simfonija, 
kas ir mazāka, vairāk kamerstila. 
Kad savulaik strādājām ar Andri 
kopā Latvijas Nacionālajā operā, 
viens no viņa lolojumiem bija 
Mālera 8. simfonija ar ļoti lielu 
dalībnieku skaitu. Rīgā to bija 
iespējams uzvest, jo mums ir iz -
cili koŗi, tostarp zēnu koris. 

Gustavs Mālers īstenībā iezīmē 
20. gadsimta mūzikas robež-
šķirtni, varētu teikt – Mālers stāv 
20. gadsimta mūzikas vārtos. No 
viņa ietekmējušies ļoti daudzi 
komponisti. Pēc 4. simfonijas sa -
rakstīšanas G. Mālers ar pār lie-
cību paziņoja, ka viņam jēdziens 
simfonija ietveŗ veselu pasauli. 
1900. gadā tapušajā 4. simfonijā 
(izmantoti teksti no vācu dzejas 
krājuma Des Knaben Wunder-
horn („Jaunekļa burvju rags”). 
G. Mālers ved mūs ceļojumā, 
sākot ar šīspasaules kamanu 
zvanu skaņām, izvedot caur 
krāšņi atrisinātajām trešās daļas 
variācijām. Fināla dziesmu 
„Dzīve Debesīs” spoži no  dzie-
dāja vācu soprāns Genia Küh-
meier.

runs to thee..., kuŗa nosaukumā 
likta Emīlijas Dikinsones dzejas 
rinda.

Atgriezušies Rīgā, Laika re  dak-
cijā tiekamies uz sarunu.

Arturs Maskats. Nokļūt Kār-
negī zālē Ņujorkā vienmēr ir liels 
gods mūziķim un labas cerības 
uz skaistu koncertu klausītājiem. 
Tā tas bija arī šoreiz – 18. no -
vembŗa koncertā. Pats iepriekš te 
esmu bijis divreiz, un man īpaši 
patīk „vecās zāles”, kam ir ideāla 
akustika, līdz niansēm viss pār-
domāts. Tāda ir arī Bostonas 
koncertzāle, kas tiek uzskatīta 
par vislabāko Amerikā. 

Ņujorkā pirmoreiz klātienē 
klau sījos leģendāro Bostonas sim-
fonisko orķestri, saprotams, ar 
īpašu interesi, pat ar tādu kņu-
došu satraukumu, un redzēju, ar 
kādu milzu atdevīgumu mūzicē 
šis orķestris. Silti, profesionāli, 
absolūti nevainojami! Šis ir or -
ķes tris, kas pastāv vairāk nekā 
simt gadus (dibināts 1881. gadā) 
un ko vadījuši izcili meistari. 
Bostonas simfoniskais orķestris 
savā vēsturē pieredzējis izcilākos 
diriģentu, solistus, komponistus. 

Par 18. novembŗa programmu 
Kārnegi jāteic – Andrim Nel so-
nam diezgan tipiska. Pirmajā 
daļā norvēģu mūzikas patrons, 
romantiķis Edvards Grīgs un 
viņa vienīgais klavieŗkoncerts ‒ 
Piano Concerto in A Minor,Op16, 
ko komponists sacerēja jaunībā, 
24 gadu vecumā. Pie klavierēm 
Leif Ove Andsnes, šobrīd lielākā 
norvēģu pianisma zvaigzne pa -
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Dzintra ar Omahas Universitātes Mūzikas skolas direktoru 
Washington Garcia

PAULS GRŪBE

(Turpināts no 4. lpp.)

On Stage in America

„Es esmu bagāts – man pieder viss, kas ar 
mani ir noticis ...”

Māris Čaklais

Last month during her solo 
concert tour to the United 
States accomplished pianist and 
educator Dr. Dzintra Erliha 
achieved what is not frequently 
seen by Latvian artists. 

Parallel to the tour that was 
sponsored by TILTs in Cleve-
land, Philadelphia and New 
York where she performed pri-
marily in front of Latvian audi-
ences, Dr. Erliha was seen on 
stage in Omaha, Nebraska and 
New York City in a uniquely 
different role. 

In Omaha she appeared on 
stage at the University of 
Nebraska Omaha School of 
Music both as an educator and 
artist. Her program which 
involved educating American 
students to Latvian music fol-
lowed by a recital of composi-
tions by well known Latvian 
composers was something all 
Latvians could be proud of.

Also included in the program 
was a presentation on Icelandic 
music and culture by University 
of Nebraska professor and 
Icelander Kirstin Taylor.

Dr. Erliha who is also a guest 
lecturer at the Academy of 
Music in Iceland included seve-
 ral works by Icelandic compos-
ers in her program.As many 
Latvians know , the University 
of Nebraska (Lincoln) is where 
Latvia’s first president Karlis 
Ulmanis was a student. Latvia 
can now consider having had both 
a student and professor from 
Latvia in America’s heartland.

Dr. Erliha’s second appearance 
in front of an entirely American 
audience was in New York City 
at what many consider to be be 
America’s most prestigious pri-
vate high school, Trinity School. 
Trinity which was founded in 
1709 is home to an elite student 
body whose graduates go on to 
study at America’s most selec-
tive universities. Many go on to 
hold positions as leaders in 
vari  ous segments of American 
society. At Trinity Dr Erliha was 
not alone. Preceding her on 
stage was Latvia’s Ambassador 
to the UN Andrejs Pildegovics 
who presented an eye opening 
discussion of Latvia’s recent his-

tory, it’s current situation in 
Europe and the world as well as 
the composition and organiza-
tion of modern Latvian society. 
The audience which numbered 
close to 400 students was then 
introduced to Latvian music by 
Dr. Erliha who spoke on the 
subject followed by an impres-
sive performance at the piano. 

As an American Latvian, 
events such as these are a source 
of pride for me. There are well 
known Latvians who perform 
as professionals in the US how-
ever I believe promoting and 
fostering events such as these 
goes further in educating 
Americans about Latvia and 
creating contacts for Latvian 
performers with American in -
stitutions. Educating Americans 
about Latvia and Latvians is 
fundamental to Latvia’s security 
and Latvia has many talented 
artists and educators who can 
serve in this capacity. Latvia can 
now say it has sent both a 
famous student and an accom-
plished professor to America’s 
heartland.

Manuprāt, ļoti piemē roti, līdz 
ar ko skaņdarbam tie  šām bija 
pilnvērtīgs skanējums. Kopumā 
vērtējot, šis koncerts bija tiešām 
augstvērtīgs un no  zīmīgs.

Un nu par taviem iespaidiem 
Bostonā.

A. M. Jau nākamajā dienā pēc 
koncerta Kārnegi zālē, kam se -
koja svinīga, silta un draudzīga 
pieņemšana, ko sarīkoja Ņujor-
kas Operas ģilde, devos uz Bos-
tonu, kur pirms atbildīgajiem 
koncertiem tikāmies ar Andri. 
Ar bažām gaidīju, kas un kā no -
tiks, jo iepriekš nebijām ne sarak-
stījušies, ne diskutējuši. Vien pēc 
sarakstes ar orķestŗa vadību sa -
pratu, ka mūziķi ir ļoti nopietni 
gatavojušies, viņi man jautāja par 
tādām smalkām finesēm, par ko 
jautājumus var uzdot vien cilvēki, 
kas rūpīgi iedziļinājušies.

20. novembŗa rīts pirms mēģi-
nājuma bija patiešām satraucošs, 
kāds tas mēdz būt, kad pirmo 
reizi tiekas komponists ar atska-
ņotājiem. Bet satraukums rimās 
ātri, jo sapratu, ka visi priekšdarbi 
ir paveikti. Ar Andri vien pre-
cīzējām dažas nianses, kas at  tie-
cas, piemēram, uz tempu... Ne -
bija jautājumu par formu, parasti 
es mēdzu piedāvāt kādas kupīras 
jeb īsinājumus, ko arī šoreiz pie -
dāvāju, bet Andris neuzskatīja, 
ka tādi vajadzīgi. Rezultātā manā 
eksemplārā nav nevienas piezī-
mes, pēc pirmā koncerta 21. no -
vembŗa vakarā skaņ darbs īste-
nībā bija ieguvis pa  beigtu, gatavu 
skanējumu. Acīm redzot tāda šī 
partitūra arī aiz  ceļos uz Leipcigu, 
kur nākamā gada aprīlī – maijā 
tos atskaņos Leipcigā Gewand-
haus orķestris.

Tiktāl par mūziku, bet nevaru 
nepieminēt arī emocionālos mo -
mentus, ko piedzīvoju sarunās ar 

mūziķiem, kuŗi izteica savu gan-
darījumu par mūsu kopīgo darbu. 
Ar patiesu apbrīnu par Bostonas 
simfoniskā orķestŗa adminis trā-
cijas precīzo un vienlaikus ne -
ma   nāmo darbu, kas ritēja kā labi 
sakārtots mechanisms.

Vēl minēšu, ka visu mēģinājumu 
procesu un arī pirmatskaņojuma 

Nelsona profesionālā darbība. 
Filma nākšot klajā ap gadumiju, 
un tas turklāt sakarā ar to, ka 
Andris šogad diriģēs Jaungada 
koncertu 1. janvārī Vīnē. Neno-
liegšu, ka bija satraucoši arī tas, 
ka mēģinājuma laikā apkārt 
grozījās vīri ar kamerām, taču 
Andris bija tik pārliecinošs, pre-

attiecībā uz šī techniskā darba 
kvalitāti, un – tici man! – kompo-
nists uztraucas arī par to, jo viņš 
pirmatskaņojuma laikā ir viens. 
Aiz viņa ir visa lielā atbildība.

Runājot par Bostonas koncertu 
pārējo programmu – te bija gan 
P. Čaikovska vijolkoncerts, ko 
izpildīja Daniels Kozakevičs, 17 – 

Tenglvudas festivāla kori. Es pa -
zīstu šīs komponistes mūziku, un, 
manuprāt, tā vairāk piemērota 
sakrālai telpai, ne plašai kon cert-
zālei (Bostonas koncertzālē, kas 
celta 1900. gadā, ir 2600 vietu!) 
Bet pēc tā – gluži graujošs krievu 
mūzikas paraugs, futūristiskā 
Dmitrija Šostakoviča 21 gada ve -
cumā komponētā Oktobŗa sim-
fonija, savulaik nepieņemta un 
pat aizliegta. Savās domās to 
salīdzinu ar Gustava Kluča fu  tū-
rismu mākslā tajos pašos aizva-
dītā gadsimta 20. gados. Gluži 
traka – kā ideoloģiskā, tā tech-
niskā izpildījuma ziņā, kālab arī 
pasaulē reti atskaņota. Pats Šos-
takovičs to esot uzskatījis (vai 
tikai tā bijis spiests izteikties) par 
savu jaunības kļūdu. Pārbau dī-
jums gan korim, gan orķestrim. 
Taču publika Bostonā to uzņēma 
ar lielu interesi. Bet tā kā Andris 
Nelsons ir apņēmies ierakstīt 
visas Šostakoviča simfonijas, nu 
pienākusi arī kārta šai 2. jeb 
Oktobŗa simfonijai. (Šā gada feb-
 ruārī A. Nelsona un Bostonas 
simfoniskā orķestŗa albums ie -
guva Grammy balvu par 4. un 11. 
Šostakoviča simfoniju ierakstu, 
bet pirms diviem gadiem – par 
10. simfonijas, savukārt 2018. 
gadā par 5., 8. un 9. simfonijas 
ierakstiem. – L. K.).

Arī mans skaņdarbs tika labi 
uzņemts, publika cēlās kājās, mū -
ziķi teica atzinīgus vārdus. Īpaši 
siltas bija pēckoncerta sarunas ar 
klausītājiem, tostarp latviešiem. 

Bostona atstāja neizdzēšamu 
iespaidu – gan tās koncertzāle, 
kas lolota un uzturēta cauri gad-
simtiem, gan Mākslas mūzejs ar 
brīnišķīgo glezniecības šedevru 
kollekciju. Un, protams, Har var da 
universitātes vecais parks. Šai 
pilsētā elpo vēsture un kultūra.

Pēc koncerta Bostonā. Pozitīvas un cildinošas atsauksmes par A. Maskata jaundarbu un tā atska ņojumu 
publicētas laikrakstos Boston Globe un Boston Classical Review, kā arī Classical Voice North America

koncertu filmēja vācu televīzijas 
kompānija Film Akcentus, kas 
veido sižetus par personībām 
mūzikā. Šī filmēšana bija turpi-
nājums Andŗa Nelsona darbības 
iemūžināšanai, ko viņi iesāka 
filmēt šoruden Rīgā. Starp citu, 
šai filmā man ierādīta diezgan 
liela „loma”, jo man bija jāparāda 
Latvijas Nacionālā opera, kur 
daudzus gadus noritējusi Andŗa 

cīzs un uzmundrinošs, ka uztrau-
kums atkāpās. Izmantojot izde-
vību, pateikšu paldies arī mūsu 
Solvitas Sējānes vadītājai mūzi-
kas izdevniecībai Musica Baltica 
Rīgā par rūpīgo darbu nošu ma -
teriāla sagatavošanā! Arī pui šiem, 
kas veidoja datorā nošu salikumu, 
jo pats rakstu ar zīmuli nošu 
rindās – kā pirms 300 gadiem... 
Nesaņēmām nevienu aizrādī ju mu 

18 gadus jauns mākslinieks, kuŗš 
nākamgad būs arī Rīgas festivālā, 
viņš ir viena no pasaules šābrīža 
uzlēcošajām zvaigznēm (!) 
(Kozakevičs dzīvo Stokholmā, 
studē Ženēvā). Otrai daļai pie -
mērošu apzīmējumu – īpatnēja. 
Sākumā Igaunijā dzīvojošās 
krievu komponistes Gaļinas Gri -
gorjevas garīgās mūzikas ciklā, 
ko orķestris izpildīja kopā ar 
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I N  M E M O R I A M

Arvids Bļodnieks dzimis Ba -
bītē, Latvijā, 1921. gada 12. ok -
tobrī tēva mājās “Ģeriņi”. Mājas 
atrodas netālu no Lielupes, 30 
kilo metrus no Rīgas, pie Lož  me-
tējkalna. Arvida tēvs bija Jānis 
Bļodnieks, māte Anna, dzim. 
Dūšelis. Arvidam bija brālis, 
Jānis, sešus gadus vecāks. 

“Ģeriņi” bija 42 hektāru liela 
saimniecība ar pieeju Babītes 
ezeram. Viņš stāsta: “Mums bija 
trīs puiši un trīs meitas, 20 govis, 
četri zirgi. Traktora nebija, jo 
benzīns bija dārgs.” Arvidam bija 
jāiet ganos, vēlāk jāstrādā citi 
lauksaimniecības darbi un jāpa-
līdz ar zvejošanu Babītes ezerā.

Pamatskola bija Trenčos – čet-
rus kilometrus no mājām uz 
Rīgas pusi. Vēlāk Arvids pārgāja 
uz skolu pie pagasta mācītāj-
mājas, kas bija 10 kilometrus 
tālu, tāpēc pa nedēļu bija jādzīvo 
tur. Pēc tam mācības Vecbebŗu 
dārzkopības un biškopības skolā, 
arī Bulduros, bet te nepabeidza, 
jo sākās kaŗš. 

II Pasaules kaŗa sākumā Arvids 
apprecējās ar Almu, bet neilgi 
pēc tam viņu mobilizēja latviešu 
leģionā, 15. divizijā, ko vēlāk 
izveda uz Vāciju, un tā kaŗš viņus 
šķīra. Savu dēlu Latvijā – Māri – 
Arvids satika tikai 50 gadus vēlāk, 
aizbraucot uz Almas bērēm.

Armijā Arvidu pieņēma par 
ziņnesi, vēlāk nodarbojās ar 
zirgu apkopi, bija feldšers. Viņu 
mobilizēja Ventspilī, tad nonāca 
cīņās Krievijā pie Staraja Rusas, 
Polijā un Vācijā. Pie Staraja Rusas 
frontē trīsreiz ievainots. Vācijā, 
drīz pirms kaŗa beigām, 3. maijā, 
viņa vienības komandieris brīv-
prātīgi padevās gūstā amerikā-
ņiem, tā paliekot amerikāņu zonā.

Kaŗam beidzoties, Arvids strā-
dāja lauksaimniecībā Vācijā pie 
Ziemeļjūras, vēlāk pārcelās uz 
latviešu nometni Getingenā, kur 
studēja agronomiju Getingenas 
universitātē, ieguva maģistra 
gradu un strādāja pie doktora 
darba par kviešu audzēšanu. Bija 
doma doties uz Čīli, bet pavērās 
iespēja tikt uz Ameriku, ko 
Arvids izmantoja. Amerikā dzī -
voja radi, kuŗi, līdzīgi Kārlim 
Ulmanim, pēc 1905. gada revo-
lūcijas meklēja patvērumu. Te 
jau bija Pēteris Kaupe (viens no 
Priedaines sākotnējiem darbi nie-
kiem), kuŗš arī Arvidu izsauca 
(Pēteris Kaupe esot izsaucis ap 
200 personām!) un pie kuŗa 
Arvids mitinājās. Drīz izdevās 
tikt darbā lielā zāļu ražošanas 
uzņēmumā Hoffman La-Roche, 
kur viņa lauks bija saistīts ar C 
vitamīna sintēzi. Tur viņš nostrā-
dāja 36 gadus līdz pensijai 1986. 
gadā.

Strādājot Hoffman La-Roche, 
viņš apmetās pie Juŗa Kaupes, 
Glen Ridge, NJ, vēlāk pārcēlas uz 
dzīvokli blakus pilsētā Montklērā 
(Montclair, NJ). Vācijā Arvids 
bija iepazinies ar Silviju Indrani, 
turpināja draudzēties, un 1961. 
gadā viņi apprecējās. Tai pašā 

Arvids Bļodnieks
1921 – 2019

Sabiedriskais darbinieks, Latvijas patriots, ģimenes stūŗakmens
gadā nopirka māju Montklērā, 
1964. gadā piedzima dēls Juris. 

Sabiedriskais darbs Arvidam 
bija ļoti tuvs jau Vācijā. 1947. 
gadā Hamburgā piedalījās Lat-
viešu Studentu centrālās savie-
nības kongresā, kur viņu ievēlēja 
Nacionālā komitejā (kongresu 

kārtu, ar ko iespieda arī Ņuārkas 
skolas žurnāliņu “Vācelīte”.

Darbība novadā uzplauka, un 
tika nospriests, ka vajadzīgas 
pašiem savas telpas. Tika izvei-
dota Īpašuma iegādes komiteja 
un Arvids kopā ar Silviju dedzīgi 
strādāja, lai tiktu ievākti līdzekļi. 

viešu institūta darbā. Tā uzde-
vums bija rūpēties par latviešu 
kultūras vērtību saglabāšanu, tā 
paspārnē bija kultūras vērtību 
krātuves Daugavas Vanagu namā 
Ņujorkā, kā arī Priedainē un 
Vašingtonas draudzes telpās 
Rok vilē. Arvida vadības laikā 
tika izdoti un izplatīti vairāki 
izdevumi: periodiskais žurnāls 
Latvju Māksla (A. Sildega redak-
cijā), Zelta Lāpas Gaismā (par 
latviešu studentiem Vācijā 1945-
51 – Dr. J. Zušēvica redakcijā), 
Baigais gads (grafiku mape – 
S. Vidberga redakcijā), Patvaļa 
(par zemnieku deportācijām – 
autors J. Riekstiņš) u. c. (Īpaši 
pieminami A. Bļodnieka lieldarbu 
izdevumi, kā Dr. A. Gātera 
“Apceres par 21 trimdas rakst-
nieku”, V. Bērziņas-Baltiņas “Lat-
viešu valodas vārdnīca” un īpaši – 
“Latvju Enciklopēdija”. Kad tās 
galvenais redaktors, vēsturnieks 
Edgars Andersons negaidīti aiz-
gāja Mūžībā, A. Bļodnieks no -
beidza “Enciklopēdiju”, izdodot 
tās pēdējo (5.) sējumu. ALA dar-
bības laikā Arvids kopā ar Silviju 
atbalstīja Latviešu Studiju centra 
(LSC) projektu pie Rie  tum miči-
ganas universitātes. Tanī laikā 
Bļodnieku mājā Montklērā arī 
dzīvoja baltu filologs Jānis Bičolis 
un tika sniegta palīdzība J. Bičoļa 
bibliotēkas pārvešanai uz Studiju 
centru, kur tā bija pamats LSC 
bibliotēkas izvei do šanai.

Kad 1996. gadā ALA kongress 
pieņēma lēmumu atbalstīt La t-
vijas mazpulkus, Arvids kļuva 
par Latvijas mazpulku sakar-
nieku ASV. Kā agrākais maz pul-
cēns, viņš bieži sazinājās ar 
mazpulku vadību Latvijā, dodot, 
kā viņš teica – “pep talk” viņu 
uzmundrināšanai un atbalstot 
mazpulka avīzītes izdošanu, god  -
algas ražas skatēm, veicināja 
koku stādīšanas programmas un 
kontaktu ar līdzīgo apvienību 
ASV – 4-H. Ar skepsi Arvids 
skatījās uz Latvijas uzņemšanu 
Eiropas Savienība, uzskatot, ka 
Eiropas Savienībai nevajag kon-
trolēt Latvijas lauksaimniecību 
un ar jo lielāku sparu atbalstīja 
Latvijas mazpulku darbību!

Arvids bija aktīvs studentu 
korporācijā Selonija. Tajā viņš 
iestājās, dzīvojot Eslingenā, Vā -
cijā 1948. gadā un, Mūžībā aiz-
ejot, bija vecākais Selonijas filis-
tris. Selonijā Arvids ir ieņēmis 
oldermaņa amatu, ilgus gadus arī 
kārtojis tās sadarbību ar ALA.

Patriotisma jūtas Arvidam bija 
ļoti spēcīgas. Viņš cienīja savu 
patvēruma zemi Ameriku, bet 
visu savu brīvo laiku, it īpaši 
pensijā būdams, veltīja latviešu 
sabiedrībai. Arvidam bija stingra 
stāja attiecībā uz latviešu paš no-
teikšanos Latvijā un pret krievu 
virskundzību. Viņš ļoti dusmojās 
par korupciju jaunajā Latvijas 
valstī. Kaut gan mūža lielāko 
daļu dzīvoja ASV, Arvids nepie-
ņēma ASV pilsonību, viņš bija 
latvietis caur un cauri! Ļoti 

svarīgi Arvidam likās informēt 
amerikāņus par Latviju un Lat-
vijas lietu – viņš piedalījās izstā-
dēs amerikāņiem un atbalstīja 
pretokupācijas demonstrācijas. 
Montklēras un apkārtnes latvieši 
Bļodnieku mājās allaž tikās 18. 
novembrī.

Arvids arī bija stingrs latviešu 
valodas aizstāvis. Viņš arī izdeva 
“Latviešu pareizrakstības vārd-
nīcu” un cītīgi to izplatīja.

Arvids uzturēja ne vien savu 
ģimeni ASV, bet arī ģimenes 
locekļus un radus Latvijā. Un ne 
tikai – palīdzība tika daudziem, 
arī ASV latviešiem, kuŗiem tik 
labi negāja. Arvids kopā ar Silviju 
brauca ciemos, uzņēma pie sevis. 
Piemēram, kādai latvietei palī-
dzēja no Padomju kuģa nokļūt 
ASV, tika līdzēts gan ar iz  mi ti-
nāšanu, ārstēšanos, jaunas dzīves 
uzsāk šanu.

Tāda noteikta vaļasprieka Ar -
vidam nebija. Viņa uzskatu, pie-
mēram, par ceļošanu var noprast 
no jautājuma, ko Arvids uzdeva 
tiem, kuŗi viņam stāstīja par sa -
viem ceļojuma plāniem: “Kas tev 
tur pazudis!” Brīvā laika aizrau-
šanās bija sabiedriskais darbs. 
Bet, ja jau runājam par vaļas-
prieku, tad tas bija ļoti praktisks 
– mājas uzkopšana un dārza 
darbi. Dārzs bija patiesi izkopts, 
tur auga ogulāju rindas, tomāti, 
gurķi, rabarbeŗi, sparģeļi un, 
protams, ābeles. Arī firziķi, un no -
tika eksperimentēšana ar avoka-
do stādiem. Arī puķu bija daudz, 
un īpaši iemīļots bija hibisks, kas 
bieži ziedēja: “Stādiņš ir priecīgs” 
– Arvids mēdza teikt.

Arvids kopa savu veselību, 
ēdot veselīgi, sekojot dietologu 
ieteikumiem. Viņam arī patika 
šad tad atvērt pavārgramatu un 
kaut ko interesantu pagatavot. 
Un parasti ar labiem rezultātiem! 
Tad jautājums bija: “Vai to var 
taisīt atkal?”

Tēvam bija mīļš suns Misiņš, ar 
kuŗu viņš daudz gāja pastaigāties. 
Kaķi bija īpaši draugi – tēva 
mājās „Ģeriņos» bija kaķi, un 
Montklērā arī – Minna ar dau -
dzajiem bērniem, kam ļoti “lat-
viski” vārdi: Barons Bunduls 
(melns, gaŗspalvains), Pindzele, 
Bailīgais, Mopsis un Sunītis – 
kaķītis kuŗš vienmēr Arvidam 
tecēja līdzi un sildīja kājas naktī. 
Kaķi mājās bija “pirmā” vietā – 
tie ēda pirms cilvēkiem, un, ja 
kaķi bija sagūluši viņa gultā, tad 
snaust dienvidu Arvids gāja citur.

Arvids cienīja glāzi vīna, un 
mājās bieži bija laba kompānija, 
ar ko to baudīt kopā. Un, kad 
radās jautājums, vai arī bērēs 
pacelt vīna glāzi, tēvs atbildēja: 
“Divas!”. Un tā arī tika bēru viesi 
aicināti uz divām glāzēm vīna.

6. decembrī Bļodnieku mājā 
plānots mājas dievkalpojums – 
par godu Arvidam, kuŗš, kamēr 
vien spēja, vienmēr bija gatavs 
uzņemt viesus. Lai viņa iesāktās 
tradicijas turpinās!

J URIS BĻODNIEKS

vadīja Edgars Andersons). Dzī-
vojot Amerikā, viņš bieži de  vās 
uz Bruklinu, kur notika lat viešu 
dievkalpojumi māc. R Za  riņa 
vadībā. Arvids iesaistījās draudz-
es darbā, un kad tika nodibināts 
Ņujorkas draudzes Ņudžersijas 
novads, Arvids 30 gadus kalpoja 
par tā vecāko – rīkoja dievkalpo-
jumus, sarīko ju mus, sēdes. Īpaši 
spilgti notikumi risinājās 1970. 
gados, kā  Ņu  džersijas novada un 
dāmu ko  mi teju rīkotie Rudens 
sarīkojumi, kas reizēm pulcināja 
vairāk nekā 400 viesu un kuŗos 
bieži uzstājās pazīstamie “Trīs no 
Pārdaugavas”.

Arvids iesaistījās arī Ņujorkas 
draudzes Ņuārkas pamatskolas 
darbā, kur vairākus gadus vadīja 
vecāku padomi. Viņš veidoja 
Ņuārkas (vēlāk Ņudžersijas) 
skolas Apkārtrakstu, Ņudžersijas 
novada apkārtrakstus, sastādīja 
notikumu kalendārus, kopā gan -
drīz 600 izdevumus. Lai tos pa -
vairotu, viņš ar Silviju iegādājas 
pavairošanas (mimeograph) ie -

Kopā ar Silviju tika arī apmeklēti 
sirgstošie un aicināti ciemos tādi, 
kuŗiem nebija citur, kur iet. Savus 
atvaļinājumus Arvids lielākoties 
pavadīja Ņujorkas draudzes 
nometnē Katskiļos, kamēr dēls 
Juris piedalījās draudzes no -
metnē, strādāja mūrēšanas darbus 
nometnes brīvdabas svētnīcā. 
Arvids allaž draudzei ziedoja gan 
laiku, gan arī līdzekļus, un nevar 
arī nepieminēt ziedojumus dāmu 
komitejai “sabiedrības omulības 
veicināšanai”! Draudzes darbs 
Arvidam bija tuvu pie sirds. 
Vēlāk viņš uzņēmās LELBĀL 
virsvaldes rezivījas darbu.

1969. gadā Arvids piedalījās 
Amerikas latviešu apvienības 
(ALA) kongresā Filadelfijā kā 
delegāts, un 1971. gadā viņu 
ievēlēja par ALA sekretāru. Šai 
amatā Arvids nokalpoja deviņus 
gadus (Arvids arī ir bijis ALA 
kongresa sekretārs, un viena pro-
tokola ar roku rakstītais teksts 
aizņēma 129 lpp.)!

Arvids iesaistījās ALAs Lat-
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Es arī brīnos!

SARĪKOJUMI
SARĪKOJUMI
FILADELFIJA
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rībā, 531 North 7th Street, Phila-
delphia, PA 19123.

Vai Tu Ziemsvētkos vari iztikt 
bez piparkūkām, pīrāgiem, bez 
dāvanām, bez  draugiem? Ja ne, 
tad ierodies uz Filadelfijas Brīvo 
latvju biedrības gadskārtējo Ziem-
svētku tirdziņu un Svētku iesil-
dīšanu, sestdien, 7. decembrī  ar 
iespēju satikties, saēsties, sapirk-
ties, padziedāt un arī laimēt 
visāda veida vinnestus! Tirdziņš 
atvērts no plkst. 12:00 līdz 18:00. 
Sekos saviesīgs vakars. Šogad 
uzstāsies Alverson brāļi no Lu -
gers. Ieejas maksā $1; ieskaitīta 
loterijas biļete. Sīkākai infor mā-
cijai: www.latviansociety.com, 
phillytirdzins@gmail.com

ŅUJORKA
Mākslas izstāde „Portable 

Landscapes“ / „Pārnēsājamās 
ainavas“ – Memories and Ima-
ginaries of Refugee Modernism 
(Bēgļu modernisms, atmiņas un 
iztēle). Mākslinieki: Daina Dag-
nija, Rolands Kaņeps, Sigurds 
Vīdzirkste, Artūrs Virtmanis u.c.; 
plkst. 18:00 - 20:00.  The James 
Gallery, CUNY (365 Fifth Ave., 
First Floor, NY, NY 10016); 
sponsorē - lcca.lv/lv; un center-
forthehumanities.org/james-gal-
lery. Izstāde, kas norisinās Lat-
vijas valsts Simtgades program-

mas ietvaros,  James Gallery  būs 
skatāma Ņujorkā līdz 15. feb-
ruārim.

LONG ISLAND – Salas 
Baznīca

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

MILVOKOS
Šā gada 31. decembrī plkst 

21.00 Milvokos bijušajā Latviešu 
namā tiks sagaidīts Jaunais gads. 
Būs mūzika, aukstās uzkodas un 
šampanietis. Būs viesi no Lat-
vijas. Ieejas maksa $30.00 jau-
tājumi tel 9202960863 Andris.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

Sarīkojumi Sietlā
5. dec. Grāmatu grupas Ad -

venta saiets pie Vairas Pelēķes 
plkst. 11:00. Dzeja, dziesmas un 
groziņi.

10. dec. Pensionāru Ziem-
svētku pusdienas ar programmu, 
plkst. 12:00.

14. dec. Latviešu skolas un 

draudzes eglīte, pēc svecīšu die-
vakalpojuma, plkst. 6:00.pm. 
Priekš nesumi, Ziemsvētku ve  cī-
tis un groziņu vakars.

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

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

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

Mūs priecēs Armands Birkens 
un deju kopa Mantinieki no 
Čikāgas, bērnu ansamblis no 
Orlando, Ziemsvētku vecītis un 
deju mūzika. Būs rotaļas, sa  dzie-
dāšanās un dejošana. Ieejas zie-
dojums, sākot ar $25

31. decembrī Jaunā gada 
sagaidīšana. 

Sagaidīsim Latvijas Jauno gadu 
ar svinīgu svētku tostu plkst. 
15.00.  Biedrība cienās ar šam-
panieti. 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 Bied-

rības Facebook lapa, lūdzam 
sekot mūsu jaunajai lapai „Lat-
viesu Biedriba St. Petersburg FL“. 
Sīkāku infomāciju par pasāku-
miem var uzzināt Biedrības 

Facebook lapā vai zvanot Dacei 
Nebarei Tel: 917-755-1391 

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdien 

19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirm-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.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.

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

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

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

Svētdien, 5. janvārī 11am 
Zvaigznes dienas dievkalpojums 
un Draudzes eglīte.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 5994, 
e-pasts: bostonastrimdasdrau-
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
617-935-4917. E-pasts: igorssa-
fins@gmail.com. Runas stundas 

trešdienās 10:00 - 15:00. Dievk. 
notiek 11:00. Dievk. 12:00 
Bībeles stunda. 

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

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

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

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

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

(Turpināts 18. lpp.)

Laikraksta 42. nr. Kārlis Streips 
savā rakstā, starp citu, izteic 
izbrīnu, ka gandrīz 30 gadus pēc 
Latvijas neatkarības atjaunošanas 
laikraksta „laipnā korektore”, 
labojot viņa rakstīto tehnika uz 
technika. Es savukārt brīnos, ka 
šajos gandrīz 30 gados Latvijas 
valdība nav paguvusi atcelt oku -
pācijas laikā ievesto aizliegumu, 
lietot ch. Toreiz tas droši vien bija 
krievu valodas iespaidā. K. Streips 
raksta, ka mēs jau vārdā technika 

šo c neizrunājam. Burtiski jau tas 
ir pareizi, bet ch un h ir divas 
dažādas skaņas izrunā. Ir starpība 
starp architektūra un arhitektūra –  
pirmā pilnskanīga, otra plakana. 
Es savā laikā mācījos un ab -
solvēju Rīgas Valsts Technikuma 
mechānikas nodaļu. Man sirds 
sāp redzot, ka mana skola jo -
projām nes okupācijas laikā 
uzspiesto Tehnikuma vārdu.

HARIJS VALDMANIS,
Oslo

Latviešu valodā vārdus ne 
vienmēr izrunā tā, kā tos raksta. 
Mēs sakām: ,,Jēkaps”, bet rak -
stām ,,Jēkabs”; rakstām ,,nes-
dams”, bet sakām ,,nezdams”; 
rakstām ,,cits”, bet sakām ,,cic”. 
Teiktais ,,kāc” varētu būt gan 
,,kāds”, gan ,,kāts”. 

Starptautisko svešvārdu rak-
stībā indoeiropiešu valodās ,,h” 
un ,,ch” šķiŗ, lai saprastu vārdu 
nozīmi, vārdus viegli varētu 
atrast svešvalodu enciklo pē-

Latviešu pareizrakstībai
jāatgriežas Eiropā

latviešu pareizrakstībai būtu 
laiks atgriezties Eiropā. 

Visiem žurnālistiem uz rak-
stāmgalda derētu turēt valod-
nieču Lalitas Muižnieces, Ras-
mas Sinātes un Sandras Kro-
nītes-Sīpolas pareizrakstības 
grā matiņu „Turi pa rokai, iemet 
aci”. Tajā izskaidrots, kad jā -
raksta ŗ, kad „kas” un „kuŗš”, jo 
arī šo vietniekvārdu lietošana 
daudziem ir visai neskaidra.

ASTRA MOORA 

Laiks ik nedēļas ir gaidīts vie-
sis, un pirmais, ko izlasu, ir 
Franka Gordona, Kārļa Streipa, 
Sallijas Benfeldes un arī Ojāra 
Celles raksti, kaut pēdējos gados 
tie parādās retāk.

Izsaku atzinību K. Streipam, jo 
viņš pieder paaudzei, kas dzi -
musi un uzaugusi šeit, svešumā, 
bet ar visu to ir apguvis tik labas 
valodas zināšanas, savu laiku un 
enerģiju ziedojot mūsu mazās 
tēvzemes atjaunošanai.

Posts, ko okupācijas gadi ir 
atstājuši tautā, prasīs daudzus 
gadus, lai to izlabotu. Ir vēl daži 
valodnieki, kuŗi zināšanas ieguva 
labajos miera laika gados, tikai ar 
skumjām jāatzīst, ka tagadējie 

Laika redakcijai
„biezgalvji” viņu aizrādījumos 
neklausās. Tagad Latvijā cilvēki 
bez zināšanām valodas mācībā 
cenšas iegūt sabiedrības ievērību, 
un tāda nostāja var maldināt 
jauno paaudzi.

Švešvārdos ir jāšķiŗ h no ch  – 
kā Hamburga un Charkova. Vārdi 
architektūra, technika, techno lo-
ģija u.c. ir svešvārdi. Par tiem arī 
zinātnieki starptautiskā sanāk-
smē izsprieda un nolēma pie -
turēties pie tā rakstības veida, 
kāds pastāv visās kultūras zemēs. 
Tagad Latvijā kādi neprašas, 
gribēdami tēlot zinātniekus, 
kropļo valodu.

GAIDA VALKOVSKA
Salemā, Oregonā

dijās, lai nerastos pārpratumi. 
Bez lielajām Eiropas valodām 
(vācu, angļu utt.) svešvārdos 
,,ch” no ,,h” šķiŗ mūsu kaimiņi 
lietuvieši, čechi, slovaki, slovēņi, 
poļi, arī ungāri, izņemot chor-
vatu un latviešu valodu. Lat-
viešu valodā ch lietošana tika 
aizliegta padomju oku pācijas 
laikā, lai rakstību pielāgotu tā 
laika Krievijas latviešu rakstī-
bai. Tagad Latvija, paldies Die -
vam, ir Eiropas Savienībā. Arī 

Esmu Laika lasītājs jau no 
1950. gadiem Arģentīnā, kad 
nepacietīgi gaidīju katru nā -
kamo izdevumu, lai lasītu rakst-
nieku grāmatas kārtējo nodaļu. 
Toreiz tā bija tīra latviešu valo-
da, no kuŗas varēja mācīties.

Bet šodien? Katru reizi, kad 
jāatjauno Laika pasūtinājums 
nākamam gadam, man ilgi 
jādomā, vai ir vērts to darīt. 
Tagad, līdzko sāku Laiku lasīt, 
svešvārdi lec man pretī kā oļi 
vai kā akmens bluķi, kas sagrauj 
latviešu valodu.

Kāds cilvēks veltīja pūles un 
laiku, lai sameklētu un lat  vie-
šiem ieteiktu grieķu vārdu dia-

Aicinām uz sarunu!
spora. Tas vārds attiecas uz žīdu 
tautas izklīdi no Bābeles lai-
kiem. Tam nav nekāda sakara ar 
latviešiem. Esmu pārsteigts, ka 
šo vārdu pieņēma bez iebil-
dumiem. Mūsu Biedrības 
priekšnieks teica, ka tāds vārds 
izklausās pēc slimības.

Trimda vēl arvien ir piemērots 
vārds. Līdzīgi kā brīdī, kad 
apspiestības vara dzimtenē vairs 
nepastāv, svešumā uzaugusi 
puķe nepārvēršas nātrā...

Trimda nepārvēršas diasporā. 
Un kā lai to skaidrojam, ja mūsu 
šejienes vadošie latvieši sevi 
dēvē šīs slimības vārdā?

Bez angļu valodas vārdnīcas 

Laiku laikam vairs nevarēs lasīt. 
Kā būs valstīs, kur angļu nav 
pamatvaloda? Saglabāsim mūsu 
valodu ar latviešu vārdiem, bez 
angļu valodas piesārņojuma! 
Piemēram,

medijs – vide, starpniecība, 
līdzeklis;

investīcija – ieguldījums;
dizainers – izzīmētājs;
 entuziasms – sajūsma;
pensionārs – aizdarbnieks utt.
Cerībā, ka Laiku varēšu vēl 

turpmāk pasūtināt –
patiesā cieņā Ilmārs Vilmanis

No redakcijas. Mums arī ne -
patīk vārds diaspora.



LAIKS 2019. ga da 7. decembris – 13. decembris8

Korp. Imeria svinības Čikāgā

Brīvība izcīnīta – kā to saglabāt
18. novembris Milvokos

INĀRA JANSONE

18. novembris Grīnvilē
Dienvidi vēlreiz ceļas – Grīnvilē svinam 101!

Korp orācijas Imeria Čikāgas 
kopa svinēja 95 gadu pastā-
vēšanas jubileju. Svinības notika 
Loyol Universitātes telpās Či  kā-
gas pilsētas centrā, no kurienes 
pavērās arī plašs skats uz pilsētu 
un Mičiganas ezera krastu. Balles 

pina korporācijas dzīvi ārpus 
Latvijas.

Korp. Imeria jaunās meitenes 
ir ļoti aktīvas latviešu sabiedrībā 
un, kamēr vēl studē vai tikko 
sākušas strādāt pēc universitātes 
beigšanas, aktīvi darbojas kor-

Karolīnas latviešu apvienības 
biedri šā gada 18. novembrī 
svinēja Latvijas 101. gada dzim-
šanas dienu kā jau ierasts – tieši 
pašā valstsvētku dienā, šogad – 

ROBERTS KUKAINIS, 
Latvijas Goda konsuls 
Dienvidkarolīnā

MAIJA STRĒLNIEKS

pirmdienas vakarā, Roberta un 
Lienes Kukaiņu mājā Grīnvilē, 
Dienvidkarolīnā (Greenville, SC). 
Bagātīgi klāts galds – pīrāgi, Bri -
gitas Balaram ceptais kliņ ģeris, 

Daces Reinholdas skābie kāposti, 
Jūlijas Plostnieces biešu salāti un 
mājasmātes ceptais šķiņķis. No -
skatījāmies Latvijas Valsts prezi-
denta Egila Levita sveicienu tau  -

Aizvadītajā gadā Milvoku lat-
viešu sabiedrība svinēja Latvijas 
100 gadu dibināšanas atceri visu 
dienu, sākot ar rīta dievkalpojumu, 

 dis iesākās ar dziesmu “Mēs viena 
tauta, viena saime ....” Dzies  mai 
izskanot, arch. Zu  šēvica pie mi nēja 
dziesmas autoru māc. Ro  mānu 

vica pateicās Dievam, ka Latvijai 
ne  kad nav trūcis varoņu, un izlū-
dzās Dieva svētību Latvijai un 
katram latvietim ticēt māc. Va  na ga 

Pirmā rindā, no kreisās: Lauris Kukainis, Roberts Džonzs (Robert 
Jones), Annelī Džonzs (Annelie Jones), Elizabete Džonzs (Elizabeth 
Jones), Olivers Džonzs (Oliver Jones), Mikus Kukainis, Vilis 
Kukainis. Otrā rindā: Roberts Kukainis, Liene Kukaine, Mārtiņš 
Eglājs, Dace Reinholds, Jūlija Plostnieks, Brigita Balaram. Trešā 
rindā: Solvita Veinberga, Kīts Džonzs (Keith Jones), Džozefs Elis 
(Joseph Ellis), Andrejs Celinskis, Sindija Celinskis (Cyndi 
Celinskis), Čarlijs Reinholds, Brians Balaram // FOTO: Džons 
Lāheds (John Lawhead)

šajā,  Varoņu gadā, klātesošie tika 
atgriezti pie skarbās reālitātes, ka 
ir jāpateicas un jāpriecājas par 
izcīnīto brīvību, bet šodien īpaši 

Bet ir svarīgi arī ņemt vērā, ka ir 
balsis, kas NATO nozīmi un 
vērtību apšauba. A. Pildegovičs 
dalījās ar saviem novērojumiem, 
piemēram,  attiecībā uz to, ka pēc 
Latvijas brīvības atgūšanas, lie -
kas, cilvēki pieņem, ka nav vairs 
par ko bēdāt un cīnīties. Bet po -
lītiskie apstākļi šodien rāda,  ka 
būtībā ir gluži otrādi ‒ Latvijas 
brīvību tiek mēģināts apdraudēt, 
un tāpat kā 1919. gadā vajadzēja 
cīnīties par brīvības iegūšanu,  
2019. gadā ir jācīnās, lai šo brī -
vību saglabātu.

Dibināšanas atceres akta no  slē-
gumā Plkv. O. Kalpaka latviešu 
skolas Mazā metieniņa dalīb-
nieki Sandras Mednes un Intas 
Veldres vadībā dejoja tautasde-
jas. Jaunākais dejotājs todien bija 
piecgadīgais Nikolajs Rudzītis, 
kuŗš dejo kopā ar savu brāli Pauli, 
archibīskapes Laumas Zušēvicas 
mazdēlu. Latviešu skolas pieda-
līšanās 18. novembŗa aktā  deva 
nākotnes  cerības.

Pēc starpbrīža sekoja svētku 
programma, kuŗā dziedāja Mil-
voku Apvienotais Brusubārdas-
Dzimtenes koris ar diriģentiem 
Ernestu Brusubārdi II un Ernestu 
Brusubārdi III. (Abi diriģenti iz -
mainījās gan diriģējot, gan pava-
dot kori pie klavierēm). Pro-
grammas noslēgumā koris un 
klātesošie vienojās dziesmā “Tev 
mūžam dzīvot, Latvija”. Pēc kon-
certa, klātesošie varēja bau dīt 
glāzi vīna un uzkodas.

aktu un koncertu pēcpusdienā un 
balli vakarā. Diena bija vien-
reizēja un sajūsmas pilna. Šogad 
18. novembŗa svinībās valdīja 
nopietnāka noskaņa, jo izskanēja 
ne tik vien pateicības vārdi mūsu 
tautas varoņiem, bet arī tika 
runāts par izaicinājumiem, kas 
mums stāv priekšā nākotnē. 

Svētku akts sākās ar karogu 
ienešanu un ASV himnu, kam 
sekoja svētbrīdis, ko vadīja ar  chi-
bīskape Lauma  Zušēvica. Svēt brī-

Ausekli Vanagu, kuŗš piedalījās 
brīvības cīņās,  vēlāk par savu ti -
cību un patriotismu tika izsūtīts 
uz Sibiriju un cieta vēl grūtības 
pēc atgriešanās dzimtenē. Arch. 
Zušēvica atgā dināja, ka Latvija 
atzīmē valsts Simtgadi piecu gadu 
ciklā, un šogad ir Varonības gads, 
kas liek atcerēties 1919. gadu, 
kad Latvija izcīnīja brīvību pret 
lielu pār  spēku. Viņa uzsvēra, cik 
paļāvība Dieva gribai un vadībai 
iespai doja māc. Vanagu. Viņa lūg -
šanas un dziesmas vārdi ir iespai-
dojuši vairākas latviešu paaudzes 
Lat vijā un svešumā. Arch. Zu  šē-

vārdiem “Ja tauta zels, es arī zelšu....”
Pēc svētbrīža klātesošie no  klau-

sījās Latvijas Prezidenta Egila Le -
vita uzrunu un tad vienojās tau-
tas lūgšanā “Dievs, svētī Latviju!”

Svētku ievadvārdus teica An -
dris Kursietis, Daugavas Vanagu 
ASV priekšnieks. Viņš apsveica 
klātesošos Latvijas valsts 101 gada 
dzimšanas dienas atcerē un pie -
minēja, ka šogad tiek atzīmēta arī 
Lāčplēša Kaŗa ordeņa simtgade.

A. Kursietis iepazīstināja klāt-
esošos ar Latvijas vēstnieku ANO 
Andreju Pildegoviču, kuŗš snie-
dza svētku runu. Ir zīmīgi, ka 

jādomā,  kā  izcīnīto brīvību no -
turēt. Vēstnieks Pildegovičs pa -
ka vējās pie pagātnes, apskatīja 
šodienas polītiskos apstākļus un 
tad – brīdināja par nākotni. Viņš 
uzsvēra, cik svarīgi ir sekot,  kādi 
ir uzskati tiem politiķiem, par 
kuŗiem viņi domā balsot, un 
kādas var būt sekas šo ievēlēto 
valsts polītiķu uzskatiem sadar-
bībā ar NATO un Eiropas Sa -
vienību. Vēstnieks Pildegovičs 
uzsvēra,  ka Latvija ir nokārtojusi 
savas financiālās saistības ar 
NATO, un liek cerības uz NATO 
atbalstu, kas Latvijai ir būtisks.  

Latvijas vēstnieks ANO  Andrejs 
Pildegovičs (kreisā pusē) un 
Daugavas Vanagu ASV priekš-
nieks Andris Kursietis // FOTO: 
A. Kursietis

Milvoku Apvienotais Brusubārdas-dzimtenes koris. Priekšā sēž (no kreisās) diriģenti Ernests 
Brusubārdis III, Ernests Brusubārdis II un koŗa priekšnieks Ēriks Kākulis  // FOTO: Ē. Kākulis

gai un fil! Laumai Brau (Kala-
mazū kopas sen.). Latvijā korp. 
Imeria 95. jubileju svinēja no 16. 
novembŗa līdz 19. novembrim 
(1924. gada 19. novembris ir 
dibināšanas diena). Paldies mūsu 
mm! par atbalstu Skaidrītei Be -

apmeklētāji bija no Mičiganas, 
Viskonsinas, Kalifornijas, Nu  jor-
kas, Ohaio, Kanadas, kā arī no 
Latvijas. Jaunā paaudze vēlējās, 
lai korp. Imeria nosvin savu jubi-
leju ar balli. Tā arī notika, un 
korp. Imeria jaunā paaudze bija 
loti labi pārstāvēta. Studenti un 
studentes bija otrā un trešā vai 
pat jau ceturtā paaudze, kas tur-

porācijā. Ballē gājām polonēzē, 
dziedājām, dejojām, baudījām 
stīgu kvarteta koncertu, pēc tam 
uzkodas, vakariņas. 

Fil! Anita Straujuma apsveica 
no korp. Imeria globālā prezidija 
Latvijā, kā arī no Latvijas ime-
rietēm. Paldies Čikagas kopas 
seniorei fil! Brigitai Dimants, 
viceseniorei fil! Mārai Blum ber-

kerei,  Sabinei Brunovskai, Lilliai 
Dimantai, Larisai Kreišmanei un 
Sarmai Zemjānei ( Losandželosas 
kopa)!

Meitenes bija uzaicinājušas 
savus skolas biedrus no Gaŗezera 
vasaras vidusskolas. Paldies vi -
siem balles apmeklētājiem par 
piedalīšanos un atbalstu!

tiešiem ārzemēs un nodziedājām 
„Dievs, svētī Lat viju!”. Tika pa -
ziņots par PBLA 2019. gada bal-
vas pasnieg šanu Andrejam Jan-
sonam un sumi nājām laureātu ar 
skaļiem aplau siem, kādus viņš 
jau savā karjērā ir daudz dzirdējis 

tāšu kalendārs jau veidojas – tā 
priekšgalā būs 2020. gada 28.-30.
maijā gaidāmā AABS (Associat-
ion for the Advancement of Baltic 
Studies) konference Šarlotē (Char-
lotte, NC). Grīnviles svinībās bija 
arī ieradies profesors Džozefs 

un šoreiz sadzirdēja no ASV 
dienvidiem. Saskan di nājām šam-
panieša glāzes, uzsaucot ,,Saules 
mūžu Latvijai!” 

2020.gada sabiedrisko aktīvi-

Elis (Joseph Ellis) no Vingeitas 
(Wingate) universitātes, viens no 
AABS konferences galveniem rī -
kotājiem. Viņš rosināja latviešus 
apmeklēt konferenci.
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(Turpinājums 10. lpp.)

“Latvijas pilsonība 
un pase man liek 
justies ļoti labi...”

Pasaulē slavenākais rīdzinieks Michails 
Barišņikovs (71) kļuva par pasaules 

līmeņa zvaigzni, kad 1974. gadā no 
Padomju Savienības pārbēga uz Rie -
tumiem. 21. novembrī viņš spēlēja 
Jaunā Rīgas teātŗa izrādē Baltais 
helikopters. 

Iestudējuma autors un režisors 
Alvis Hermanis vēlas atrisināt mīk -

lu – kāpēc 2013. gadā pāvests Bene-
dikts XVI (dzimis Jozefs Racingers) 

kļuva par pirmo katoļu baznīcas galvu 
600 gados, kas atkāpies no amata? Barišņi-

kovs stingri sargā savu laiku, un intervijai Paulam Raudsepam  žur-
nālā IR bija  atvēlējis tikai pusstundu. Taču, kā saka intervētājs, Ba -
rišņikovs aptuveni 30 minūtēs pateicis vairāk nekā dažs labs veselā 
stundā. (..) Mūsu lasītāju ieskatam daži fragmenti no intervijas. 

Barišņikovam tika jautāts: Kāpēc piekritāt šajā iestudējumā uz -
ņemties pāvesta Benedikta lomu?

Ja tāds cilvēks kā Hermaņa kungs tevi aicina… Protams, es trakākajos 
sapņos nebiju iedomājies, ka reiz tēlošu Romas pāvestu. Alvja meklējumi 
pēdējā laikā saistās ar “dokumentālajām drāmām”. Nesen viņš veidoja 
lielu stāstu par VDK, mūsu nākamais projekts būs par Gorbačovu un 
viņa sievu. Alvis nav drāmaturgs, nav Deivids Mamets, Sems Šepards 
vai Jūdžīns O’ Nīls, bet viņam labi sanāk, jo viņš kompilē faktus. 

Hermanim patīk skatītājus provocēt. Mums varbūt ne vienmēr simt-
procentīgi sakrīt polītiskie uzskati (tas tā maigi teikts), bet es ap  brīnoju 
viņa neatlaidību un režisora “muskuli”. Mums bija veiksmīga sadar bī-
ba izrādē par Brodski, tā bija intensīva un fascinējoša pieredze. Tāpēc 
nevarēju laist garām iespēju mēģināt atrisināt šo temu, jo tā ir mīkla. 

Kādu dienu varbūt atklāsies, 
kāpēc Benedikts atkāpās. Šobrīd 
uzticamies viņa paša teiktajam, 
taču ir skaidrs, ka katoļu baznīcā 
ir krize. Kopš nomira Jānis Pāvils 
II, ir piedzīvoti korupcijas skan-
dali saistībā ar Vatikāna banku, 
pedofilijas skandali, ticīgo skaita 
samazināšanās. Ja ir iespēja spē -
lēt šādu lomu, to nevar laist ga -
rām. Es to līdz mūža galam no -
žēlotu. Labāk būtu to neveiksmī  -
gi izpildīt, nekā teikt – man tomēr 
vajadzēja to uzņemties.

Nesen The New York Times zi -
ņoja par gaŗu Benedikta vēstuli, 
kuŗā viņš visās [baznīcas] pro  blē mās vaino 60. gados notikušās iz  mai-
ņas kultūrā. Tas mani samulsinā ja, jo ne jau 60. gados radās pe  dofilija 
vai korupcija. Man šķiet, te bijis kāds apjukums. Bet tik un tā es pa -
klanos viņa intelekta priekšā. Pro tams, viņš ir ļoti konservātīvs, salī-
dzinot ar Jāni Pāvilu II vai Francisku. Tomēr man šķiet, ka Benedikts 
savā sirdī ir šķīsts. Italija ir starp manām mīļākajām vietām, un man 
ir daudz draugu, kas ir pārliecināti katoļi. Esmu tur saticis daudzus 
cilvēkus, kuŗi joprojām apbrīno Benediktu. Turklāt viņa sekretārs vēl 
aizvien ir viņam blakus un tagad strādā diviem pāvestiem – pa dienu 
ir pie Franciska, bet vakaros pie emeritētā pāvesta Racingera. Tas ir 
pārsteidzoši, un tas nozīmē, ka viņu starpā ir kaut kādas saites.

Hermanis ir polītisks radījums, viņš bez tās nevar dzīvot. Viņš ir at -
klāts nacionālists, un mēs esam vienojušies, ka mums būs dom star pī-
bas. Mēs viņam uzdodam jautājumus, viņš uzdod citiem jautājumus. 
Tā ir demokratijas jēga.

Plašāk ņemot – Amerikā tiek boikotēti mūzeju sponsori, MeToo 
kustība ietekmē gan to, kas tiek rādīts, gan to, kuŗš var turpināt 
uzstāties. Kāda ir jūsu attieksme pret šo procesu?

Man nav nekāda dziļāka ieskata tajā. Taču tās ir šausmas, kas šobrīd 
notiek ASV polītikā. (..)

Kā jūtaties Rīgā?
Es mīlu Rīgu. Nav jau tā, ka tā vēl aizvien ir simtprocentīgi mana 

vieta. Tomēr man ir svarīgas Baltijas valstis, tiekšanās un cīņa par ne -
atkarību, jo es zinu arī monētas otro pusi. Es to pieredzēju kā bērns. 

Zinu, cik trauslas ir attiecības, kas saistītas ar etnisko identitāti. Zi -
niet, dzīves nogalē, kad ir pāri septiņdesmit, nākotne ir kā jautājuma 
zīme, miglā tīta, bet es arī vairs neskatos uz pagātni. Ir par vēlu. Kāpēc 
sevi tā apgrūtināt? (..)

Tomēr uz mūža beigām ir ļoti jauki atcerēties kādu latviešu dziesmiņu 
vai izteicienu. Tramvajā es saprotu, ko runā divas vecas sievietes. Tas ir 
ļoti jauki. Skaidrs, ka es nebūšu nekad simtprocentīgi šejienietis, bet 
esmu ļoti pagodināts, ka saņēmu Latvijas pilsonību un pasi. Tas man 
liek justies ļoti labi.

Michails Barišņikovs Alvja Her -
maņa  izrādē Baltais helikopters

***
Londonā iededz egli no Latvijas

Ja britu Ārlietu ministrijā līdzās 
Bakingemas pilij dienas vidū at  -
skan latviešu koŗa dziesmas, tad ir 
skaidrs – tas nav parasts Londonas 
latviešu koŗa mēģinājums. Koŗa 
dziesmu pavadībā Londonā 2. de -
cembrī tika iedegta Latvijas dāvi-
nātā un rotātā Ziemsvētku egle.
(attēlā)

Latvijas dāvināto un izgreznoto 
egli greznajā britu Ārlietu minis-
trijas ēkā rotā nevis Ziemsvētku, 
bet gan NATO zvaigznes, simbo-
lizējot NATO 70. gadu jubileju, ko 
Londonā bija ieradušies svinēt 
visu dalībvalstu līdeŗi.  Rotu autors 
ir pagājuša gada Londonas dizai-
na biennāles labākais dizainers 
Ar  tūrs Analts. Egle ir augusi Val-
kas pusē 17 –18 gadus, tad cirsta, 
speciāli saiņota un pusotru nedēļu 
ar kuģi ceļojusi uz Angliju. Briti 
cer, ka latvieši turpinās egles dāvi-
nāšanas tradiciju arī pēc nākam-
gad gaidāmā Brexit.

***
Rīgas pilī sāk solidāritātes 

sarunu ciklu
29. novembrī Rīgas pilī notika 

pirmā solidāritātes sarunu cikla 
domnīca “Latviešu nācija un salie-
dēta Latvijas valsts”, kuŗā piedalījās 
60 dažādu paaudžu sabiedrības 
pārstāvju: pētnieki, interešu grupu 
pārstāvji, polītikas veidotāji, žur-
nālisti, pedagogi, mūziķi, kaŗavīri, 
skolēni un studenti, biedrību un 
NVO pārstāvji. Sarunas dalībnie -
ki diskutēja par to, kā veicināt lat-
visko identitāti un piederību Lat-
vijas valstij un Eiropas kultūrtel-
pai, kā sekmēt jauniešu pilsonisko 
kultūru un patriotismu, kā stipri-
nāt iedzīvotājos vēsturisko atmi-
ņu. Savukārt ar skolēniem īpaši 
tika pārrunāti dažādi solidāritātes 
un demokratijas jautājumi, lai vei-
cinātu viņu izpratni un kritisko 
domāšanu, kā arī rosinātu viņos 
pārdomas par solidāritāti kā vēr-
tību ikdienas gaitās un ceļā uz stip-
ru un saliedētu Latvijas nāciju.

No dalībniekiem izskanēja da -
žādas ierosmes, kā Latvijai kļūt 
par modernu, ilgtspējīgu Ziemeļ-
eiropas valsti, kuŗā iedzīvotāji jū -
tas tai piederīgi. Piemēram, svi nēt 
demokratijas svētkus, daudz vai-
rāk un plašākā mērogā lepoties ar 
mūsu sasniegumiem un panā ku-
miem, runāt starptautiskā mērogā 
par mūsu kultūrvēsturisko man-
tojumu, stāstīt par vēstures notiku-
miem caur popkultūras prizmu, 
daudz biežāk veidot dialogus un 
sarunu ciklus ar sabiedrību arī 
reģionos, tādējādi veicinot iedzī-
vo tāju iesaistīšanos lēmumpie-

ņem šanā un sabiedriski nozīmīgu 
jautājumu risināšanā, iedzīvināt 
terminu līdztautieši un izskaust – 
cittautieši.

Tā kā Valsts prezidents Egils 
Levits solidāritāti izvirzījis par vie-
 nu no savas prezidentūras priori-
tā tēm, tika aizsākts solidāritātes 
sarunu cikls, lai izvērstu Satvers-
mes ievadā nostiprinātā solidāri-
tātes principa saturu un veidotu 
plašāku izpratni par tā tvērumu, 
kā arī nospraustu virzienus tā ie -
dzīvināšanai likumdošanā, rīcīb-
po lītikas veidošanā un sabiedrībā. 
Solidāritātes sarunu cikls ietvers 
arī citus solidāritātes aspektus – 
sociālās nevienlīdzības mazinā ša-
nu, solidāritāti ar dabu, paaudžu 
solidāritāti un iekļaujošu sabied rī-
bu – un tiks turpināts 2020. gadā.

***
Pasniegtas Izcilības balvas 

kultūrā 
Svinīgā ceremonijā Latvijas 

Māk slas akadēmijas aulā 28. no -
vembrī pasniegtas Izcilības balvas 
kultūrā. Īpašos apbalvojumus par 
izciliem starptautiskiem sasniegu-
miem saņēma operdziedātāja Elī-
na Garanča, baletdejotāja Anna 
Laudere un gleznotājs, mākslas 
vēsturnieks un ilggadējais Run-
dāles pils mūzeja direktors Imants 
Lancmanis (attēlā).

Elīna Garanča, Imants Lanc ma-
nis, Anna Laudere // Foto: Kul tū-
ras ministrija

Šogad īpašais apbalvojums par 
izciliem starptautiskiem sasnie-
gumiem tika pasniegts jau sesto 
reizi. “Izcilības balvas kultūrā pie-
šķiršanas mērķis ir izteikt Latvijas 
valsts atzinību par izciliem starp-
tautiska mēroga sasniegumiem 
kultūrā, kas devuši būtisku iegul-
dījumu Latvijas kultūras vērtību 
populārizēšanā, veicinājuši pozi -
tī vu Latvijas tēlu, cēluši Latvijas 
prestižu pasaulē un kultūras vēr-
tību Latvijas sabiedrībā,” sacīja 
kul tūras ministrs Nauris Puntulis 
(Nacionālā apvienība), uzsveŗot, 
ka katrs laureāts saņems apbalvo-
jumu, tai skaitā 7 000 eiro pēc no -
dokļu nomaksas.

***
Vienojas par vienu kandidātu 

Latvijas Bankas prezidenta 
amatam

Valdības koalicijā tika apspries -
ti četri kandidāti Latvijas Bankas 
prezidenta amatam. Aģentūras 
Altum vadītājs Reinis Bērziņš, 
Apvienoto Arabu Emirātu Cen - 
t rālās bankas eksperts  Uldis Cērps 
un Latvijas Bankas padomes lo -
ceklis Mārtiņš Kazāks un Fiskālās 
disciplīnas padomes locekle Inna 
Šteinbuka. Koalicijas partijas vai-
rākkārt uzsvēra, ka ir nepieciešams 
kopīgi vienoties par vienu kan  - 
di dātu centrālās bankas preziden-
ta amatam, lai nepieļautu situāciju, 
ka augstā amata ievēlēšanā izšķi-
rošas būtu opozīcijas polītiķu bal-
sis. 3. decembrī kļuva zināms, ka 

koalicijas partijas vienojušās Lat-
vijas Bankas prezidenta amatam 
virzīt centrālās bankas padomes 
locekli Mārtiņu Kazāku. Pēc koa-
licijas partiju sadarbības sanāks-
mes Ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš (JV) žurnālistiem paziņoja, 
ka valdību veidojošās partijas esot 
nonākušas līdz diviem kandi-
dātiem ‒ Kazākam un Finanču un 
kapitāla tirgus komisijas priekš-
sēdim Uldim Cērpam. Jaunās 
konservātīvās partijas frakcija no -
lēmusi, ka tā ir gatava atbalstīt arī 
Kazāka kandidātūru, lai arī sākot-
nēji ticis pieņemts lēmums amatā 
atbalstīt Cērpu.

Latvijas Bankas pašreizējā pre-
zidenta Ilmāra Rimšēviča amata 
pilnvaru termiņš beidzas 21. de -
cembrī.

***
Pie Brīvības pieminekļa piemin 

Rumbulas traģēdijas upurus  

30.  novembrī apritēja 78 gadi 
kopš lielākās civīliedzīvotāju ma -
su slepkavības Latvijas vēsturē – 
Rumbulas mežā dzīvību zaudēja 
25 000 Latvijas pilsoņu. Pieminot 
šo traģisko notikumu, pilsoniskā 
iniciātīva “Rumbula – 78. Mēs at -
ceramies, mums sāp” aicināja va -
karā pie Brīvības pieminekļa aiz-
dedzināt sveci Rumbulas mežā 
no  slepkavoto ebreju piemiņai. 
Sve ču takas pie Brīvības piemi-
nekļa tapa jau ceturto gadu, un 
iniciātīva ieguvusi plašu rezonansi 
Latvijas sabiedrībā un ārvalstīs. 
Pasākumā pie Brīvības pieminekļa 
cilvēki tika aicināti aizdedzināt 
izturīgas sveces, kas spēj degt no -
vembra vējā, novietojot tās uz 
brīvprātīgo sagatavotajām takām.

Mūzeja “Ebrēji Latvijā” dibinā-
tājs un vēsturnieks Marģeris Ves-
ter manis, kuŗš zaudējis ģimeni 
Rumbulā, uzsver: “Es esmu lai-
mīgs, ka nodzīvoju līdz šim brī  -
dim, kad Latvijas vissvētākajā vietā, 
Brīvības pieminekļa pakājē, tiek 
aizdedzinātas piemiņas sveces eb -
rēju lielajai bēdai, lielajām sērām.”

***
Latvijas muita atzīmē 
dibināšanas simtgadi

1. decembrī, tiek atzīmēta Latvijas 
muitas dienesta dibināšanas die -
na, un šogad aprit 100 gadu, kopš 
tika izveidota neatkarīgas Latvijas 
valsts muita, uzzinājām Valsts ie -
ņēmumu dienestā (VID). VID at -
gādina, ka 1919. gada 1. decembrī 
Tirdzniecības un rūpniecības mi -
nistrijas sastāvā tika izveidota 
cent rālā Latvijas valsts muitas ie -
stāde – Muitas nodaļa, kas uzsāka 
muitas iestāžu darbības centrali-
zētu vadību un nodrošināja mui-
tas struktūras tapšanu. Atjaunotais 
Latvijas Republikas Muitas depar-
taments tika izveidots 1990. gada 
3. jūlijā.
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NEPLP aptur deviņu telekanālu 
translāciju Latvijā

Nacionālā elektronisko plašsa-
ziņas līdzekļu padome (NEPLP) 
pieņēmusi lēmumu apturēt devi-
ņu televīzijas kanālu translāciju 
Latvijā, mikroblogošanas vietnē 
Twitter paziņoja LTV raidījums 
Panorāma. Lēmums pieņemts, 
pamatojoties uz to, ka šie kanāli 
ietilpst holdingā, kuŗa patiesais 
labuma guvējs esot Jurijs Kovaļ-
čuks, kuŗš iekļauts ES Padomes 
sankcijās par Ukrainas territoriā-
lās integritātes graušanu. NEPLP 
loceklis Ivars Āboliņš Panorāmā 
stāstīja, ka starp kanāliem ir arī 
“Pēterburgas Piektais kanāls” un 
“Dom Kino”, kas ir nopietnas pro-
grammas. Latvijā nedrīkstēšot vairs 
izplatīt programmas, kā “Vremya: 
dalekoye i blizkoye”, “Bobjor”, 
“Dom Kino”, “Dom Kino PRE-
MIUM”, “Muzika Pervogo”, “O!”, 
“Poyekhali”, “TELECAFE” un 
“Pe  terburg – 5 kanal”. Liegums 
būs spēkā, līdz Kovaļčuks netiks 
izņemts no sankciju saraksta, pa -
vēstīja Panorāma.

***
“Šī pieredze iedvesmo...” 

Lietuviešu, poļu, baltkrievu, uk -
raiņu un citu tautu pagātne, ko 
vieno kopīga pieredze 19. gadsim-
ta cīņās pret cariskās Krievijas re -
žīmu, iedvesmo veidot ciešākas 
saites arī šajos laikos, norādījis Lie -
tuvas prezidents Gitans Nausē da, 
runājot 1863. – 1864. gada sacel-
ša nās vadītāju un dalībnieku mirs-
tīgo atlieku pārapbedīšanas cere-
monijā. Viņš atzinis, ka šis noti-
kums ļauj jaunām acīm paraudzī-
ties uz Lietuvas un visa reģiona 
toreizējo vēsturi, labāk saprast, cik 
tā bijusi sarežģīta, un atrast šīs sa -
celšanās īsto vietu vēsturiskajā at -
miņā. “Šī pieredze iedvesmo mūs 
tiekties pēc ciešākām saitēm, radīt 
jaunas brīvības vīzijas un ķer ties 
pie kopīgiem darbiem,” pre  zidents 
sacījis pirms Svētās Mises Viļņas 
katedrālē. Pēc Nau sēdas teiktā, to -
reizējās sacelšanās devīze “Par mūsu 
un jūsu brīvību!” savas daudz no-
zīmības dēļ šobrīd ir tikpat aktuā -
la kā 19. gadsimtā. Pārapbedīšanas 
ceremonijā piedalījās arī Polijas 
prezidents Andžejs Duda, Balt-
krie vijas vicepremjērs Igors Petri-
šenko, kā arī Latvijas un Ukrainas 
valdības amatpersonas. 

***
Vai Skandinavijas latvieši 

gatavi atgriezties?
Stokholmā noslēdzies seminā -

ru cikls “Kā atgriezties Latvijā?”. 
Zvied rijas latvieši varēja uzzināt 
par darba iespējām Rīgā un re -
ģionos, skolas gaitām bērniem un 
sadzīviskiem jautājumiem, uzzi-
nāt par vakancēm Latvijas reģio-
nos un prasībām potenciālajiem 
darba ņēmējiem, kā arī uzklausīt 
pieredzes stāstus no tiem, kas at -
grie zušies Latvijā. Raidījumā “Glo-
bālais latvietis. 21. gadsimts” tika  
skaidrots, cik liela bijusi aktīvitāte 
un vai latvieši no Skandinavijas ir 
gatavi atgriezties dzimtenē. 

***
Pētījums par  Latvijas 

krievvalodīgajiem
Vairākums Latvijas krievvalo-

dīgo kopumā ir lepni, ka dzīvo 
Latvijā, liecina pētījumu kompa-

nības lēmumu pieņemšanas pro-
cesā, mūsu valsts pieredze un per-
spektīvas Eiropas Savienības pēt-
niecībā un innovācijās, kā arī citi 
aspekti.

“Masu entuziasms ir bijis iz -
šķirošs polītiskais elements Balti-
jas ceļā kā vienā no nozīmīgāka-
jām 20. gadsimta polītiskajām 
akcijām. Es ticu, ka pastāv veids, 
kā mūsu valsts vēsturi skaidrot tā, 
lai to gan ar sirdi un prātu saprastu 
pasaule, gan neapmaldītos mēs 
paši,” atskatoties uz akcijas Baltijas 
ceļš nozīmi Latvijas Eiropas ceļā, 
izdevumā atzīst viens no mono-
grafijas rakstu autoriem Edgars 
Rinkēvičs

***
Melnās kafijas vakars

Saskaņā ar  tradiciju, katru gadu 
novembŗa beigās notiek Melnās 
kafijas vakars, godinot Brīvības 
cīņās kritušos Latvijas Kaŗa skolas 
kadetus.

30. novembrī, uzrunājot klāteso-
šos, Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-
niece sacīja: “Šovakar pieminam 
ļoti smagu, bet lielas varonības 
piesātinātu laiku, kad mūsu kaŗa-
vīri pirmo reizi Latvijas vēsturē 
cīnījās paši par savu valsti, nevis 
bija svešu kungu kaŗakalpi. Mūsu 
kaŗavīri gāja visbīstamākajās kau-
jās, jo cīnījās paši par savu zemi un 
tautu. Brīvība, neatkarība un sava 
valsts bija svarīgāka par visu. Šī 
tradicija, kad Melnās kafijas vaka-
ra jundā pieminam 14 kritušos 
kadetus, ir mūžīgā cilvēciskā pa -
teicība šiem kaŗavīriem un gods 
viņu varonībai, patriotismam un 
bezbailībai. Viena no Latvijas Ne -
atkarības kaŗa asiņainākajām lap-
pusēm ir Bermontiāde. Tieši cīņās 
ar Bermontu Rīgā un Jelgavā sevi 
uz mūžiem varoņstāstā ierakstīja 
Kara skolas kadeti, un šodien ir 
grūti iedomāties, cik daudz dvē se-
les spēka un tīri fiziskas izturības 
tas prasīja no jaunajiem kaŗavī-
riem,” 

***
Rīgā ražos gēnu 

sekvencēšanas iekārtas
Ieguldot 15 miljonus eiro, Ķīnas 

uzņēmums  BGI Group 26. no -
vem brī lidostas Rīga tuvumā, 
“Lidostas parkā” atklāja jaunu ra -
žotni – gēnu sekvencēšanas cent-
ru. Šis tiek uzskatīts par vienu no 
pēdējo gadu lielākajiem veiksmes 
stāstiem, jo Latvijā ražotās augsta 
līmeņa technoloģijas eksportēs uz 
citām Eiropas Savienības valstīm, 
Afriku un Tuvajiem Austrumiem. 
Latvia MGI Tech pārstāve, pētnie-
ce Alise Jakovele pasākumā stās-
tīja, ka gēnu sekvencēšana ir pro-
cess, kuŗa laikā no cilvēka asins vai 
audu parauga iegūst viņa DNS 
kopumu jeb visu ģenētisko infor-
māciju par cilvēku. Te tiks ražoti 
arī visi šīm iekārtām nepiecieša-
mie reaģenti. “Visu, kas nepiecie-
šami gan paraugu sagatavošanas, 
gan reaģēšanas procesam. Tas ir 
Eiropas līmeņa notikums!” tā 
Jakovele.

Latvijas muitas dienests kopš tā 
nodibināšanas ir nepārtraukti at -
tīstījies, pilnveidojot muitas kon-
troles infrastruktūru, moderni zē-
jot technisko aprīkojumu, izstrā-
dājot muitas informācijas sistēmas 
un izveidojot pilnībā elektronisku 
muitas vidi importa, eksporta un 
tranzita preču plūsmas uzrau-
dzībai un kontrolei. Tagad Latvijas 
muita ir līdzvērtīgs partneris pārē-
jām Eiropas Savienības dalībval s-
tīm, nodrošinot iekšējā tirgus un 
sabiedrības aizsardzību, norāda 
VID. Šo dienestam nozīmīgo jubi-
leju muitas amatpersonas atzī -
mē ja ar vairākiem pasākumiem. 
2. decembrī VID muitas amatper-
sonas nolika ziedus pie Brīvības 
pieminekļa. Ziedu nolikšanā pie-
dalījās arī Muitas veterānu bied-
rības un Rīgas Techniskās univer-
sitātes (RTU) Inženieŗekonomi-
kas un vadības fakultātes Starptau-
tisko ekonomisko sakaru un mui-
tas institūta pārstāvji.

***
Atklāj Eiropas 

informācijas dienu
25. novembrī Eiropas Savienības 

mājā norisinājās Eiropas infor mā-
cijas diena “Zaļi. Digitāli. So  ciāli”, 
kuŗu ar uzrunām atklāja ār  lietu 
ministrs Edgars Rinkēvičs, Eiro-
pas Parlamenta biroja Latvijā va  -
dītāja Marta Rībele un Eiropas 
Ko  misijas pārstāvniecības Latvijā 
vadītāja pienākumu izpildītājs 
Andris Kužnieks.

Eiropas Savienības informācijas 
sniedzēji no visas Latvijas tika in -
formēti par Eiropas Savienības 
aktuālajiem jautājumiem. Rinkē-
vičs atklāšanas uzrunā norādīja:  
“Zaļi. Digitāli. Sociāli” saskan arī ar 
Latvijas redzējumu, kurp Eiropas 
Savienībai virzīties. Mums jāņem 
vērā, ka globālie izaicinājumi ienes 
jaunas vēsmas arī Eiropas Savie-
nības daudzgadu budžeta saru -
nās. Klimatneitrālitātes sasnieg ša-
na būs izaicinājums visām ES 
dalībvalstīm, to vidū arī Latvijai, 
tāpēc ir būtiski nodrošināt atbalsta 
mechanismus. Jo ātrāk spēsim 
pie lāgoties jaunajām tendencēm, 
jo lielākas iespējas pavērsies Latvi-
jai piesaistīt papildu financējumu.”

***
Ārlietu ministrijā atklāj mono-
grafiju “Latvijas Eiropas ceļš”
29. novembrī Edgars Rinkēvičs 

Ārlietu ministrijā atklāja mono-
gra fiju “Latvijas Eiropas ceļš: 
15<30<100”. Pasākumā piedalījās 
Eiropas Komisijas priekšsēža viet-
nieks Valdis Dombrovskis.

Izdevumā ir apskatīta Baltijas ceļa 
nozīme Latvijas neatkarības at  jau-
nošanā, sociālekonomiskās pār-
mai ņas pēc Latvijas iestāšanas Ei -
ropas Savienībā (ES), Latvijas da -
lība ES – 15 gadi: bilance un per-
spektīvas, pārmaiņu procesi Eiro-
pas Savienībā un mūsdienu polī-
tiskie un ekonomiskie izaicinājumi 
Latvijai, tās loma Eiropas Savie-

KANADA. 28. novembrī 
Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis 
Eichenbaums piedalījās Airbus 
A220-300 (iepriekš Bombardier 
CS300”) lidmašīnas nodošanas 
ce  remonijā aviokompanijai air-
Baltic. Ceremonija notika Airbus 
Kanadas ražotnē Mirabelā pie 
Montrealas, Kvebekas provincē. 
Šī ir jau simtā šāda tipa lidmašīna, kas uzbūvēta komercklientiem un 
divdesmitpirmā, ko saņēma Latvijas aviokompanija airBaltic, kas, 
vēstniekam K. Eichenbaumam klātesot, 2016. gada 28. novembrī 
saņēma pašu pirmo Bombardier CS300. Aviokompanija airBaltic 
šogad plāno saņemt vēl vienu Kanadā būvēto A220-300.

DĀNIJA. 17. novembrī, Vestres kapsētā Kopenhāgenā notika 
ikgadējā ziedu nolikšana un svecīšu aizdegšana par godu Latvijas 
neatkarībai un trimdas laikā mūžībā aizgājušajiem tautiešiem. 
Sveicot klātesošos valsts svētkos, vēstniece Alda Vanaga minēja trim-
das latviešu nozīmību Latvijas neatkarības ceļā un uzsvēra, ka bez 
šiem tautiešiem Latvijas brīvība nebūtu iedomājama.

KRIEVIJA. 28. un 29. novembrī, Latvijas vēstnieks Krievijā 
Māris Riekstiņš un Latvijas uzņēmēju delegācija apmeklēja 
Kaļiņingradas apgabalu, kur tikās ar apgabala vadību, lai pārrunātu 
sadarbības perspektīvas starp Latvijas Republiku un Kaļiņingradas 
apgabalu.

BALTKRIEVIJA. 30. novembrī Vitebskā Daugavpils akor-
deonistu un operdziedātājas Ilonas Bageles izpildījumā izskanēja 
svētku koncerts “Skan Latvija novembrī”, kas bija veltīts Latvijas 
Republikas proklamēšanas 101. gadadienai. Svētku koncertu atklāja 
Latvijas vēstnieks Baltkrievijā Einars Semanis, Daugavpils domes 
priekšsēža vietnieks Jānis Dukšinskis un Vitebskas pilsētas izpild-
komitejas priekšsēža vietnieks Viktors Glušins. Vēstnieks E. Semanis 
savā uzrunā uzsvēra, ka priecājas atzīmēt Latvijas neatkarības dienu 
Vitebskā. “Vēsturiskā un kultūras pieredze, ģeografiskais novieto-
jums un kopīgā upe Daugava/Dvina saista Vitebskas apgabalu un 
Latgali īpaši cieši.”

POLIJA. 29. novembrī 
Lazenku karaliskajā parkā Var  ša-
vā (Łazienki Królewskie w Wars-
zawie) tika atklāta brīvdabas iz  -
stāde “Varšavas un Rīgas starpā 
vienmēr bijusi pilnīga sapra-
šanās...” Veltījums Latvijas un 
Po  lijas attiecību simtgadei” .

Izstādi, kas lielākoties veltīta 
Polijas un Latvijas attiecībām no 1918. līdz 1939. gadam, veidojis 
Lazenku karaliskais mūzejs (Muzeum Łazienki Królewskie) sadarbībā 
ar Latvijas vēstniecību Polijā un Latvijas Universitātes profesoru, Dr. 
hist. Ēriku Jēkabsonu. Viens no galvenajiem akcentiem izstādē veltīts 
kopīgai Latvijas un Polijas armiju militārajai operācijai 1919/1920. 
gada ziemā, kad no lielinieku kaŗaspēka tika atbrīvota Latgale. Iz -
stādei ir piešķirta Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita un Polijas 
pre zidenta Andžeja Dudas  patronāža, atklāšanā tika nolasītas arī 
abu valstu prezidentu apsveikuma vēstules. Atklāšanas ceremonijā 
piedalījās vairāki Polijas un Latvijas vēsturnieki, vēstures interesenti, 
kā arī latviešu diasporas un diplomātiskā korpusa pārstāvji. Brīvdabas 
izstāde ir daļa no Latvijas simtgades publiskās diplomātijas pasāku-
miem, tā sastāv no 44 planšetēm, kuŗās redzamas fotografijas un 
plašs informātīvais materiāls poļu, latviešu un angļu valodā. Materiāli 
izstādei sagādāti no Latvijas Kaŗa mūzeja, Latvijas Nacionālā vēstures 
mūzeja,  Polijas Nacionālā digitālā archīva un Ģen. K. Sosnovska 
Kaŗa vēsturiskā biroja. Izstāde būs apskatāma Lazenku karaliskajā 
parkā līdz 2020. gada 31. janvārim.

UZBEKISTĀNA. 26. novembrī Taškentā Latvijas vēstnie-
cība sadarbībā ar Uzbekistānas Ministru kabineta Starpnacionālo 
attiecību un draudzīgo sakaru ar ārvalstīm komiteju, “Uzbekistāna-
Latvija” Draudzības Biedrību organizēja gada noslēguma pasākumu, 
kas tika veltīts Latvijas neatkarības Proklamēšanas 101. gadadienai, 
Lāčplēšu dienas simtgadei un Baltijas ceļa 30. gadadienai. Pasākumā 
piedalījās pārstāvji no Uzbekistānas Kultūras ministrijas, Nacionālās 
Bibliotēkas, Taškentas pašvaldības, Valsts Tūrisma Komitejas, Lauk-
saimniecības ministrijas, koncertaģentūras “Uzbekistankoncert”, Sa -
karu un Komūnikācijas Vēstures Muzeja, kā arī studenti un dažādu 
mediju pārstāvji.

nijas SIA “Latvijas fakti” veiktās 
aptaujas dati, kas ietverti Latvijas 
Nacionālās aizsardzības akadē mi-
jas Drošības un stratēģiskās pēt-
niecības centra pētnieces Ievas 
Bērziņas pētījumā. 

Šogad veiktajā aptaujā iedzī vo-
tājiem ticis lūgts izteikt savu vie-
dokli par to, vai viņi jūtas lepni, ka 
dzīvo Latvijā. 61% Latvijas iedzī-
votāju, kuri ģimenē lieto krievu 
valodu, atzina, ka kopumā jūtas 

lepni par to, ka dzīvo Latvijā. 
Tāpat 59% krievu valodā ģimenē 
runājošo iedzīvotāju atzina, ka 
lepojas ar to, ka Latvija ir neat-
karīga, savukārt 51% krievvalo-
dīgo atzina, ka kopumā ir Latvijas 
valsts patrioti. Rādītāji, kas iegūti, 
aptaujājot krievvalodīgos Latvijas 
iedzīvotājus, kopumā ir zemāki 
nekā vidējais rādītājs valstī un lat-
viešu valodā runājošo vidū.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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Krievijas Federācijas prezidents 
Vladimirs Putins 23. novembrī 
uzrunāja “savas” partijas “Jedina -
ja Rossija” (Vienotā Krievija) 19. 
kon gresa dalībniekus. Kā atzīst 
Maskavas mediji, gaisotne šajā 
“varas partijas” saietā bijusi “no -
spiesta”, drūma.

Raksturojot šo partiju, kuŗas 
emblēma ir teiksmainais krievu 
lācis un priekšsēdis – premjērmi -
nistrs Dmitrijs Medvedevs, Putins 
neskopojās ar kritiku: partija esot 
pilna ar “balamutēm” un “kon-
junk tūras kalpiem”, kuŗi, “ja kas” 
(notiktu), partiju “nodos un arī 
valsti nodos. Kaut kas tāds mūsu 
vēsturē gadījās ne reizi vien. To -
starp mūsu jaunākajā vēsturē”. 
Komentētāji tūdaļ noprata, ka 
runa te ir par Padomju Savienības 
komūnistisko partiju (PSKP) un 
ka “Vienoto Krieviju” var pie-
meklēt tāds pats liktenis. 

“Nācijas līderis”, Krievijas Fe  de-

Putina rūpesti, Maskavas stiķi
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

rācijas prezidents Vladimirs Pu -
tins šai saietā uzturējās tikai nepil-
nu stundu un steidzās aiziet, aiz-
bildinoties ar “saspringto grafiku”.

Partijas kongresa delegāti īpaši 
sadrūma, kad Putins savā uzrunā 
uzsvēra, ka šai partijai “nav morālu 
tiesību ar populismu (!) piesegt 
darbspējas un kompetences trū-
kumu, kaut ko nevedot līdz galam 
vai “haltūrēt” (kaut kā sastiķēt. – 
F.G.), jo varas partijai tīk izvirzītas 
visaugstākās prasības”.

Analītiķi, komentējot Putina ru -
nu, norāda, ka viņš konsekventi 
lietoja vārdu “jūs”, nekad “mēs”, 
kaut gan “Jedinaja Rosija” ir varas 
partija un Krievijas Federācijā pre -
zidents ir varturis. Te var saklausīt 
netiešu pārmetumu šīs partijas 
oficiālajam priekšsēdim – prem-
jēram Dmitrijam Medvedevam, 
pēc savas dabas tipiskam “ierēd-
nim”, kam nu jāpacieš saimnieka 
dunkas...

Tikmēr brīvdomības apspieša -
nā Kremlis spēris nākamo soli. 
Krievijas Valsts dome 21. novembrī 
pieņēma un Federācijas padome 
25. novembrī apstiprināja papildi-
nājumu likumam, kas paredz zi -
nāmus medijus pasludināt par 
“ārzemju aģentiem”: nu nolemts, 
ka par šādiem ārzemju aģentiem 
turpmāk varēs pasludināt “arī fi -
ziskas personas”.

Tas nozīmē, ka jebkuŗam žur-
nālistam, publicistam, redakto-
ram, raidījuma moderātoram var 
uzspiest, tā sakot, Kaina zīmogu, 
dēmonizēt viņu kā “kollektīvo 
Rie tumu” pakalpiņu. Runa te ir ne 
tikai par financiālu atbalstu “no 
ārzemēm”, bet arī par sadarbību (!) 
ar ārzemju medijiem.

Krievijas Federācijas padomes 
valdes suverēnitātes aizsardzības 
(!) komisijas priekšsēdis Andrejs 
Kļimovs “mūs mierina”: par ār -
zem ju aģentu apzīmētā persona 

mierīgi varētu turpināt darbu. Vi -
ņam tikai jāapzinās, ka viņš vairs 
nav neatkarīgs pilsonis un var 
nokļūt tieslietu ministrijas (!) 
redzeslokā. Tik vien!

9. decembrī Parīzē jānotiek tā 
dēvētajām sarunām par Ukrainu 
“Normandijas formātā”, piedalo-
ties Vācijas kanclerei Angelai 
Merkelei, Francijas prezidentam 
Emanuelam Makronam, Krievijas 
prezidentam Vladimiram Puti-
nam un Ukrainas prezidentam 
Volodimiram Zelenskim. Kā mēdz 
teikt, “jūtams”, ka mūs sagaida 
kārtējā stīvēšanas, runas plūdi par 
to, kādam jābūt Donbasa “īpašam 
statusam”.

Kremļa specdienesti šo sarunu 
gaidās sagatavojuši īpaši eksplo-
zīvu dāvanu, pareizāk – provo kā-
ciju: 29. novembrī “Doņeckas tau-
tas republikas Tautas padome” 
pieņēmusi “Likumu par valsts 
robežu”, pasludinot, ka šī valstiskā 

veidojuma suverēnitāte attiecas uz 
visu Ukrainas Doņeckas apgabalu 
2013. gada administratīvajās ro -
be žās, un tie šī apgabala rajoni, 
ieskaitot ostas pilsētu Mariupoli, 
kas nav pakļauti “republikas” va -
rai, uzskatāmi par “nelikumīgi 
oku pēto” republikas daļu, kur 
saimniekojot Kijevas “režīms”.

Un kamēr šī “ukraiņu okupācija” 
turpinās, pašreizējā saskarsmes  
jeb frontes līnija nu iegūst “valsts 
robežas” statusu ar visiem muitas 
punktiem un pasu kontrolēm. Šī 
veidojuma “Tautas padomes” zāli 
grezno divi karogi – Krievijas balt-
zilisarkanais un “tautas republi-
kas” melnzilisarkanais.

Mērķis – parādīt, ka Parīzē Uk -
rainai nekas “nespīd”, jo tā nolē-
muši gandrīz trīs miljoni šī vei-
dojuma iedzīvotāji. Globālais hi  -
b rīdkaŗš tātad turpinās – jauna, 
“saistoša” epizode.

Medijus dēvējam par ceturto 
varu, un tiek uzskatīts, ka šo 
jēdzienu vairāk nekā pirms 200 
gadiem – 1787. gadā ieviesa īru 
valstsvīrs, un filozofs un polītikas 
teorētiķis Edmunds Bērks. Līdz 
tam, runājot par varu, tika minē-
tas trīs varas institūcijas: likum-
došana (parlaments), izpildvara 
(valdība) un tiesu vara.

Vara nozīmē, ka ir jāspēj kaut 
ko mainīt, ietekmēt, arī piespiest 
rīkoties citādāk nekā ierasts. Lat-
vijā, gluži tāpat kā citviet pasaulē, 
ceturtā vara tiek gan pelta un 
slavēta, no tās gan baidās, gan to 
neieredz, un tas, ko varētu dēvēt 
par mediju radīto “troksni”, bieži 
vien rada sajūtu, ka skaļi bur bu-
ļodams visu laiku vārās liels put-
ras katls. Un, protams, sociālie 
tīkli šo “troksni un jezgu” tikai 
pastiprina.

Tomēr ja emocijas pabīda ma -
lā un vēsu prātu palūkojas uz 
ceturtās varas paveikto, tad jā -
atzīst, ka tiek darīts liels darbs un 
nereti tikai mediju iejaukšanās 
liek triādei – likumdevējam, iz -
pild varai un tiesu varai –ierau-
dzīt nerisinātus, novārtā pames-
tus un arī gluži kriminālus jau-
tājumus. Ceturtā vara runā arī 
par labestību, atbalstu un līdzes-
tību, bieži vien aicinot cilvēkus 
palīdzēt citiem, kuŗus skārušas 
slimības, nelaimes, traģēdijas.

Šķiet viens no spilgtākajiem 
piemēriem ir sabiedrisko medi -
ju rīkotais labdarības maratons 
“Dod Pieci”, kurš šogad jau sesto 
reizi notiks īsi pirms Ziem svēt-
kiem, no 17. līdz 23. decembrim. 
Trīs Latvijas Radio 5 – pie ci.lv dī -
džeji sešas diennaktis strā dās 
stikla studijā Doma laukumā, 
atskaņojot ziedotāju izvēlētas 

Ko trešā vara neiespēj, to paveic ceturtā
dziesmas, daloties ar cilvēku 
pieredzes stāstiem un ekspertu 
viedokļiem. Jāpiebilst, ka labda-
rības maratons “Dod Pieci!” ir 
daļa no starptautiska projekta 
“Serious Request”, kuŗā dažādās 
Eiropas valstīs radiodīdžeji n  e-
dē ļu raida no īpašas stikla studi-
jas, pievēršot uzmanību konkrē-
tai labdarības maratona izrau-
dzītai grupai vai sabiedriski no -
zīmīgai temai. Šogad maratons 
veltīts neārstējami slimu cilvēku 
dzīves nogalei un paliatīvās ap  -
rū pes sistēmas sakārtošanai Lat-
vijā. Paužot pārliecību, ka mūža 
izskaņā cilvēkam jāsaņem tik pat 
daudz rūpju, cik dzīves sākumā 
un ikviens ir pelnījis atstāt šo pa -
sauli cieņpilni, sabiedriskie me -
diji sadarbībā ar Ziedot.lv aici -
nās ziedot līdzekļus speciālizētās 
pār tikas nodrošināšanai cilvē-
kiem, kuri paši pārtiku nespēj 
uzņemt. Līdz šim iepriekšējo ga  du 
maratonos ziedojumi ir no  virzīti 
vientuļiem senioriem, bērniem 
ar īpašam vajadzībām, vēža slim-
nieku sociālajai rehabilitācijai, 
atbalsta programmai ģimenēm, 
kuras vēlas audzināt bērnus no 
bērnu namiem, ka arī jauno ve -
cāku mācību programmas izvei-
dei un veselīgas piesaistes veido-
šanai, un sabiedrības atsaucība   
ir bijusi ļoti liela.

Savukārt pati skandalozākā ce -
turtās varas iejaukšanās “triā des 
darbos” jeb nedarbos ir nupat di -
vos pirmdienas vakaros izskanē-
jušais raidījums “Aizliegtais pa -
ņēmiens” Latvijas televīzijā par 
kontrabandas cigarešu tirdznie-
cību Rīgas Centrāltirgū. To, ka 
jau gadiem ilgi Centrāltirgū tiek 
piedāvātas cigaretes, šķiet, zina 
katrs Latvijas iedzīvotājs. Vēl 

pirms dažiem gadiem tika pie-
dāvāts “spirķik i sigareti” ( krievu 
val. – spirtiņš un cigaretes), bet 
nelegālā alkohola tirgošanas rū -
pals tirgū tika apturēts – proti, 
tika izdarītas izmaiņas krimināl-
likumā un par to tagad var nokļūt 
cietumā. Neatkarīgi no polītiskās 
varas maiņām Latvijā, cigaretes 
Centrāltigū joprojām tika tirgotas.

Sabiedriskās televīzijas raidī-
jums “Aizliegtais paņēmiens” no -
lēma izpētīt, kā notiek cigarešu 
tirdzniecība, kas to organizē un 
kā tas ir iespējams, ja visi par to 
zina, ka valsts kasei garām 
aizplūst lielas summas, bet nekas 
nemainās. Žurnālisti “iefiltrējās” 
tirgū, kļūstot par drēbju tirgo-
tājiem. Raidījuma komanda ra -
dīja leģendu – māte uzņēmēja, 
kuŗa vedīs drēbes no Polijas, vi -
ņai palīdzēs pieaudzis dēls un 
algota pārdevēja. Raidījuma va -
dītājs žurnālists Guntis Bojārs 
operāciju aptuveni pusgada ga -
ŗu mā raksturo kā bīstamāko visā 
raidījumā vēsturē, jo cigarešu ma -
fija nopelna milzu naudu un ir 
skaidrs, ka bez aizsega kādā vai 
kādos varas ešelonos kontraban-
da pāri robežai nebūtu iespējama, 
tirdzniecība ir vien pēdējais pos-
ms. Faktiski žurnālisti brīvprā-
tīgi, neviena nepiespiesti un ne -
mudināti uzņemās policijas un 
KNAB darbu.

Vienam no žurnālistiem, 
“drēb ju tirgotājam”, pēc kāda lai-
ka tuvākās “točkas” saimnieks 
piedāvāja darbu, un tā izdevies 
uzzināt ļoti daudz.

Pamazām noskaidrojās, ka 
Cent rāltirgū darbojas aptuveni 
desmit tādas tirgošanas “točkas” 
(burtiskā tulkojumā no krievu 
val. – punkti), tās saimnieka ie -

nā  kumi mēnesī ir aptuveni 
12 tūkstoši eiro, arī ierindas tir-
gotāji nopelna tūkstoti, divus 
mē  nesī, un, protams, nodokļi 
ne  tiek maksāti, aprēķini liecina, 
ka Valsts kase gadā zaudē miljo-
nus. Tirgū ir apsargi, kuŗi neko 
nevarot darīt, jo territorija, kurā 
notiek kontrabandas cigarešu 
tirgošana, iznomāta kādai firmai – 
tā teikt, territorija mūsu, bet 
mums tur nav teikšanas. Ir arī 
apsargi, kuŗi par to, ka “neko 
nevar darīt” ņem naudu vai ciga-
retes. Policija ierodas apgaitā 
katru dienu, vienīgais, ko likums 
atļauj, ir rakstīt administrātīvos 
sodus, jo kontrabandas cigarešu 
tirgošana nav kriminālpār kā-
pums. Policija to dara katru die-
nu. Savukārt tirgotāji oficiāli ne -
kur nestrādā, no viņiem nekādu 
sodu nevar piedzīt, dažam la -
bam, saskaitot sodus, sanāk des-
mitiem tūkstošu eiro, bet tas tā 
arī paliek.

Operācijas nobeigumā žurnā-
listi piesaista arī policiju, liekot 
galdā nopietnus pierādījumus. 
Seko kratīšanas, aizturēšanas, ap -
cietinājums, nomas līguma lau-
ša  na ar firmu par territorijas 
no mu, polītiķu debates par to, 
kas likumos jāmaina, kur meklēt 
kontrabandas saknes. Ar vārdu 
sakot, nelikties ne zinis un arī 
turpmāk neko nedarīt būs grūti.

Protams, minētais gadījums nav 
vienīgais, kad, pateicoties žur  nā-
listu darbam, – un lielāko tiesu to 
dara sabiedrisko mediju žurnā-
listi – sabiedrības un varas triādes 
uzmanība tiek pievērsta sasāpē-
jušiem un neatrisinātiem jautā-
jumiem. Piemēram, Latvijas Ra -
dio un Latvijas televīzijas pēt nie-
ciskais darbs “Sistēmas bērni” – 

par bērnu ārpusģimeņu aprū-
pi  bērnu namos un par to, kā 
psihoneiroloģiskās slimnīcas aiz-
vien mēdz izmantot, lai sodītu 
nepaklausīgākos, radīja sabied-
rībā bumbas sprādziena efektu. 
Tika ierosināti vairāki krimināl-
procesi, no darba tika atlaistas 
vairākas amatpersonas, sākās ak -
tīva kustība par bērnu adoptē-
šanu, jo kļuva skaidrs, ka bērnu 
namos mazuļu attīstība kavējas, 
bērni patiesībā tiek padarīti par 
cilvēkiem, kuŗi tā īsti nekad n e-
iekļaujas sabiedrībā.

Aktuāls ir arī cits sabiedrisko 
mediju projekts “Izmisuma zo -
nā”. Paliatīvā aprūpe” par onkolo-
ģiskajiem slimniekiem, viņu ārs-
tēšanu, medikamentu pieeja mī-
bu un cenām, par faktiski nepie-
ejamo paliatīvo aprūpi Latvijā. 
Nupat izskanējis arī sižets par 
zāļu cenām Latvijā, cik dīvaini 
tās veidojas un to, ka Lietuvā un 
Igaunijā attiecīgās cenas ir daudz 
zemākas.

Ar nopietnu žurnālistu darbu 
var lepoties arī žurnāls “IR”, kas 
publicē pētījumus par polītiķu 
lēmumiem, polītiski-ekonomis-
ko grupējumu interesēm un dar-
biem, intervijas ar cilvēkiem, 
kuŗi grib un prot strādāt Latvijā.

Te rakstītais ir tikai īss ieskats 
žurnālistu veikumā. Bez patiesas 
žurnālistikas Latvijas ikdiena 
bū  tu daudz vairāk piesārņota ar 
meliem, noziegumiem un klaju 
likumu ignorēšanu. Tādēļ sapro-
tami ir daļas polītiķu centieni 
padarīt neatkarīgus medijus par 
nevarīgiem un kusliem. Sabied-
rībai gan Latvijā, gan ārpus tās ir 
svarīgi atcerēties, ka ceturtā vara 
ir viens no demokratijas un tie-
siskuma balstiem.
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Katrs Ineses Liepiņas 
adījums ir kā glezna

Latvijas plašsaziņas līdzekļos rē -
gulāri parādās ziņas par uzņē mī-
giem latviešiem, kuŗi no mītnes 
zemes pārcēlušies uz Latviju un 
sekmīgi saimnieko pie mums. 
Tāda arī  ir ASV lielpilsētā Čikāgā 
dzimusī latviete Inese Liepiņa. 
Inese ir trimdas latviešu meita, 
skolojusies Čikāgā, bet ieprecē ju-
sies Sanfrancisko. Vecāku dzim-
tenē viņa bija līdz šim viesojusies. 
Tomēr Amerikā dzīvojoša māk sli-
niece bez ģimenes un draugiem 
Latvijā nonāca Piebalgas laukos. 
Inese stāsta, kā tas noticis:

“Mans vectēvs ir no Piebalgas. 
Nākamajā dienā, kad es to uzzi-
nāju, man kāds jautāja, tu esi tik 
gaŗa, vai tu esi no Piebalgas? Kad 
es šķīros, sapratu, ka Sanfrancisko 
nevaru atļauties. Nevarēju saprast, 
kur Amerikā gribētu dzīvot, tā -
pēc nolēmu pamēģināt Latvijā, 
vienalga, cik slikti, ar sakostiem 
zobiem izturēšu gadu.”

Taču izrādījās, ka zobu sakoša -
na nebija nepieciešama. Inese ātri 
šeit ieguva draugus, iejutās, un 
aprit jau 14 gadi, kopš viņa par 
mājām sauc Latviju. Iesākumā 
dzīvoja Rīgā, kur priecājās par 
sabiedriskās un kultūras dzīves 
daudzveidību, taču ļoti pietrūcis 
dabas tuvuma, tāpēc pirms čet-
riem gadiem ievācās lauku mājā 
Piebalgā. “Rīgā man nebija vairs 
ideju. Krāsu ideju. Te es izeju lau-
kā, skatos dabā, un man gribas 
uzreiz uzadīt piecus džemperus.”

Liepiņas darinātie adījumi at -
šķiras no citiem redzētajiem – 
katra šalle, jaka vai mētelis ir kā 
glezna. Savos adījumos viņa atda-
rina sabildēto dabas skatu krāsas – 
piesnigušu koku rītausmā, tau -
riņa rakstainos spārnus, vasaras 
pilnbriedā uzplaukušu pļavu.

Arī maizi var pelnīt jebkur – 
adījumu tirdzniecība galvenokārt 
notiek tīmeklī. Inesei izveidota 
mājaslapa, kur pircējs var no krāsu 

Kā dzīvo un strādā  
trimdas latviešu  atvases Latvijā

vai modeļu kataloga izvēlēties 
kāroto un pasūtināt.

“Avantūrists” Putniņš 
ar sidru  

trāpījis desmitniekā 
Krišjānis  Putniņš uz dzīvi Lat-

vijā  no Austrālijas pārcēlies  pirms 
desmit gadiem. Tā bijusi gan ap -
zināta izvēle atgriezties senču 
dzim tenē, gan arī savā ziņā jau nī-
bas avantūra. Pirmos gadus nā  cās 
izbaudīt, ko nozīmē krize un 
darba atrašanas grūtības.

‘’Tā iznāca, ka krizes gadi... Es 
jau biju tādā vecumā, ka nedomā -
ju, vai ir krize vai labie gadi, es vis-
pār neizpratu, ka te ir krize un ko 
tas nozīmē. Es biju bijis Latvijā 
ciemos pāris reizes, un 2008. gadā 
uz Dziesmu un deju svētkiem. 
Skaidrs, ka Dziesmu un deju svēt-
ki – tas tāds patriotiskais laiks, tas 
bija tāds klikšķis: šis man patīk, 
man te patīk un es te gribu. Man 
bija mērķis gadu te nodzīvot, ja 
patiks; ja ne, tad man bija atpa-
kaļbiļete jebkuŗā gadījumā pēc 
gada, bet es to neizmantoju. Es 
vi su sāku no nulles, un tas viss ir 
izdarāms, vienkārši ir pareizā 
domāšana vajadzīga, jo – ja tu sev 

iestāsti, ka viss ir slikti, tad arī viss 
būs slikti.’’

Taču tagad Krišjānis Putniņš ir 
veiksmīgs uzņēmējs un, kā pats 
saka, – lidmašīnas biļeti līdz Aus - 
t rālijai pērk tikai tāpēc, lai aiz-
brauktu ciemos. “Man te ir visa dzī-
 ve, man viss te ir, man ir bērns, man 
ir draudzene, man ir māja, man ir 
darbs, man ir viss, kas ir vajadzīgs,’’ 
uzskaita Krišjānis Put niņš..

“Avantūrists” Krišjānis Putniņš 
Igaunijas pierobežā izveidoja ra -
žotni “Mūrbūdu sidrs”, – pretēji 
mums tik raksturīgajam uzska-
tam, ka attālos laukos ir grūti sākt 
uzņēmējdarbību. Putniņš pierā -
da, ka to var darīt itin veiksmīgi. 
Ziemeļvidzemē šis ir bijis ābolu 
gads un līdz ar to arī veiksmīga 
sezona pārstrādātājiem. Vietējie 
iedzīvotāji te varēja nodot savu 
šīgada ābolu ražu. 

Kad ābolu iepirkšana “Mūr bū-
du” ražotnē šoruden beigusies, 
Krišjānis Putniņš lēš, kas varētu 
iznākt. “Vēl kādas 10 tonnas at -
vedīs, un faktiski tas ir arī viss, jo 
tad mums būs jau pie 150 tūkstoš 
litriem sulas.’’ Par to liecina pie 
ražotnes esošais kalns ar ābolu 
maisiem un kastēm. Ja iepriekšējos 

gadus ābolus nācies iepirkt no arī 
no citiem reģioniem, tad šoruden 
pieticis ar Vidzemē izaugušajiem. 
‘’Viss, kas ir savākts, ir tepat no 
Vidzemes un pārsvarā no blakus 
pagastiem. Mums jau ik pa brīdim 
zvana – galvenokārt vecāka gada-
gājuma cilvēki – un saka, ka vi  ņiem 
pat naudu nevajag, jo žēl gāzt mežā 
ārā. Tas katrā ziņā ļoti forši, jo ļoti 
daudzi cilvēki grib pat ne nodot, 
bet kopt savu dārzu; viņi tāpat tos 
ābolus savāc un tad vēl kaut ko 
nopelna, tā kā visi kaut ko 
iegūstam.’’ Tomēr, lai iegūtu garšas 
ziņā interesantu un kvalitatīvu sid-
ru, gluži kuŗas katras šķirnes āboli 
neder, vislabākie šajā ziņā ir Latvijas 
tradicionālo ābeļu šķirņu āboli.

“Mēs tās jaunās šķirnes neņe-
mam, tos ir feini ēst – saldi, bet gar-
ša jau nav nekāda... Es vienmēr vēr-
tēju – ka tu iekodies, apēd ābola 
gabalu un kāda garša tev ir palikusi 
mutē pēc pusminūtes vai minūtes. 
‘Antonovkas’, ‘pepiņš’ ir vispār mans 
mīļākais ābols, ‘ru  dens svītrotie’ ir 
fantastiski āboli,’’ atzīst Krišjānis 
Putniņš un stāsta, ka rosina saim-
niekus nelikvidēt veco šķirņu ābe-
les un tās sastādījis arī pats. Un 
sidra piedevām arī vislabāk no -
derot Latvijā augušās ogas:

“Tā nav tikai tāda nišas meklē-
šana, piemēram, aronijas, kuŗas 
mūsdienās vairs reti kur izmanto, 
tie paši rabarberi. Mums visādi 
eksperimenti ir, mums te ķirbji 
rūgst, kas būs ziemas sidrs. Mums 
vietējie te atved arī ķirbjus – kāpēc 
neizmantot tās lietas, kas mums ir 
pieejamas, lai uzražotu kaut ko 
interesantu.’’ 

Igaunijas pierobežā “Mūrbūdu” 
ražotne ir arī darbavietas vietē-
jiem cilvēkiem. Technologs Jārle 
Si  ņicins norāda, ka pamatā te ir 
pieci strādnieki, bet sezonā te strā-
dā vairāk cilvēku: “Pārāk daudz 
darba vietu Ērģemē nav. Es teiktu, 
ka šī ir ļoti laba darba vieta, pro-
tams, tiek izvērtēti cilvēki, vai viņi 
ir atbilstoši šim darbam, un tā ir 
laba iespēja cilvēkiem.’’ Jārle Siņi-
cins ir rīdzinieks, kuŗš ar ģimeni 
pārcēlies uz šo attālo vietu laukos 
un atzīst, ka darbs šajā ražotnē ļauj 
gan dzīvot lauku klusumā, gan 
nezaudēt saikni ar Rīgu. Tā kā 
ražošanas apjomi aug,  Krišjānis 
Putniņš tagad  domā arī par ek - 
s portu, un vispirms tas varētu būt 
tepat uz  blakus esošo kaimiņ -
valsti – Igauniju, bet tālākā nā  kot-
nē varbūt arī uz dzimto Aust rāliju.

(Pēc latviesiem.com)

Pie fotografijas klāt pielikti krā su paraudziņi, lai var piemeklēt 
nepieciešamo dziju

 Sidra ražotājiem prieki – šis gads ir bijis ābolu gads

Gads tuvojas beigām. Pirms 
simt gadiem Latvija joprojām 
bija iesaistīta brīvības cīņās, taču 
jaunā valsts jau sāka veidot savas 
iestādes. 1. decembrī simtgade 
ap  ritēja Latvijas muitai. Pirmās 
muitas iestādes valsts izveidoja 
jau iepriekšējā gadā, jo jaunajai 
valstij, protams, bija vajadzīga 
kaut kāda kontrole pār to, kas 
valstī ienāca, taču kaujas ap - 
stāk ļos diez vai process bija īpaši 
aktīvs. 1919. gada 1. decembrī 
Latvijas Tirdzniecības un rūpnie-
 cības ministrija izveidoja Mui tas 
nodaļu, kas uzsāka muitas ie -
stāžu centrālizētu vadību. 1921. 
gadā iestādi pārdēvēja par Mui -
tas departamentu, un tas kļuva 
par Finanču ministrijas sastāv-
daļu. Okupācijas laikā Latvijai 
muitas dienesta, saprotams, ne -
bija. Padomju Savienībā muitas 

KĀRLIS 
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VĒL DAŽAS SIMTGADES
funkcijas pildīja 1917. gadā nodi-
binātais Muitas kontroles birojs, 
kas darbojās tautas tirdzniecības 
un industrijas komisariāta pa -
spārnē. Savukārt Atmodas laikā 
joprojām okupētās Latvijas Augs-
tākā padome muitas dienestu 
atjaunoja 1990. gada jūlijā, tātad 
apmēram gadu pirms pilnīgas 
neatkarības atgūšanas. Īstais 
muitas darbs varēja sākties tikai 
pēc tā brīža 1991. gada augustā., 
bet pirmos muitas punktus val-
dība centās izvietot jau pirms 
tam, vispirms Balvu rajona 
Vientuļos (1990. g. 1. oktobrī) un 
pēc tam Alūksnes rajona Vec lai-
cenē. Kopumā līdz pilnīgai neat-
karības atgūšanai darbu bija uz -
sākuši jau 37 muitas punkti, ku -
ŗos darbojās gan muitnieki, gan 
arī tā laika Autoinspekcijas (mūs-
dienās Ceļu policijas) darbinieki, 

kas kontrolēja preču plūsmu pāri 
robežai.

Darbs nebija viegls. 1991. gada 
pavasarī un vasarā tā dēvētie 
OMON (Iekšlietu pārvaldes spe-
ciālo uzdevumu milicijas vienī-
ba) spēki organizēja atkārtotus 
reidus, kuŗu laikā muitnieki tika 
pazemoti un reizēm pat piekauti. 
Vagoniņi, kuŗos viņi tolaik strā-
dāja, tika sabojāti. Inventārs un 
sakaru ierīces – iznīcinātas. Lai-
mīgā kārtā atšķirībā no kaimiņ-
valsts Lietuvas neviens muitas 
darbinieks šo uzbrukumu laikā 
netika nogalināts.

Drīz pēc valsts neatkarības 
pil nīgās atgūšanas, 1991. gada 
28. no  vembrī, Muitas departa-
ments nonāca Finanču minis - 
t rijas pakļautībā. 1993. gada no -
vembrī, savukārt, tas apvienots 
ar valsts Finanču inspekciju, lai 

izveidotu Valsts ieņēmumu die-
nestu. Muita darbojas dienesta 
pakļautībā vēl joprojām. Laikā 
kopš mūsu valsts iestājās Eiropas 
Savienībā, muita ir bijusi atbil-
dīga par savienības ārējās tirdz-
niecības sargāšanu. Tā ir atbil-
dīga par kontrabandas apkaro-
šanu, bīstamu preču kontroli un 
intelektuālā īpašuma aizsardzī-
bu. Tiesa, ne vienmēr darbs bijis 
veiksmīgs. (Lasiet S. Benfeldes 
ko  mentārā 5. lpp.) Ir arīdzan bi -
juši skandāli par policijas, bet ne 
muitas, atklātiem narkotiku sūtī-
jumiem. Noziedznieki vienmēr 
un visur prot būt izmanīgi un 
viltīgi.

Muita savu simtgadi sāka svi-
nēt jau pirms pāris mēnešiem ar 
dažādām konferencēm un semi-
nāriem. Pirmdien, 2. decembrī, 
iestādes amatpersonas devās pie 

Brīvības pieminekļa nolikt zie-
dus. Latvijas pasts simtgadei no -
drošināja speciālu aploksni un 
pastmarku. 

Man personīgi ar muitu ir bijis 
salīdzinoši maz sakara. Reiz tī -
meklī biju pasūtījis četrus tā dē -
vēto angļu mafinu iepakojumus. 
Izrādījās, ja būtu bijuši divi, tas 
nebūtu muitas jautājums, bet ar 
četriem man bija jādodas uz 
mui tu, kuŗa atrodas tālu prom 
pie Rīgas lidostas. Tur darbinieki 
mani stingri izprašņāja, – kas tie 
tādi, šie Latvijā nekad neredzē - 
tie konditorejas izstrādājumi? Ko 
ar tādiem iesāk? Galu galā tiku 
pie saviem mafiniem. 

Muita mūsu valstī dara ļoti 
svarīgu darbu, un tāpēc paldies, 
un daudz laimes apaļajā jubilejā.
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“Peru ir resursiem bagāta, 
paš pietiekama valsts un līdz ar 
to arī interesants biznesa part-
neris,“ saka Zane Verovkina, Bal -
tijas valstu Tirdzniecības un rūp-
niecības kameras Peru ģe  nerāl-
direktore.

Zane Verovkina ir juriste, strā-
dājusi Latvijas Ārlietu ministri -
jas diplomātiskajā dienestā, bet 
nu jau desmit gadus dzīvo Limā, 
kur strādā advokātu birojā, no -
dar bojoties ar intelektuālā īpa-
šuma tiesību jautājumiem. At -
bals tot Lat vijas Goda ģenerāl-
konsulu Peru Dr. Raulu Santiago 
Lozano-Merino, Zane Verovkina 
darbojas arī Latvijas Ģenerāl-
kon sulātā Peru. 

Z. V. Pašreizējais Goda ģene-
rāl konsuls Dr. Raulu Santiago 
Lozano-Merino pirms vairākiem 
gadiem bija Peru Tirdzniecības 
palātas priekšsēdētāja vietnieks, 
un piedalījās tirdzniecības misijā 
ASV, kur sarunās ar Latvijas de -
legāciju, ieinteresējās par mūsu 
valsti un piekrita kļūt par Latvi -
jas Goda konsulu Peru. Latvijas 
Go  da konsulāts Limā tika atklāts 
2005.gadā. Savukārt 2012.gadā 
tas tika pārveidots par Latvijas 
Goda Ģenerālkonsulātu.

Droši vien, iepriekšējā pie - 
 re dze, strādājot Latvijas Ārlie -
tu ministrijas Konsulārajā die-
nes tā, jums lieti noder arī ta -
gad?

Tā ir – Latvijas ģenerālkonsu-
lā tā palīdzu ar konsulārajiem jau-
tājumiem, kā arī pildu ģenerāl -
di rektores pienākumus Baltijas 
valstu tirdzniecības kamerā, vei-
cinot starpvalstu tirdzniecības 
sa  karus starp Latviju, Lietuvu, 
Igau niju un Peru. (2012. gadā tika 
dibināta Baltijas valstu tirdznie-
cības un rūpniecības kamera Pe -
ru.) Latvijas Goda Ģenerāl kon -
suls ir tās prezidents. Telpās, kur 
pašreiz viesojamies, ir gan advo-
kātu birojs, gan Latvijas Goda 
ģe  nerālkonsulāts, gan Baltijas 
Valstu tirdzniecības un rūpnie-
cības kamera. Tā darbojas jau 
septiņus gadus, bet pirmo Tirdz-
niecības misiju rīkojām pagāju-
šajā gadā. Vienlaikus tā bija 
pirmā lielākā Peru biznesa pār-
stāvju vizīte Latvijā, Lietuvā un 
Igaunijā. Tirdzniecības attiecības 
šobrīd vēl nav ļoti intensīvas, un 
tam ir vairāki iemesli. Es pati sa -
vulaik mēģināju sākt nodarbo-
ties ar biznesu, importējot īpašas 
tekstilpreces no Latvijas. Tas bija 
ļoti sarežģīti – liels nodokļu 
slogs, ļoti sarežģīta muitas proce-
dūra (to gan var atrisināt, ja ir 
labs muitas aģents), vēl joprojām 
šeit ir arī korupcijas problēma, 
un par to arī atklāti tiek runāts. 
Pēdējo gadu laikā situācija ir 
uzlabojusies, tomēr mēs saskārā-
mies ar ļoti daudz neparedzētiem 
izdevumiem. Tieši tāpēc man 
likās, ka ir svarīgi, lai šeit, Peru, 
būtu Tirdzniecības kamera, lai 
palīdzētu uzņēmējiem. Uzņē mu-
mi no visām trijām Baltijas val-
stīm vēršas pie mums tieši par 
praktiskiem jautājumiem.

Vai atbalstāt arī Lietuvas un 
Igaunijas uzņēmējus?

Gan Lietuvai, gan Igaunijai 
Limā ir goda konsuli, kas darbo-
jas un palīdz atsevišķos jautā ju-
mos, tomēr Baltijas valstu tirdz-
niecības kamera atrodas šeit, Lat-

TAIRA ZOLDNERE Latvija un Peru – sadarbības ceļus meklējot

vijas Ģenerālkonsulātā, un arī 
galvenais darbs notiek šeit. 

Pēc Latvijas Ārlietu minist-
rijas 2015.gada datiem, Peru 
bija 88.vietā pēc tirdzniecības 
apjoma ar citām valstīm. Kādi 
ir iespējamie sadarbības virzie-
ni un produkti, kas varētu in -
teresēt Latviju un Peru? 

Visvairāk pārstāvju aizvadītajā 
gadā bija no divām lielākajām 
farmācijas kompānijām, un Lat-
vijā bija ārkārtīgi liela interese no 
farmācijas uzņēmumiem – gan 
par zāļu izejvielām, gan gataviem 
produktiem. Arī Peru uzņēmē-
jus interesē medikamenti, ko šeit 
neražo, tomēr jāņem vērā, ka 
zā  ļu tirgus ir ļoti sarežģīts.

Otrs virziens – šobrīd Peru ļoti 
aktuāls ir gastronomijas, kulinā-
rijas un pārtikas preču virziens – 
Andu graudi kvinoja, mango, 
avokado, visi dārzeņi un augļi, 
kas aug lieliskajā Peru klimatā. 
Es pati Rīgā, Rimi veikalā esmu 
pirkusi Peru sparģeļus, tomātus, 
vīnogas, mango un avokado.

Mums brauca līdzi arī lielākā 
Peru tūrisma firma, kas meklēja 
partneŗus tūrisma veicināšanai. 
Latvijas kompānijām, kas nodar-
bojas ar izejošo tūrismu, bija liela 
interese, un pašlaik Peru rēgulāri 
apmeklē tūristi no Latvijas.

Latviju interesē Peru derīgie 
iz rakteņi, kuŗu te ir ārkārtīgi 
daudz – Peru ir minerāliem un 
dārgajiem metālliem bagāta valsts. 
Amazones koks arī tiek ekspor-
tēts, bet Peru arī interesē kokma-
teriāli no Baltijas. Te atkal jāņem 
vērā Peru klimats, kuŗā labi “jū -
tas” termīti. Kokmateriāliem jā -
būt speciāli ķīmiski apstrādā-
tiem, lai termīti tiem neuzbruk-
tu. Tomēr koka grīdas, koka mē -
beles būtu ļoti perspektīvs vir-
ziens. Ir interese arī par dārza 
mēbelēm no akmens masas.

Peru pusei ir interese par jau-
najām technoloģijām, un, ap  mek -
lējot Igauniju, mums tika de -
monstrēta e-pārvalde. Vairā kas 
Peru kompānijas gribētu sadar-
boties ar Latvijas un Igau ni jas 
technoloģiju uzņēmumiem, jo 
šeit trūkst speciālistu IT jomā. 

Jāpiebilst arī, ka tehnoloģiskā in -
frastruktūra Peru vēl nav gana 
attīstīta, internets ir salīdzinoši 
lēns, optisko kabeļu tīkls – maz 
izplatīts.

Peru interesē arī medicīnas 
iekārtas, mikrofoni un citas tech-
noloģijas. Trūkst piena produk-
tu, tāpēc piena pulveris varētu 
būt perspektīvs produkts no 
Latvijas.

Vai Latvijā var atrast tradicio-
nālo Peru alkoholisko dzērienu 
pisko (vīnogu brendijs)?

Es esmu painteresējusies Lat-
vijas restorānos, vai viņiem ir 
pisko, un man piedāvāja Čīlē ra -
žoto. Tā bija vilšanās, jo Peru uz -
skata, ka īstu pisko ražo tikai 
viņi, un ir pat vīnogu audzēšanas 
vieta ar nosaukumu Pisko. Dzē-
riena destilācijas process ir ļoti 
sarežģīts, un labam pisko uz vie-
nu litru dzēriena vajadzīgi no 15 
līdz 30 kg vīnogu. Jā, Peru un 
Čīlei ir domstarpības pisko jau-
tājumā!

Kāda ir Latvijas uzņēmumu 
pieredze sadarbībā ar Peru?

Zinu, ka ir Latvijas uzņēmumi, 
kas eksportē savas preces, iz -
mantojot sadarbības partneŗus 
citās valstīs. Mēs esam veikuši 
tirgus pētījumus, sadarbība ir 
pašā sākumā, bet ne jau visi uz -
ņēmumi savu eksportu veido ar 
Tirdzniecības kameras vai kon-
sulāta atbalstu.

Man liekas ļoti pievilcīgi Peru 
tekstilizstrādājumi no dabīga-
jām šķiedrām: alpakas vilnas 
un pimas kokvilnas. Jāpiebilst 
arī, ka Peru ražo pasaulē dār-
gāko vilnu, kas tiek iegūta no 
nepieradinātajām, brīvē dzīvo-
jo šajām lamu un alpaku radi-
niecēm vikunjām. 

Lietuvā jau ir parādījusies liela 
interese par alpakas vilnu, bet, 
kad Latvijā esmu pieminējusi al -
paku, daudzi par to nav pat dzir-
dējuši. Arī Igaunijā veikalos 
esmu redzējusi alpakas vilnas iz -
strādājumus, bet cenas stipri pār-
spīlētas.

Kādi ir tuvākie nākotnes plā-
ni tieši sakarā ar biznesa sa -
darbības attīstību?

Peru tiešām ir interesants biz-
nesa partneris. 2020. gada martā 
ir paredzēta otrā Peru uzņēmē - 
ju misija uz Latviju, Lietuvu un 
Igauniju – mūs kā reģionu ir 
vieglāk prezentēt Peru uzņēmē-
jiem. Plānots uzrunāt pārtikas 
industrijas uzņēmumus tieši. Ir 
ļoti liela interese par kafijas un 
kakao ražotājiem, jo ir ļoti augst-
vērtīgas kafijas un kakao šķirnes, 
kas aug tikai Peru. Te maz lieto 
pesticīdus, pārtika tiek audzēta 
organiski. Vietējais klimats ļauj 
to darīt, ir maz kaitēkļu, kas ap -
draudētu ražu, daudz ir arī mazo 
ražotāju, zemnieku, kas savos 
laukos izmanto tikai dabisko 
mēslojumu. Peru ražo arī brī niš-
ķīgu rozā kalnu sāli. Ja iespējams, 
iesaku aizbraukt uz Peru sāls 
laukiem un raktuvēm – tie ir tik 
fantastiski skaisti!

Vēl brauks augļu ražotāji, arī 
pisko ražotāji, tekstila, tieši alpa-
kas vilnas ražotāji. Protams, būtu 
labi piesaistīt arī pimas kokvil -
nas ražotājus, jo šī kokvilna ir 
īpaša, zīdam līdzīga. Pieteikša -
nās misijai vēl joprojām ir atvēr -
ta visiem uzņēmumiem, kas 
vēlas veidot sadarbību ar Baltijas 
reģionu.

Kas jūs uzņems no Latvijas 
puses?

Mūsu partneŗi ir trīs Baltijas 
valstu tirdzniecības kameras. 
Katrā valstī tiks organizēti semi-
nāri uzņēmējiem. Latvijā pieda-
lās arī Ārlietu ministrijas pār-
stāv ji un pārstāvji no Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentū-
ras. Bez tam katram uzņēmējam 
tiek veidota arī individuālā pro-
gramma ar savu iespējamo biz-
nesa interešu partneri. 

Tirdzniecības misijas ir tik in -
teresantas! Reizēm attīstās pilnīgi 
jaunas idejas, izveidojas nozares, 
par kādām iepriekš pat neesam 
iedomājušies. 

Vai Peru iedzīvotājiem būtu 
interese doties uz Baltijas re -
ģionu arī tūrisma ceļojumos?

Noteikti! Baltijas kruīzi jau ta -
gad ir populāri. Mēs pat esam vai-
rākus cilvēkus no sava draugu 
loka pierunājuši braukt uz Lat vi-
ju, un visi ir bijuši ārkārtīgi ap -
mierināti un arī pārsteigti. Pe  ru 
tūristiem visinteresantākā ir vi -

duslaiku aura pilsētā. “Tā kā pa -
sakā,” viņi saka. It īpaši tas at  tie-
cas uz Tallinu. Ļoti patika Rīgas 
architektūra, jūgendstils, tas vi -
ņiem ir liels pārsteigums. Arī 
daba, viņi ir sajūsmā par me -
žiem, par zelta rudeni. Viņi no -
vērtē Baltijas valstu augsto attīs-
tī bas līmeni, arī to, ka dzīve pie 
mums ir tik droša, salīdzinot ar 
dzīvi Latīņamerikas pilsētās. Lai 
gan peruāņi ir pārliecināti, ka 
tieši Peru ir labākā virtuve pa  saulē, 
tomēr ir arī interese par Latvijas 
vietējiem produktiem – medīju-
mu gaļu, meža ogām un sēnēm, 
saldūdens zivīm, kā arī par vietē-
jiem piena produktiem un maizi. 
Visiem, protams, garšo Latvijas alus!

Peru ir liela valsts, un dzīves 
līmeņu nevienlīdzība arī ļoti 
izteikta. Kā ir ar Peru iedzī vo-
tāju pirktspēju?

Ir, protams, pirktspējīgi Peru 
iedzīvotāji. Pašlaik arī vērojams, 
ka pieaug vidusslānis, ar jauno 
paaudzi tas lēnām mainās. Limā 
ir pietiekami daudz turīgu cil-
vēku. Bez tam te ir arī osta. No 
citām lielajām pilsētām varu mi -
nēt Truhiljo, Arekipu, Kusko, kas 
ir reģionu centri. Tomēr iekšze-
mes transports ir vāji attīstīts, 
ceļi nav labas kvalitātes. Peru ir 
Klusā okeāna aliances valsts, ku -
ŗas ietvaros attīstīta sadarbība ar 
kaimiņvalstīm, kā ar citām La -
tīņ amerikas un Centrālameri -
kas valstīm, lieli sadarbības part-
neŗi ir ASV, Ķīna un Eiropas Sa -
vienība, ar ko Peru ir brīvās 
tirdz niecības līgums.

Visā lielajā Dienvidamerikas 
kontinentā nav nevienas Lat-
vijas vēstniecības. Kur, tavu-
prāt, būtu visvēlamāk to atvērt?

Zinu, ka ir bijušas ieceres at -
vērt vēstniecību, un ceru, ka tas 
arī notiks. Visticamāk, tā varētu 
būt Brazīlija, kas ir vislielākā 
Latīņamerikas valsts, kur ir arī 
liela latviešu diaspora. Katrā ziņā 
tas veicinātu gan biznesa, gan 
kultūras, gan tūrisma sakaru at -
tīstību. Tajās valstīs, kuŗās ir Lat-
vijas Goda konsuli, viņi ir aktīvi, 
darbojas, attīstot daudzveidīgus 
projektus. Arī mēs, Latvijas Goda 
Ģenerālkonsulātā un Baltijas 
Tirdzniecības kamerā Peru. 

Tikšanās Latvijas Goda Ģenerālkonsulātā. No kreisās: Evija Jan-
sone, Taira Zoldnere, Latvijas Goda ģenerālkonsuls Dr. Raulu 
Santiago Lozano-Merino, Baltijas Tirdzniecības kameras Peru 
ģenerāldirektore Zane Verovkina, Ņina Ošeniece

Zane Verovkina parkā Limā
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Šoreiz raksta pamatā vairāk 
būs pašas iespaidi un izjustais, 
vienu vārdu sakot, kāda atklājās 
Tomska 2019. gada vasarā.

Pirmā pieturvieta Rietumsi bi-
rijas austrumu pilsētā – viesnīca 
Слобода Maksima Gorkija ielā, 
kur ekspedīcijas dalībniekiem 
bija paredzēts dažas diennaktis 
uzturēties. Šīs nelielās, samērā 
nomaļās viesnīcas iekārtojums 
nekādā ziņā nebija sliktāks par 
Eiropas valstīs redzēto – katrā 
istabiņā divas gultas un nakts-
skapīši, drēbju skapis, televizors, 
maza vannas istaba ar WC, pie 
loga – moskītu tīkls, jo te ir taiga, 
kur odu un citu kukaiņu, kas    
va  rētu traucēt naktsmieru, ne -

trūkst. Vienīgais nepatīkamais 
pār steigums pirmās dienas va -
karā bija siltā ūdens neesamība. 
Kāds tam iemesls, tā arī neuz zi-
nājām, taču nākamajos vakaros 
šis trūkums tika novērsts. Otra 
lieta, kas raisīja izbrīnu, bija bro-
kastis. Ja ir ierasts, ka no rītiem 
visi kopā ejam brokastīs, šeit 
valdīja cita kārtība – paplāti ar 
krūzi melnās tējas, ceptu olu un 
grauzdētas maizītes mums kat-
ram numuriņā ienesa administrā-
tore. Brokastis rūpīgi iesaiņo tas 
kastītēs; tās netika gatavotas 
viesnīcā uz vietas, bet ik rītu at -
vestas. Mums, sievietēm, ar bro-
kastu porciju pilnīgi pietika, taču 
radās pamatotas šaubas, vai ar to 
bija gana arī stiprā dzimuma 

Sibirijas dienasgrāmata. 
Tomska – 2.daļa

pārstāvjiem… Uzreiz jāpiebilst, 
ka ēdiena sagādāšana problēmas 
neradīja, jo netālu no viesnīcas 
atradās vairāki pārtikas veikali, 
turklāt to cenas patīkami atšķī  -
rās no Latvijas cenām. Pavisam 
drīz mana viesnīcas numura “kai -
miņiene” Lija Ābele atklāja, ka pie 
administrātores iespējams izvē-
lē  ties vienu no trim vai četriem 
piedāvātajiem brokastu komplek-
tiem, lai nebūtu ik rītu jāēd cep -
ta ola ar grauzdiņu. Līdz ar to 
nākamajos rītos tikām pie garšī-
giem biezpiena plācenīšiem un 
auzu pārslu biezputras. Kafijas 
gan piedāvājumā nebija, tāpēc 
vairāki ekspedīcijas dalībnieki jau 
laikus iegādājās šķīstošo kafiju, 
ko numuriņos pagatavoja paši. 

Rūpīgi sakopta bija arī vies - 
nī cas āra territorija, taču līdz 
vār tiem un ne soli tālāk. Mums, 
klientiem, tās pagalmā bija pie -
ejama neliela ķieģeļu ēka, pre-
cīzāk – viena paliela telpa ar gal-
du un koka soliem. Sākotnēji 
šķita, ka tā ir viesnīcas palīgēka, 
taču izrādās, tās nosaukums ir 
беседка, ko latviski varētu dēvēt 
par lapeni. Tai apkārt neliels dār-
ziņš, kurā neiztrūkstoši arī kom-
posta kaudze. Protams, augusta 
vakaros lapene saules piekarsēta, 
taču tas netraucēja sapulcēties, 
uzklāt galdiņu un jauki pavadīt 
pāris stundu visiem kopā. Īpaši 
jautri bijām pēdējā ekspedīcijas 
vakarā. Iespējams, tāpēc, ka nā -
ka majā rītā jāpošas uz Nikolaja 

Kamova vārdā nosaukto Boga-
ševas lidostu, lai lidotu uz Mas-
kavu un pēc tam uz Rīgu.

Pārsteidza vienīgi tas, ka gružu 
konteineri no viesnīcas pagal ma 
tika aizstumti klientiem ne  sa snie-
dzamā vietā jau no agra rīta, līdz 
ar to, ja kaut ko vajadzē ja izmest, 
to nācās nest līdzi uz pilsētu. Izejot 
pa viesnīcas vār tiem, skatam pa -
vērās gluži cita aina. Kaut Tomska 
ir liela pilsēta, Maksima Gorkija 
iela atrodas klusajā tatāru rajonā. 
Pārņēma izjūtas, it kā mēs atrastos 
dziļos laukos; trūka vienīgi gaiļa 
dziesmas. Visapkārt gaŗas nezāles, 
ko dažas ekspedīcijas dalībnieces, 
mums, pārējiem, uzjautrinoties, 
centās izravēt, taču to bija pārāk 
daudz. Viesnīcai blakus uzceltas 

senas ēkas, ko no ielas norobežo 
žogs. Nezāles spraucās pat cauri 
žogu spraugām, precīzāk sakot, 
tās bija visur, izņemot vienīgi ielas 
braucamo daļu. 

Interesi piesaistīja koka archi-
tektūra – Tomskā atrodas daudz 
divstāvu koka namu, kas celti lai-
kā no 18. līdz 20. gadsimtam. Se -
nās ēkas rotā smalki kokgrie-
zumi – juvelieŗa cienīgs darbs, 
taču skatu neglābjami bojā plast-
masas logi, kas šīm būvēm abso-
lūti nepiestāv. Kā mums vēlāk, 
ekskursijas laikā pa Tomsku, pa -
stāstīja vietējais gīds, daudzi no 
namiem pagājušā gadsimta 90.
gados tīšām tika nodedzināti. 

Mūsu viesnīca atradās samērā 
tuvu Tomskas svarīgākajai ma -

ģis trālei – Ļeņina prospektam. 
Kā jau pilsētas galvenajai ielai 
pienākas, tā ir plata, ar vairākām 
joslām transportam, un gaŗa, 
tur klāt vijas cauri pat trim (no 
kopskaitā četriem) pilsētas rajo-
niem – Kirova, Padomju un Ļe -
ņina. Pirmās dienas vakarā pa -
staigas laikā ar interesi aplūkojām 
Ļeņina prospekta senos vēsturis-
kos namus, piemēram, Tomskas 
Politechniskās universitātes kor-
pusu, bijušo oficieŗu namu, pil-
sē tas administrācijas ēku, kur 
agrāk atradies tirdzniecības centrs 
“Kuhterins un dēli”, viesnīcas “Si -
bi rija” ēku, Tomskas pasta na -
mu, E. Deņisova vārdā nosaukto 
mūzikas kolledžu, novadpēt nie-
cības mūzeju un daudzus citus. 

Nedaudz gan izbrīnīja, ka gal-
venajā ielā atrodas tik daudz ap -
tieku, no kuŗām daļu vajadzēja 
obligāti apmeklēt, jo šo rindu 
autores mājinieki bija sagata vo-
juši sarakstiņu ar medikamen-
tiem, kas brauciena laikā jāno-
pērk. Zāles šai valstī ir vairākas 
reizes lētākas nekā Latvijā – par 
to pārliecinājos ik reizi, kad pār-
kāpu kādas aptiekas slieksni. Iz -
nāca mazliet komiski; man tika 
uzdots iegādāties divus iepako-
jumus ar ampulām, taču viesnī-
cai tuvākajā aptiekā varēju iegā-
dā ties vienu – pēdējo. Tāpēc 
kopā ar Liju Ābeli, pastaigādamās 
pa Ļeņina prospektu, norunā-
jām, ka iesim iekšā visās aptiekās 
pēc kārtas, līdz kādā no tām tikšu 

pie otra iepakojuma. Jāpiebilst, 
ka tikai kādā trešajā no apmeklē-
tajām aptiekām vajadzīgās zāles 
izdevās atrast. Otra lieta, ko biju 
izvēlējusies nopirkt, bija puķu 
sēklas mūsu ģimenes draugiem. 
Ar šo uzdevumu galā netiku, jo 
itin visos veikaliņos uz Tomskas 
galvenās ielas, kur jautājām pēc 
sēklām, saņēmām laipnu, taču 
noraidošu atbildi.

Kādu laiku bija mazliet sirreāla 
izjūta, ka Ļeņina prospekts pil-
sētā, kurā viesojos pirmo reizi 
mūžā, šķiet tik… pazīstams. Tā -
pat arī nami, īpaši universitātes 
korpusi ar milzu kolonnām, sen-
laicīgā pasta ēka, skvēri, strūk-
lakas, prospektu šķērsojošās ielas 
un pat cilvēki… Drīz vien apjau-
tu – tā taču mana bērnība! Pagā-
jušā gadsimta 80.gadi, kad ielas 
ar šādiem pašiem nosaukumiem 
bija katrā Latvijas pilsētā, kad 
cilvēks pret cilvēku (arī pilnīgi 
svešu) izturējās citādāk – jā, pat 
laipnāk, draudzīgāk, ieintere sē-
tāk nekā mūsdienās. Sarunāties 
ar pārdevējiem, kā arī uz ielas 
sastaptajiem ļaudīm, kad jautā-
jām ceļu, zināmā mērā bija pat 
patīkami! Visi laipni, pieklājīgi. 
Neviena iereibuša pilsoņa, ne -
maz nerunājot par bezpajumt-
niekiem! Ikreiz atskanēja pret-
jau tājums, vai mēs esam iera-
dušās no Vācijas. Pacietīgi stās-
tījām, ka no Vācijas gluži ne, bet 
no Latvijas, līdz beidzot tas ap -
nika un pajautājām tieši: “Kāpēc 
jūs visi jautājat, vai esam no 
Vācijas?” Atskanēja jautri smiek-
li un atbilde, ka tā liekot domāt 
mūsu akcents. 

Ejot gaŗu gabalu pa Ļeņina 
prospektu, nonācām proletariā ta 
vadoņa vārdā nosauktajā lau ku-
mā, kam vienā pusē, netālu no 
To  mas upes, atrodas Drāmas te -
ātris, savukārt ielas pretējā pusē – 
Tomskas Valsts filharmonija. Ie -
nāca prātā: ja liktenis būtu atvedis 
uz šo pilsētu kaut vai darba dēļ, 
par garlaicību nevarētu sū  dzēties, 
jo būtu iespēja doties  gan uz teāt-
ri, gan koncertiem, ņemot vērā, 
ka biļešu cenas šeit nav augstas. 
Vasaras sezonā tie ir slēgti, taču, 
sākot ar augusta no  gali, lūdzu!

Ļeņina prospekts nav iedomā-
jams bez proletariāta vadoņa 
pieminekļa. Nelielu gabaliņu aiz 
teātŗa un filharmonijas ēkām tas, 
protams, slējās visā savā krāš ņu-
mā! Ekspedīcijas laikā pie dau-
dziem Ļeņina pieminekļiem bi -
jām paspējuši pierast, jo Sibirijā 
laikam nav pilsētas, kuŗā tāda 
nebūtu, taču pārsteigumu radīja 
uzraksts pie ēkas sienas, kas at -
rodas aiz pieminekļa. Proti, tur 
bija rakstīti vārdi Рижская мода 
jeb “Rīgas mode”. Lija iespurdzās, 
taču šo rindu autore vēl aizvien 
nožēlo, ka tālāk par brīnīšanos 
tovakar netika un neiegāja vei-
kalā iekšā. 

Raksta autore pateicas Jūrmalas 
pilsētas Domei par iespēju strādāt 
Dubultu Rakstnieku namā, kur 
tapusi šī publikācija, kā arī Rīgas 
Tehniskās universitātes E-studiju 
tehnoloģiju un humanitāro zināt-
ņu fakultātei, īpaši dekānei Mari-
nai Platonovai. Bez RTU atbalsta 
raksta autorei doties ekspedīcijā 
nebūtu iespējams.

Koka arhitektūra ir Tomskas lepnums

Drāmas teātrim pretējā pusē atrodas Tomskas Valsts filharmonija

Tomskas Drāmas teātris

Rīgas mode? Jā – Rīgas mode!!!
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1917. gada martā Zariņš aiz -
gāja no darbavietas kantorī, lai 
pilnīgi varētu nodoties bēgļu lie-
tām. Viņa pastāvīgā klātiene cen  -
t rālkomitejā kļuva par nepiecieša-
mību. Taču drīz vien, pēc boļše-
viku nākšanas pie varas, centrāl-
komiteja un tās darbinieki tika 
izklīdināti. 1918. gada vasarā Za -
riņam izdevās īstenot vienu no 
pēdējiem un nozīmīgākajiem uz -
 devumiem. Radās pirmā iespēja 
latviešu bēgļus sūtīt atpakaļ uz 
Latviju, taču uz Latviju varēja 
braukt tikai tie, kas pierādīja sa -
vu izcelšanos no Baltijas guber-
ņām. Bet kas tādas apliecības va -
rēja izdot? Visas biedrības bija 
slēgtas, pie varas nākušie boļše-
viki centās atgriešanos aizkavēt. 
Zariņš bija tas, kas uzņēmās ap -
liecību izdošanas procedūru. Ap -
liecības daudzus izglāba no nā -
ves. Zariņš parakstīja daudzus 
tūkstošus apliecību un palīdzēja 
organizēt bēgļu vilcienus. Drīz 
sekoja nākamie notikumu pavēr-
sieni – Zariņu iesūdzēja tautas 
tribunālā, apvainojot to bēgļu 
naudas izšķērdēšanā, kaut gan 
Zariņa kabatā neatradās ne ka -
pei kas no bēgļu naudām. Zari-
ņam dzīvības briesmu dēļ vienā 
dienā vajadzēja pazust no Pēter-
pils. Centrālkomiteja savu atklā-
to darbību bija spiesta izbeigt. 
At  likušajiem centrālkomitejas 
darbiniekiem bija jāveic jauni 
uz  devumi, stiprinot latviešu na -
cionālās pozīcijas. Zariņš līdz ar 
citiem strādāja Pagaidu nacio nā-
lās padomes Arlietu komisijā, 
kuŗa sagatavoja lielvalstu sūt-
ņiem memorandus.

Jaunās Latvijas vadītāji Zari-
ņam par turpmāko dzīves ceļu 
bija izraudzījuši diplomātisko 
darbu, lai gan viņš pats sākotnēji 
par to negribēja ne dzirdēt. Ie -
priekš apgrozoties “augstākajā” 
sabiedrībā, kuŗā bieži valdījusi 
franču valoda, Zariņš izteicies, 
ka piecas valodas jau pārvaldot – 
latvju, igauņu, krievu, vācu un 
angļu – un ar tām pietiekot, lai 
sekotu cilvēces progresam un 
pasaules civīlizācijai. Franču va -
loda vajadzīga diplomātiem, ta -
ču viņš pats diplomāts nekad 
nebūšot. Taču kļūstot par diplo-
mātu, Zariņš smiedamies atmi-
ņās minējis: “Kungs domā, ku -
čie ris brauc. Franču valodu man 
beidzot tomēr vajadzēja iemā-
cīties un par diplomātu arī vaja-
dzēja kļūt”.

1918. gada septembrī Zariņš 
atgriezās Latvijā, lai turpinātu 
palīdzēt Latvijas valsts neatka-
rības šūpuļa kāršanā. Savukārt 
1919. gada janvārī, kad Rīgā sāka 
ieplūst sarkanais karaspēks, Za -
riņš tika uzņemts uz angļu kaŗa-
kuģa un aizbrauca uz Londonu. 
Martā Zariņš pievienojās latviešu 
delegācijai Versaļas miera konfe-
rencē, cenšoties palīdzēt tikt Ri e-
tumu uzklausītiem un jaunajai 
Latvijai atzītai. 3. aprīlī Zariņš sa -
ņēma Latvijas valdības pilnvaru, 
ar kuru tika iecelts par Latvijas 
diplomātisko pārstāvi Zviedrijā. 

Diplomāts Kārlis Zariņš – 
nozīmīga personība tautiešiem svešumā

Kārļa Zariņa dzīves ainas, balstītas uz Kārļa Zariņa un viņa laikabiedru atmiņām 
Mag.hist. 
AGNIJA LESNIČENOKA

No 1921. gada februāra bijis sūt-
nis Somijā, bet no 1923. gada ap -
rīļa sūtnis arī Zviedrijā, Norvē-
ģijā un Dānijā ar rezidenci Hel-
sinkos. No 1925. līdz 1930. ga -
dam kļuva par Latvijas sūtni 
Zviedrijā, Norvēģijā un Dānijā  
ar rezidenci Stokholmā, kur viņš 
iepazinās un apprecējās ar savu 
dzīvesbiedri, enerģisko francū-
zieti Henrieti Houppert, bet 
1927. gadā ģimenē sagaidīja mei-
tu Marie Annu. No 1931. līdz 
1933. gadam Zariņš bija Latvijas 
ārlietu ministrs. Pēc tam pāris 
mēnešus sūtnis Igaunijā, bet 
1933. gada 12. maijā Ministru 
kabinets Zariņu iecēla par sūtni 
Lielbritānijā. Kā sūtnis viņš bija 
ieguvis atzinību un mīlestību 
visās dienesta vietās, kā piemē ram, 
iegūstot draudzību ar Zvied rijas 
karali V – viņa viesošanās laikā 
Rīgā 1929. gada vasarā viņš tā 
laika prezidentam Gustavam 
Zem galam pēc Zariņa apbalvo-
šanas ar Ziemeļu Zvaigznes or -
deni esot teicis – “Tā kā mēs visi 
Zviedrijā mīlam jūsu sūtni Za -
riņu, un es nupat devu viņam arī 

augstāko ordeni, tad nu jūs ne -
varat viņu no mums atsaukt.”

Latvijas okupācijas laikā no 
1940. gada Zariņš bija ārkārtējo 
pilnvaru nesējs. Ar Latvijas Re -
publikas Ministru kabineta 1940. 
gada 17. maija lēmumu Latvijas 
sūtnim Londonā kaŗa gadījumā 

tika piešķirtas ārkārtējas piln-
varas pārstāvēt Latvijas intereses 
ārzemēs. Sevišķi grūts laiks sūt-
nim bija laikā no 1939. līdz 1945.
gadam – ar smagu sirdi sekojot 
līdzi notikumiem okupētajā Lat-
vijā un vēršoties pie Rietum-
valstu valdībām neatzīt Latvijas 

iekļaušanu Padomju 
Savienībā. Zariņam 
bija lielas rūpes par 
apstākļiem Latvijā. 
Viņš rēgulāri saņēma 
ziņas caur Stok hol-
mu un citiem avo-
tiem. Ar Sabiedroto 
karā cietušo aprūpes 
fondu un britu Sar-
kanā krusta palī dzī-
bu 1944. gadā Za  ri-
ņam izdevās nosūtīt 
uz Latviju pārtiku, 
ap  ģērbus un medi ka -
mentus. Līdz pat sa -
vai nāvei 1963. ga    da 
29. aprīlī Zariņš va -
dīja sūtniecību Lon-
donā un Latvijas di -
plomātisko un kon-
su  lāro dienestu, vel-
tīja savu darbu lat-
viešu trimdinieku 
na  cionālā gara kop-
ša nai un Latvijas 
neatkarības atgūša-
nai. Savas darbības 
laikā uzrakstījis ne -
skai tāmus memo-
randus Rietumvals -
tu valdībām par lat-
vie šu bēgļu, Latvijas 
po   lītisko stāvokli un 
padomju režīma 
vērs tās represijas 
pret Latvijas iedzī -
vo tājiem. Virzījis lat-
vie  šu polītisko orga-
nizēšanos, rosinājis 
lat viešu polītisko 
centru veidošanos, 
sasaucis un vadījis 
vairākas Latvijas sūt-
ņu un trimdas orga-

nizāciju apspriedes, 
lai noteiktu polītiskās 

darbības, kultūras un citu jomu 
vadlīnijas. Nozīmīgs bijis 1949.
gads, kad Zariņš bija iniciātors 
nacionālajai pārstāvībai – Lat-
viešu nacionālās padomes Liel-
britānijā dibināšanai, kā arī, vei-
ca divus nozīmīgus bēgļu ap -
mek lē jumus Rietumvācijas britu 

un amerikāņu zonās – “Ar prieku 
vēroju, ka mūsu trimdas gars       
ir možs, ka ticību Latvijas nā -
kotnei viņa nav zaudējusi. Pat  
vēl vairāk – man pat teica: “mēs 
neesam nekādi bēgļi un trimdi-
nieki, mēs esam gan agresijas 
upuri, bet taisni tamdēļ mēs 
esam cīnītāji un ne bēgļi.” Mani 
patiešām aizgrāba lielā sirsnība, 
ko atradu visur, ar kādu mani 
sagaidīja, uzņēma un izvadīja. 
Daudzus tautiešus satiku pirmo 
reizi savā mūžā, bet tomēr mums 
bija tāda jūtu un domu vienība, 
ka runājām kā veci mīļi draugi. 
Bet ko es varēju nest? Nekādu 
prieces vēsti. Varēju tikai nodi-
bināt personīgo kontaktu, stip-
rināt mūsu iekšējās saites un 
pārrunāt stāvokli – bet arī tas 
bija ārkārtīgi vērtīgi” – savās 
atmiņās dalījies Zariņš.

Svarīgs Zariņam bija kultūras 
aspekts – līdzdalība Dziesmu 
svētkos, nacionālās identitātes 
kopšana. Savā vienā no uzrunām 
trimdas latviešiem Zariņš ir 
rakstījis – “Kultūra ir tas cements, 
kas tur nāciju kopā. Tāpat kā 
tauta, kam apstājas dzimstība, ir 
iznīcībai nolemta, tā arī tauta, 
kam apstājusies kultūras jaun-
radīšana, nav dzīvesspējīga. Pa -
gaidām mēs to varbūt vēl nema-
nam, jo mums ir daudz bagātību 
no kā smelties, bet pagājušie ju -
ku gadi nav bijuši labvēlīgi jaun-
radīšanai, tāpēc nepieciešami 
do  māt par tādu apstākļu radī-
šanu, kur var jaunas vērtības ras-
ties un augt”.

Uzskaitīt visu, ko Zariņš ir pa -
veicis sava mūža garumā, šajās 
dažās lappusēs nav iespējams. 
Nozīmīga figūra Latvijas vēstu -
rē, kas pretī negaidīja neko. Šis 
ipiķietis vienmēr ir palicis viņš 
pats, un kā tautas izteiciens saka – 
skatījies acīm, klausījies ausīm, 
dzīvē stāvējis uz savām kājām, 
strādājis savām rokām, domājis 
savas domas. Viss, kas iegūts, 
tikai paša guvums.

Kārlis Zariņš kopā ar dārgākajām dzīves sievietēm – meitu Marie Annu (pa 
vidu) un sievu Henrieti, Londona, 50. gadi // Foto: Latvijas Valsts arhīvs

Kārļa Zariņa vīzīte bēgļu nometnē Vācijā, 24.10.1949. Foto: Latvijas Valsts arhīvs
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SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv

“LATVIJAS GRĀMATA” 

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

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

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

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

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

Vairāk informācijas
 www. liktendarzs.lv

LIKTEŅDĀRZS

Abonementa maksa:
• par 12 mēn. (48 nr.)  EUR 55  (550 SEK)
• par 6 mēn. EUR 30  (300 SEK)
• 1 nedēļu EUR 2  (20 SEK)

JOPROJĀM  INFORMĒ,  IZGLĪTO,  IZKLAIDĒ

Par reklāmu un sludinājumiem 
sazinieties ar redakciju 

Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, LV-1011, 
e-pasts: redakcija@brivalatvija.lv, 

tālr.: +371 67326761 vai +371 29439423

Laikraksts

www.facebook.com/@brivalatvija
www.twitter.com @briva_latvija

Mājaslapa: 
www.brivalatvija.lv

BRĪVĀ LATVIJA

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 45)  atrisinājums 
Līmeniski. 7. “Tadenava’’. 

8. Baritons. 10. Troja. 11. 
Velsa. 12. Kaboverde. 16. 
Rie pas. 19. Manila. 20. Kan-
dava. 21. Varna. 22. Drisa. 
23. Najas. 24. Triko. 25. Smakt. 
28. Lauri. 30. Palanga. 31. 

Algols. 32. Inkaso. 36. Pakistāna. 
40. Vol ta. 41. Fraka. 42. Austrija. 
43. Kartings.

Stateniski. 1. Ideja. 2. Kastas. 
3. Tango. 4. Ābele. 5. Trimda.      
6. Toles. 7. Tirānija. 9. Saskalas. 
13. Verdi. 14. Tarantuls. 15. Man-
dolīna. 17. Salakas. 18. Svarīga. 
26. Melanoma. 27. Talks. 29. Res-
pekts. 33. Laucis. 34. Angārs. 35. 
Atoss. 37. Ielas. 38. Turku. 39. 
Bruno.

Līmeniski. 4. Tirgus laukums 
Senās Grieķijas pilsētās. 5. Ungā-
ru dzejnieks (1823-1849). 7. Tau-
re skaņas pastiprināšanai. 10. Bal-
tijas vācu mācītājs, literāts (1652-
1705). 11. Valsts Arabijas pussalā. 
12. Agrāk populārs ansamblis 
Latvijā. 13. Neliels pašgājējs ku -
ģis. 16. Šauras, taisnas, no ko kiem 
brīvas joslas mežā. 19. Sekla vieta 
upē. 22. Cienījama precēta sie vie-
te senajiem romiešiem. 23. Lie pu 

mizas. 24. Rotaslieta. 25. Mirušo 
pazemes valsts sengrieķu mīto-
loģijā. 26. Dažādu rasu cilvēku 
kopīgs bērns. 28. Izvairīties no 
šķēršļiem. 30. Pilsēta Italijas zie-
meļos. 35. Brāļa sieva. 37. Valsts 
Centrālajā Afrikā. 38. Ēģiptes 
gal vaspilsēta. 39. Saistaudu vei-
dojumi. 40. Valsts Dienvidāzijā. 
41. Veikls paņēmiens.

Stateniski. 1. Pīļu dzimtas putns. 
2. Latvijas pirmskaŗa flotes zem-

ūdene. 3. Zvaigžņu attālu - 
ma mērvienība. 5. Dzeŗamie 
kau si. 6. Italiešu aktieris 
(1898-1967). 8. Straumes no -
apaļots akmentiņš. 9. Lat vi-
jas Nacionālā teātŗa aktieris 
(1951). 14. Trauks šķidru  -
mu pārtvaicēšanai. 15. Ali-
ga toru bumbiere. 17. Kondi-
torejas izstrādājums. 18. Pro-
fesija. 20. Karpu dzimtas 
zivs. 21. Četrvietīga kariete 
ar nolaižamu virsdaļu. 27. 
Suņu šķirne. 29. Folkloras 
sacerējums. 31. Sauss auglis 
ar cietu apvalku. 32. Dabas 
parādība. 33. Fakti, ziņas.   
34. Mazi bezastes pērtiķi.   
36. Greznas celtnes.
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18. novembrī, Latvijas valsts 
svētku dienā, Kokneses fonds sa -
ņēmis īpašu dāvinājumu Likteņ-
dārzam – Latgales Fotog rafu bied-
rības dibinātāja, fotomākslinieka 
Igora Pliča lielformāta fotografi-
jas, kuŗās redzama Daugava visā 
tās gaŗumā Latvijas territorijā, 
no Piedrujas līdz jūras vārtiem, 
kur Daugava satiekas ar Baltijas 
jūru. Mākslinieka unikālā foto-
grafiju kollekcija apkopota iz -
stādē “Daugav` abas malas”, kas 
ir meistara veltījums Latvijai.

Fotomākslinieks Igors Pličs 
Lik teņdārzam uzdāvinājis vairāk 
nekā 100 izcilus attēlus, kas kopā 
veido 150 metrus gaŗu fotografi-
ju rindu. Izstāde, sākot no nāka-
mā gada pavasaŗa, būs apskatā -
ma Likteņdārza amfiteātrī.

Sandra Kalniete, Eiropas Par-
lamenta deputāte, Kokneses 

Likteņdārzs saņēmis dāvanā unikālu 
Daugavas aerofoto kollekciju

fon da padomes priekšsēde: 
“Likteņdārzs pieņem šo dāvi  nā-

jumu ar lielu aizkustinājumu – tā 
ir patiesi unikāla fotografiju kollek-
cija, kas ir arī mūsu laikmeta lie-
cība, jo atspoguļo gultnes izmai-
ņas, kas radušās 20. gad simtā. Tā 
rāda Daugavas vare nī bu, mūsu 
diž upes vārdos neiz sa kāmo un ap -
brīnojamo skaistu mu. Attēlu ap -
joms ir grandiozs, un šie Dau gavas 
aerofoto kļūs par vēl vienu iecienī-
tu apskates ob  jektu Likteņ dārza 
viesiem – līdzās amfiteātrim un 
ka  rogu mastu ansamblim, līdzās 
Liktens gātei, Skatu terasei un ci -
tiem mūsu ciemiņu novēr tētiem 
pie turpunktiem Likteņ dārzā.”

Likteņdārzs ir unikāla, par zie-
dojumiem veidota piemiņas vie-
ta, kas pēc pasaulē pazīstama 
Japānas ainavu architekta Šun-
mjō Masuno (Masuno Shunmyō) 

projekta top uz salas Daugavā pie 
Kokneses. Likteņdārzu aizsargā 
2018. gadā Saeimā pieņemts 
īpašs Likteņdārza likums.

Likteņdārzs top kā gaišas atce-
res dārzs, kur svinēt latviešu tau-
tas izturību un gara spēku. Tas 
veltīts visu latviešu piemiņai, 
kuŗi 20. gadsimtā gājuši bojā vai 
cietuši svešu varu dēļ. Dārzs ap -
vieno izcilu kultūrainavu, archi-
tektūru ar Kokneses pussalas 
dabas un Daugavas krāšņumu. 
Likteņdārza attīstībai ziedojuši 
tūkstošiem Latvijā un ārvalstīs 
dzīvojošo tautiešu un desmitiem 
uzņēmumu, Kokneses fonds ar 
pateicību un līdzjutību pieņem 
testamentāros un piemiņas zie-
dojumus. Ik gadu Likteņdārzu 
apmeklē 70 000 – 100 000 viesu, 
no kuriem aptuveni 30% ir bērni 
un jaunieši.

Pasūtiniet digitālo laikrakstu ŠEIT:
www.brivalatvija.lv/abone-interneta

vai maksājiet bankā SIA VESTA-LK kontā:
AS SEB banka, kods UNLALV2X,
Konta nr.: LV80UNLA0050016243516
ar piezīmi “BL abon” un norādot vārdu, uzvārdu, 
e-pastu un mājas adresi

Ik nedēļu izlasīsiet Jums svarīgu informāciju labā latviešu valodā.
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Vaļņu iela 3, Rīga, LV–1050
e-pasts: matiss@ska.lv

+371 28390346

S P O R T S

(Turpināts 20. lpp.)

Brāļi Šici triumfē 
Sprinta kausa 

sacensībās
Latvijas kamaniņu sporta 

vīriešu divnieks Andris Šics/
Juris Šics Leikplesidas trasē 
izcīnīja uzvaru Pasaules kausa 
otrā posma sacensībās Sprinta 
kausā.

Brāļi Šici sprinta distanci 
veica 37,218 sekundēs, bet nie -
ka astoņas sekundes tūk stoš-
daļas zaudēja vācieši Tonijs 
Egerts/Saša Benekens, kamēr 
0,037 sekundes lēnāks bija cits 
Vācijas duets Tobiass Vendls/
Tobiass Arlts. Oskars Gudra-
movičs/Pēteris Kalniņš uzvarē-
tājiem  zaudēja 0,331 sekundi, 
kas deva sesto vietu, bet Kris-
tens Putins/Imants Marcin kē-
vičs bija 0,946 sekundes lēnāki, 
ieņemdami 13. vietu 15 div-
nieku vidū. Individuālajā ie -
skaitē Kendija Aparjode ierin-
dojās 10., Ulla Zirne – 12. vietā

Pamatsacensībās augsto – 5. 
vietu – izcīnīja Kristers Aper-
jods (attēlā).

Kristers Aperjods

Andrejs Rastorgujevs // FOTO: 
Reuters/Scanpix/LETA

Patrīcija Eiduka

Dženifera Ģērmane
// FOTO: FIS

Riks. K. Rozītis ierindojās 16. 
vietā, bet Inārs Kivlenieks otrajā 
braucienā krita un palika bez 
rezultāta.

Biatlona trasēs 
un šautuvēs

Latvijas vadošais biatlonists 
Andrejs Rastorgujevs Norvē-
ģijā ieņēma septīto vietu IBU 
kausa sacensībās 10 km sprintā. 
Rastorgujevs ugunslīnijā neaiz-
vēra piecus mērķus, sacensību 
uzvarētājam Lukasam Fračeram 
no Vācijas zaudējot vienu mi  -
nūti un 10,2 sekundes.

Rastorgujevs sezonas pirmo 
sacensību pirmajā šaušanā pie -
ļāva vienu kļūdu, kas deva 
ceturto vietu, bet otrajā uguns-
līnijā, tāpat kā daudzi citi biat-
lonisti, cīnījās ar vēju un ne -
sašāva vēl četrus mērķus. Uz -
varētājs Fračers bija viens no 
trim sportistiem, kas noslēpoja 
tikai vienu soda apli, finišē dams 
pēc 28 minūtēm un 33,1 se  kun-
des. No Latvijas sportistiem vēl 
Rūdis Balodis kļūdījās trīs rei-
zes un uzvarētājam zaudēja 
piecas minūtes, kas deva 76. 
vietu, bet Kirils Matjuhins ar 
sešām kļūdām atpalika vairāk 
nekā sešarpus minūtes, finišē-
dams 95. vietā 112 biatlonistu 
konkurencē.

***

Latvijas biatlonisti Ieva Pūce, 
Jūlija Matvijenko, Aleksandrs 
Patrijuks un Roberts Slotiņš 
Pasaules kausa izcīņas pirmā 
posma 2x6+2x7,5 kilometru 
jauktajā stafetē ieņēma 24. 
vietu. Vējainos laika apstākļos, 
kam brīžiem pievienojās sniegs, 
viņi sacensības beidza otrajā 
posmā, kad tika apdzīti par apli, 
Patrijukam un Slotiņam trasē 
nedodoties.

Slēpošana
Latvijas distanču slēpotāja 

Patrīcija Eiduka Somijā Pa  sau-
les kausa (PK)izcīņas pir majā 
posmā sprinta kvalifikācijas 
sacensībās izcīnīja 75. vietu, 
Indulis Bikše finišēja 99. po -
zicijā. Finālsacensībām kvali fi-
cējās 30 labākie sportisti. 10 km 
klasiskā stila slēpojumā Eiduka 
uzvarētājai Terēzai Juheugai no 
Norvēģijas zaudēja divas mi  nū-
tes un 44 sekundes, nopelnot 
81,62 Starptautiskās Slēpoša -
nas federācijas (FIS) katēgorijas 
punktus. U-23 konkurencē Ei -
duka sasniedza 15. ātrāko laiku.

Iedzīšanas sacensības Pat rī-
cija uzsāka lielajā grupā divas 
minūtes un 45 sekundes pēc 
norvēģietes. Juheuga iedzīšanā 
nosargāja pirmo vietu, fin šē-
dama pēc 25 minūtēm un 48 
sekundēm. Eiduka finišēja pie-
cas minūtes un 30 sekundes aiz 

uzvarētājas, ieņemdama 53. 
vietu 73 slēpotāju konkurencē. 
Distancē viņai bija 48. ātrākais 
laiks, kas deva 117,05 FIS 
katēgorijas punktus.

Kalnu
slēpošana

Visu laiku labākās Latvijas 
kalnu slēpotājas Ullas Ģēr ma-
nes (Lodziņas) meita Dženifera 
Austrijā izcīnīja uzvaru Starp-
tautiskās Slēpošanas federācijas 
(FIS) sacensībās slalomā.

16 gadus vecā latviešu spor-
tiste startēja ar 28. numuru un 
pirmajā braucienā bija trešā, bet 
otrajā sasniedza pārliecinoši 
labāko rezultātu, kas summā 
ļāva izcīnīt uzvaru. Otrās vietas 
ieguvēja, italiete Džūlija di 
Frančesko, Latvijas sportistei 
zaudēja 0,83 sekundes. Par savu 
sniegumu Ģērmane tika pie 
37,25 FIS punktiem, kas viņai 
šobrīd ir karjērā labākais 
rezultāts. Ģērmanei šī bija tikai 
trešās FIS raudzes sacensības. 
Iepriekš Ģērmane slalomā bija 
otrā un tika pie 44,44 FIS punk-
tiem, bet novembra vidū pie-
dalījās Austrijas junioru čem-
pionātā. Startēja arī Karlīna 
Lāce, bet viņa pirmajā brau-
cienā nefinišēja.

TTT vēsturiskā 
uzvara

TTT Rīga basketbolistes Starp-
tautiskās Basketbola federācijas 
(FIBA) Eirolīgas spēlē savā lau -
kumā sagādāja sezonas pirmo 
zaudējumu līgas čempionēm 
no Krievijas – Jekaterinburgas 
UGMK – 89:81 (23:26, 20:16, 
23:28, 23:11).

TTT basketbolistes (baltajos 
tēr pos) iemet pretinieču grozā 
// FOTO: FIBA.com
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D I E V K A L P O J U M I

Marģers Grīns ir veltījis savu 
dzīves darbu Latvijai. Patriots, 
sabiedrisks darbinieks, rakst-
nieks un skolotājs viņš visu savu 
gaŗo mūžu strādāja, lai latviskais 
un latviskā apziņa dzīvotu sevī 
un arī nākotnei.

Marģers Grīns Mūžībā

Ilze Milts Meehan aizgāja 
Aizsaulē 2019. gada 3. jūnijā, 
Ņujorkas štata Rainebekas pil-
sētā. Viņas urna apbedīta Brāļu 
kapos Katskiļos 2019. gada 22. 
septembrī. 

Dzimusi Rīgā, Latvijā, 1939. 
gada 10. jūlijā. Ilze bija nelaiķu 
Ērikas un gleznotāja Fridricha 
Miltu meita. Sērojošie palicēji 
pēc Ilzes aiziešanas Viņsaulē ir 
viņas vīrs Edvards un māsa Ieva, 
un tuvi draugi.

1964. gadā Ilze absolvēja Ņu -
jorkas pilsētas kolledžu, kur 
ieguva mākslas bakalaura zināt-
nisko gradu. Absolvente tolaik 
saņēma rektora īpašo atzinību 
par izcilām sekmēm.

Pēc kolledžas Ilze uzsāka savu 
karjēru kā grafiskā dizainere, 
strādājot valsts mēroga uni ver-
sālveikalu tīkla JCPenney Ņu -
jorkas reklāmas nodaļā. 

Pēc aiziešanas no JCPenney 
Ilze par grafisko dizaineri strā-
dāja valsts mēroga mēbeļu ra -
žošanas uzņēmumā Baumritter 
Corporation, Šā uzņēmuma Ņu -
jorkas reklāmas nodaļā Ilze iz -
strādāja pazīstamā Ethan Allen 
mēbeļu veikalu tīkla mēbeļu lī  ni jas 
Treasury of American Tra  ditional 
Furniture dizainu un apdruku. 
Ilze tāpat bija saistīta ar šā uz  ņē-
muma jaunās, mūsdie nīgās dāņu 
stila mēbeļu līnijas ar nosauku-
mu “Viko Baumritter” reklāmu.

Turpinot savu karjēru reklāmas 

Ilze Milts Meehan Aizsaulē
jomā, Ilzes nākamais amats bija 
sieviešu modes aģentūras māk-
slinieciskā vadītāja, īpašu uzma-
nību pievēršot līgavu modei. 
Rodoties izdevībai kļūt par šīs 
aģentūras partneri, Ilze pieņēma 
šo piedāvājumu un kļuva par 
aģentūras līdzīpašnieci. Daudzus 
gadus Ilze un viņas kolēģe vadīja 
veiksmīgu līgavu modes reklā-
mas aģentūru, līdz abas devās 
pensijā.Vedat mani dziedādami, nevedat raudādami,

Lai iet man dvēselīte pie Dieviņa dziedādam’.

• 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: 
An  drejs 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, lasī ju-
miem un dzejoļiem

24. dec. (plkst. 18:00)-Svētku 
vakara dievkalpojums (laju vadīts)

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Svētdienās 11:00 Dievk. 
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis 
Keggi, draudzes sekretāre Zig-
rida Kručkova, tālr.: 617-323-0615. 

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

Dzelzgalvis
Rēgulārā Filadelfijas pensio-

nāru sanāksme decembrī neno-
tiks. Tās vietā būs Ziemsvētku 
eglīte sestdien, 14. decembrī. 
Pulcēšanās plkst. 12:00 dienā 
Brīvo latvju biedrības telpās, 531 
North 7th Street. Iesāksim to ar 
svētbrīdi, tad padziedāsim Ziem-
svētku 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 vecu-
mu viesi laipni gaidīti! Nākamā 
rēgulārā pensionāru sanāksme 
notiks otrdien, 7. janvārī (AB).

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: (1780 Knapp St. NE, Grand 
Rapids MI 49505). Tālr: 616-361-
6003. Māc.prāv. Ilze Larsen, tālr: 
269-214-1010. Dr.pr. Ivars Pet-
rovskis, tālr: 616-975-2705. Dievk. 
notiek 2x mēnesī 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds.

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

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 ce  tur-
tajā trešdienā. Baptistu dr.: 
Bethel Baptist Church (2706 
Noble Rd, Cleveland 44121) 
dievk. notiek svētdienās 14:30. 

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 68510). 
Māc. Gija Galiņa, tālr.: 402-475-
8106. Dr.pr. Kārlis Indriksons, 
tālr.: 402-438-3036. Dievk. no -
tiek 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. 

21. decembrī, plkst. 1:00 - 
Ziemsvētku dievk. Viesu māc. 
Igors Safins. Sekos eglīte.

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

• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 

Minneapolis MN 55407).Pēc 
Dievk. sadraudzība.

7. dec. - 11.00 līdz 15:00 - 
Ziem svētku tirdziņš

8. dec. - 10:30 - Dievk. ar Sv.
vak.; bērnu uzruna; Sv.
skola;sadraudzība

15. dec. - 10:30 - Dziesmots 
dievk.ar kori;skolas eglite 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 va -

kara dievk. ar Sv.vak.
5. jan. - 10:30 - Zvaigznes die-

nas 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.drau-
dze.org vai www.tervete.org Dievk. 
vada dr. pr. Jānis Mateus un Vik. 
Zvirgzds. tālr.: 514-481-2530, 
e-pasts: prez@draudze.org. Diev-
kalpojumi Centrā. 

• Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ 08816). Māc. Ieva Puš-
mucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-
1101, e-pasts: latvianlutheran-
church@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 va -

kara dievkalpojums
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr: 
Ņujorkas latviešu ev. lut. drau-

dzes 2019.g. decembŗa dievkal-
pojumu kalendārs:

Jonkeru bazn, 254 Valentine 
Ln, Yonkers NY

Salas bazn, 4 Riga Ln, Melville 
NY

St. Andrew bazn, 335 Reynolds 
Ave, Parsippany NJ

Seafarers, 123 East 15th Street, 
New York, NY

Priedaine, 1017 State Rte 33, 
Freehold NJ

8. dec. Jonkeru bazn. plkst. 
10:30 svētbrīdi, māc. Saivars, 
seko seko Ņujorkas latviešu koŗa 
Adventa koncerts;

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

St. Andrew bazn. plkst. 13:30 
dievk., māc. Saivars.

14. dec. Jonkeru bazn. plkst. 
10:00 Jonkeru pamatskolas eglīte, 
māc. Saliņš;

Manhatenā, Seafarers plkst. 
14:00 dievk. māc. Saliņš, seko 
Iekšpilsētas eglīte;

Priedainē plkst. 11:00 Ņudžer-
sijas pamatskolas eglīte.

15. dec. Jonkeru bazn. plkst. 
10:00, 3. Adventa dievk., māc. 
Saivars; 

Salas bazn. plkst. 10:30, 3. Ad -
venta dievk., māc. Saliņš.

22. dec. Jonkeru bazn. plkst. 
10:00, 4. Adventa dievk., māc. 
Saliņš, seko iesvētāmo pirmā 
mācību stunda; 

Salas bazn. nav dievkalpojums.
24. dec. Jonkeru bazn. plkst. 

18:00, Ziemsvētku vakars, koris, 
māc. Saivars; 

vadīja latviešu skolu Klīvlandē 
un arī nodibināja Klīvlandes 
latviešu vidusskolu. Marģers 
Grīns uzņēmās plašāku sabied-
risku lomu, darbojoties ALAs 
Kultūras un Izglītības birojos un 
arī aktīvi piedalījās Daugavas 
Vanagu Centrālā valdē. Viņa 
vadībā tika dibināts Latviešu 
institūts. Latvju Enciklopēdijas 
pirmie sējumi un Latvju Māk-
slas žurnāls tika ievirzīti ar viņa 
līdzdalību. Ilgus gadus kopā ar 
Māru rediģēja dievtuŗu izdevu-
mu Labietis un vairākus gadus 
darbojās kā dievtuŗu sabiedrības 
dižvadonis. Marģers aizrautīgi 
rīkoja izstādes, saietus un sali-
dojumus, kur piedalījās daiļ-
amatnieki un mākslinieki no 
visiem Ziemeļamerikas cen-
triem. Līdzās sabiedriskiem dar-
biem Marģers aktīvi piekopa 

Marģers Jēkabs Grīns ir dzimis 
1928. gada 28. decembrī Īles 
pagasta “Daudzumos”. Kārļa un 
Mildas jaunākais dēls uzauga 
laukos ar diviem brāļiem un 
dvīņu māsām.

1944. gadā Grīnu ģimene de -
vās bēgļu gaitās uz Vāciju un 
nometņu gadus pavadīja Blom-
bergā. 1949. gadā Marģers uz -
sāka trimdas dzīvi Youngstown, 
OH, un iestājās universitātes 
inžinieŗzinātnes fakultātē. Stu  di-
jas turpināja, iegūstot maģistra 
un MBA gradus, un algotā darbā 
guva atzinību savā profesionālā 
laukā, vadot inžinieŗa projektus.

1954. gadā Marģers salaulājās 
ar Māru Brastiņu. Ģimenē paš-
aizliedzīgi audzināja četras mei-
tas, rūpējoties par viņu izglītību 
un latvisko apziņu.

Marģers visus gadus rosīgi 
darbojās trimdas latviešu sa -
biedrībā. Viņš desmit gadus 

savas mūzikālās intereses, dzie-
dot vīru dubultkvartetā “Tēv-
zeme” un spēlējot Klīvlandes 
kokļu ansamblī.

Marģers iedziļinājās un pētīja 
latviskās gara mantas, un pēc 
Latvijas atbrīvošanas no padom-
ju varas viņš brauca uz Latviju 
vadīt tautiskā mantojuma kur-
sus. Kursanti smēla zināšanas, 
kuŗas nesīs tālāk nākamām pa -
audzēm. Marģers kopā ar Māru 
sarakstīja “Latviešu gads, gads-
kārta un godi”. Šī rokasgrāmata 
ir liecinājums abu mīlestībai un 
cieņai pret Latviju un latviskām 
vērtībām un paliek kā viņu 
devums nākotnei. Grāmata tika 
augsti novērtēta – tai piešķīra 
PBLA Krišjāņa Barona prēmijas 
balvu.

Gaŗu mūžu nodzīvojis, Mar-
ģers aizgāja Viņsaulē 2019. gada 
4. novembrī Westlake, OH – ASV.

IG

doja brīnumskaistu, krāšņu augu 
un ziedu dārzu.

Adīšanā viņas iecienītais ma  te-
riāls bija vilna. Tā bija silta, sag-
labāja savu formu, taču vissva-
rīgākais – vilna bija pieejama 
visdažādākajās krāsās.

Ilzei piemita brīnišķīgs talants 
izraudzīties brīnumainus krāsu 
salikumus, kas saderēja cits ar citu. 
Viņas džempeŗi un šalles bija 
apbrīnojami smalki izstrā dātas 
un žilbinošās krāsās. Ar dzīparu 
palīdzību Ilze radīja īstas gleznas.

Ilze bija ļoti radoša, inteliģenta 
un neatkarīga sieviete, kas dzī -
voja īstu mākslinieces dzīvi.

Ilze mīlēja dzīvi! Viņa mīlēja 
sevi, savu darbu un apkārtējos 
cilvēkus. Viņa bija darītāja, gata-
va katru dienu doties pasaulē un 
līksmi un pārliecināti ļauties 
savam azartam un iedvesmai.

Ilzei bija silts un neatvairāms 
smaids. Smaids, kas uzrunāja: 
“Esmu laimīga atkal būt kopā ar 
tevi.” Viņai bija brīnišķīgs hu -
mors un smējīga daba. Kopā ar 
viņu vienmēr bija jautri. Mēs visi 
no sirds baudījām to prieku, ko 
Ilze ienesa mūsu dzīvē.

Aizsaulē Ilze aizgāja burvīgā 
jūnija rītā. Diena bija brīnum-
skaista, taču viņas tuviniekiem un 
draugiem tā bija ārkārtīgi skumja 
diena. Bija patiesi liels gods pazīt 
un mīlēt viņu. Mūs māc dziļas 
bēdas, taču mūsu atmiņās un 
sirdīs Ilze dzīvos mūžīgi.

Vēl vienu gadu Ilze kā grafiskā 
dizainere darbojās internetā, vei-
dojot logotipus, burtveidolus un 
interneta lapu maketus ar attē -
liem un illustrācijām, kas vis  la-
bāk atbilstu viņas klientu rek lā-
mas mērķiem. 

Pensijas gados Ilzes radošais 
gars pievērsās dārzniecībai un 
adīšanai. Viņa savās mājās izvei-
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D I E V K A L P O J U M I

Pieminam mūsu mīļo mammu un dzīvesbiedri, aizejot mūžībā,

ASTRĪDA JANSONS,
dzim. Ribenieks

Dzimusi 1937. gada 14. aprīlī Liepājā,
mirusi 2019. gada 26. novembrī Grosse Pointe, Mičiganā

DZĪVESBIEDRS ANDREJS
DĒLS MĀRCIS UN ANITA MILLERS

MEITA ZINTA UN DAUNIS AUERS
MAZBĒRNI MARKUS, SELGA UN ANNA

KASIMS AHAMAD
PATSY UN MARTIN JANSONS

LISA JANSONS GRAY

KORPORĀCIJA TALAVIJA

LETTONIAS KONVENTS UN F!P!B!

LETTONIAS KONVENTS UN F!P!B!

LETTONIAS KONVENTS UN F!P!B!

KORPORĀCIJA TALAVIJA

KORPORĀCIJA TALAVIJA

Par viņu sēro
VARAVĪKSNES KONVENTS

Mūsu mīļais fi listrs

EIŽENS SALMIŅŠ, agronoms
Dzimis 1916. gada 10. maijā Krimuldas pagastā,

miris 2019. gada 31. augustā Indianapolis, IN, ASV

Mūžībā aizgājis mūsu biedrs

fi l! JĀNIS EDUARDS VINTERS,
microbiol., 1960 II

Dzimis 1942. gada 16. jūnijā Rīgā, Latvijā,
miris 2019. gada 13. aprīlī Indianapolē, ASV

Mūžībā aizgājis mūsu biedrs

fi l! VALTERS ĀDAMSONS, oec., 1959 I
Dzimis 1937. gada 18. septembrī Rīgā, Latvijā,

miris 2019. gada 28. oktobrī Rīgā, Latvijā

Mūžībā aizgājis mūsu biedrs
fi l! JURIS RIEKSTIŅŠ, electr. ing., 1966 II

Dzimis 1941. gada 27. oktobrī Rīgā, Latvijā,
miris 2019. gada 30. aprīlī, Westlake Village,

Kalifornijas štatā, ASV

Mūsu mīļais fi listrs

VALDIS BLŪMS, mag. phil.
Dzimis 1936. gada 5. februārī Liepājā,
miris 2019. gada 20. septembrī Rīgā

Mūsu mīļais fi listrs

JURIS ARTŪRS KĒLERS, B.A.
Dzimis 1935. gada 22. decembrī Jelgavā,

miris 2019. gada 12. oktobrī Jelgavā

Mūsu mīļā com!

GUNTA CIMBULIS,
dzim. VOLGASTS, 1956-I,

Dzimusi 1936. gada 29. februārī Rīgā,
mirusi 2019. gada 17. novembrī Ņujorkā

Kam, liepiņa, tu nolūzi,
Vai nav koku lūzējiņu?
Kam, māmiņa, tu nomiri,
Vai nav laužu mirējiņu?
Aizsaveras zemes vārti,
Aizkrīt zemes atslēdziņa.
Gulēt tev zem zemītes,
Kamēr saule debesīs.
/T.dz./

Salas bazn. plkst. 18:00 Ziem-
svētku vakars, māc. Saliņš, so -
listes Laila un Lalita Saliņas.

25. dec. St. Andrew bazn. 
plkst.11:00 Ziemsvētku dievk. ar 
dievg., māc. Saivars.

29. dec. Jonkeru bazn. 
plkst.10:00 dievk. ar dievg., māc. 

Mācītāja: Biruta Puiķe-Wilson 
mob. (269)267-5330. Kontakt-
per sona: MaryBeth Dzirnis mob. 
(989)781-1163. Epasts: dzirnis@
chartermi.net Dievkalpojumi 
vienreiz mēnesī, 1:00 pēcpus-
dienā, seko groziņu kafijas galds. 
/ 22. decembrī /Ziemsvētki/ diev-
kalpojums ar dievgaldu un se -
kojošu, tradicinālo svētku svinē-
šanu 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: diev kal-
pojums ar eglīti 15. decembrī 
14:00; pēc dievk. saiets ar gro -
ziņiem. Dievk. vadīs Māc. Dace 
Skudiņa. Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 
314 457 1830, kalninsirene@
gmail.com. 

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

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

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

8. dec. Angļu valodas dievkal-
pojums ar dievgaldu. Pēc diev-
kalpojuma Ziemsvētku dziesmu 
dziedāšana kamīna telpā.

14. dec. Svecīšu dievkalpojums 
plkst. 5:00. Dziedās skolas bērni 
un koris. Pēc dievkalpojuma lat-
viešu skolas un draudzes eglīte. 
Groziņu vakars.

24. dec. Ziemsvētku vakara 
diev kalpojums plkst. 5:00.

29. dec. Vecgada dievkalpojums 
ar dievgaldu.

5. janv. Zvaigznes dienas diev-
kalpojums ar dievgaldu.

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

15. dec. plkst. 2:00 Kristus pie-
dzimšanas svētku dievkalpojums 
ar Dievgaldu. Dzies. gram. Dia-
kone Linda Sniedze-Taggart

• St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: Dievk. notiek 14:00 katru 
pirmo un trešo svētdien Faith 
Lutheran baznīcā (2601 49th Str. 
N, St.Petersburg, FL), Māc. Aivars 
Pelds, tālr.: 727-368-0935. Dr. pr. 
Aija Norbergs, tālr.: 727-367-6001. 

8. dec., plkst. 11:00 Bībeles 
stunda mācītāja dzīvoklī 727-
368-0935

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

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

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

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, To -
ronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416-
921-3327, E-pasts: baznica@bell -
net.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 Ko -
rule. Dāmu kom.pr. Maija Sukse, 
tālr.: 416-221-4309. 

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

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

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

DIEVKALPOJUMS. Latviešu 
skolai Pateicības dienas brīvdiena.

atzīmēšanai kalendāros
8. decembrī – Ziemsvētku 

tirdziņš 
15. decembrī – Skolas eglītes 

dievkalpojums un sarīkojums.

Saivars;
Salas bazn. nav dievkalpojums.
• Ročesteras ev. lut. Krusta 

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

Svētdien, 8. decembrī, 2:00 
p.p., Adventa laika dievkalpo-
jums. Skolas eglīte.

 Lūgti groziņi
 Mācītāja Dr. Aiva Rozenberga-

Drummond
Svētdien, 22. decembrī, 2:00 

p.p., Kristus dzimšanas svētku 
dievkalpojums

 Diakone Linda Sniedze
• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 

(128 N Elm Str, Saginava, MI 
48602)

Izsakām visdziļāko līdzjutību
Zintai Jansons un viņas ģimenei,

mammu – Astrīdu Jansons
mūžībā aizvadot.

ELLEX KĻAVIŅŠ SAIME

Sit tibi terra levis

Sit tibi terra levis

Sit tibi terra levis
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Imants Ziediņš

Anastasija Sevastova un Aļona 
Ostapenko // FOTO: LETA

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

Speciālistu ieskatā tā bijusi 
lielākā uzvara Latvijas sieviešu 
klubu basketbola vēsturē kopš 
neatkarības atgūšanas. Ko  man-
du UGMK var uzskatīt par pa -
saules izlasi, tai ir pasaulē 
lielākais budžets sieviešu bas-
ketbolā, uz spēlēm viesos tā 
dodas ar nolīgtu lidmašīnu, tai 
ir dažādi tituli. Spēlē Rīgā 
UGMK, iespējams, nenovērtēja 
TTT un spēles lielāko daļu aiz-
vadīja pavirši. Rezultātīvākā 
spē  lētāja TTT Rīga rindās bija 
Drameha ar 25 punktiem un 
sešām atlēkušajām bumbām. 24 
punkti un astoņas bumbas zem 
groziem, kā arī četras rezul tā-
tīvas piespēles un piecas kļūdas 
komandas jaunpienācējai Mei -
brijai, kuŗa reālizēja 12 no 12 
soda metieniem. 13 punkti un 
sešas atlēkušās bumbas Meganai 
Hafai, bet 10 punkti un piecas 
piespēles Katei Krēsliņai.

Par Latvijas 
tiesnešu 

vēsturisko
notikumu

Latvijas futbola tiesnešu bri-
gāde ar Andri Treimani, Ha -
raldu Gudermani un Alekseju 
Spasjoņņikovu izdarījuši jaunu 
ierakstu Latvijas futbola vēs-
turē, kļūstot par pirmajiem 
mūsu valsts pārstāvjiem ar 
pienākumiem FIFA Pasaules 
kausa finālturnīros. Latvijas 
tiesneši strādāja FIFA U-17 
Pasaules kausā un nopelnīja 
godu tiesāt arī finālspēli. 28. 
novembrī šī pati tiesnešu bri-
gāde kārtējo reizi strādāja UEFA 
Eiropas līgas grupu stadijā, ap -
kalpojot spēli Trabzonsport – 
Getafe. Par spēles norisi un 
interesantākajiem momentiem 
pastāstīja  Andris Treimanis.

Andris Treimanis norāda uz pārkāpumu

„Kopā ar asistentiem Haraldu 
un Alekseju devāmies uz savu 
pirmo FIFA turnīru ar domu, 
ka jāpierāda sevi, jāizdara 
maksimāli viss, kas no mums 
atkarīgs. Sevis pierādīšana no -
zīmē smagu un neatlaidīgu 
darbu: treniņu nodarbības, kur 
uz spēles laukuma divas ko -
mandas veido spēles situācijas 
un ar VAR palīdzību tajās jā -
pieņem pareizi lēmumi; teorē-
tiskās nodarbības – zināšanas 
spēles noteikumos un to in  ter-
pretācijā; uzticēto spēļu tie  sā-
šana – laba vadīšana un lēmumu 

pareiza pieņemšana. Pirmo 
reizi saskārāmies ar pielā go-
šanos citai laika joslai, karstiem 
laika apstākļiem, fiziskām slo-
dzēm 1300 m augstumā, at  ra-
šanos turnīra režīmā 32 dienas 
un dažādām niansēm bagātu, 
citādātku futbola uztveri un 
mentālitāti. Kopumā mūsu 
komanda sevi parādīja pozitīvi 
visos aspektos, kas rezultējās 
pasaules kausa fināla spēles 
nozīmējuma saņemšanā. Ja 
kāds pirms turnīra būtu teicis, 
ka brauksim mājās ar fināla 
piemiņas medaļām kaklā, kuŗas 
pasniegs FIFA prezidents In -
fantīno kungs, kā arī pasaules 
futbola leģendas Ronaldu un 
Kafu, īsti nopietni to nebūtu 
uztvēruši. Turnīra gaitā pēc 
astotdaļfināla aizvadīšanas sa -
pratām, ka varam pacīnīties par 
ko vairāk. Turpmāko nozī mē-
jumu saņemšana bija lielā mērā 
atkarīga arī no komandām, kuŗas 
turpmāk tiksies turnīra gaitā, 
tāpēc mūsu izredzes uz finālu 
pieauga, kad pusfinālos uzvarēja 
Meksikas un Brazīlijas koman-
das, atstājot Nīderlandi un 
Franciju cīņai par trešo vietu.

Fināls jebkurā turnīrā nozīmē 
ne tikai lielu godu, bet arī 
atbildību. Finālam gatavojāmies 
kā parasti – komandu video 
analīze, pirmspēles treniņš, labs 
miegs, atbilstošas pārtikas iz -
vēle, tiesnešu komandas pirms-
spēles instruktāža, un spēle jau 
klāt. Satraukums – ne lielāks vai 
mazāks kā pirms citām nozī-
mīgām spēlēm, ar pirmo svilpi 
tas pazūd. Brazīlijas komandu 
dedzīgi atbalstīja savu fanu 
piepildītais stadions. Rezultāts 
0:1 Meksikas labā. Otrā pus-
laika vidus, un pirmo reizi 
oficiālā spēlē man tiek reko-
mendēts no VAR puses doties 
pie monitora izvērtēt iespējamu 
pārkāpumu soda laukumā. Vi -
deo atkārtojumos redzu skaidru 
kontaktu kājās, kaut spēles laikā 
situāciju redzēju un novērtēju 

citādāk. Dažas minūtes līdz 
spēles beigām Brazīlija gūst 
savus otros vārtus un jau pēc 
dažām minūtēm svin, paceļ 
Pasaules kausu sev virs galvas. 
Ģērbtuve, viesnīca, apsveikumi, 
nerimstošas emocijas un, pro-
tams, adrenalīna pārņemti, aiz -
migt nevaram. Nākamais rīts 
un jau 30 stundu ceļš atpakaļ uz 
Latviju. Labi padarīta darba 
sajūta, kas pēc dažām dienām 
jau jāatstāj aiz muguras un jāsāk 
gatavoties nākamajām spēlēm 
šeit Eiropā. Daudz darāmā vēl 
priekšā!”

Gatavošanās 
Pasaules hokeja 

čempionātam 
Latvijas vēstnieks Baltkrievijā 

Einars Semanis tikās ar Balt-
krievijas Sporta un tūrisma 
ministru Sergeju Kovaļčuku, lai 
pārrunātu kopīgo gatavošanos 
Pasaules hokeja čempionātam 
2021. gadā.

Vēstnieks E. Semanis (attēlā 
no labās) uzsvēra, ka Pasaules 
hokeja čempionāts, kas no 2021. 
gada 7. līdz 23. maijam notiks 
Rīgā un Minskā, ir lieliska ie -
spēja iepriecināt hokeja līdz-
jutējus, veicināt mūsu valstu 
starptautisko atpazīstamību un 
tūrismu. Vēstnieks atzīmēja, ka 
šā gada 15. oktobrī Latvijas 
Ministru kabinets ir aktuālizē jis 
Rīcības komitejas pasaules čem-
pionāta hokejā vīriešiem orga-
nizēšanas uzraudzībai sastāvu, 
par komitejas vadītāju ieceļot 
Ministru prezidentu Krišjāni 
Kariņu. Ministru prezidenta 
apstiprināšana par komitejas 
vadītāju apliecina, ka Latvijā 
hokeja čempionāta organizē-
šanai tiek pievērsta uzmanība 
augstākajā polītiskajā līmenī. 
Tāpat vēstnieks ar ministru Pa -
saules hokeja čempionāta kon-
tekstā pārrunāja jautājumus, 
kas saistīti ar hokeja treniņu 
halles projektēšanu un būv nie-
cību pie Daugavas stadiona, 
muitas un robežsardzes dienes-
tu sadarbību, robežšķērsošanas 
punktu modernizāciju, Šen ge-
nas vīzu izsniegšanu un sabied-
riskā transporta jautājumus.

Balva par mūža 
ieguldījumu 

Latvijas sportā –
Imantam 

Ziediņam
Preses konferencē Latvijas 

Olimpiskās komitejas (LOK) 
prezidents Aldons Vrubļevskis 
paziņoja, ka balvu “Mūža ie  gul-
dījums Latvijas sportā” šogad 
saņems Talsu hokeja kluba di -
binātājs un vadītājs, pirmā 
mākslīgā ledus laukuma ārpus 
Rīgas izveidotājs, vairāku des-
mitu Latvijas hokeja izlases 
dalībnieku audzinātājs un ho -
keja spēles entuziasts mūža 

garumā Imants Ziediņš.
Interesi par sportu un hokeju 

Imants Ziediņš izjutis jau no 
pašas mazotnes. Izlasītie, sa -
krātie un iesietie žurnāli Sports 
devuši iedvesmu, lai izvirzītu 
sev divus mērķus: pirmais un 
galvenais – uzbūvēt Talsos māk-
slīgo ledus halli, otrais – au -
dzināt un trenēt jaunos hokejis-
tus. Kopš tā laika pagājuši jau 
vairāk nekā 30 gadi. Nevienam 
pirms gadiem trīsdesmit pat 
sapņos nevarēja rādīties, ka kaut 
kas tāds ir iespējams. Tomēr 
bija kāds, kuŗš sapņoja un ticēja. 
Un tā dzīvē notiek lietas un 
sapņi piepildās,” sacīja hokeja 
treneris Ēvalds Gra bov skis.

Rīgas maratona 
dalībnieki 

kvalificēsies 
Tokijas 

Olimpiskajām 
spēlēm

Nākamā gada “Rimi” Rīgas ma -
ratona pirmo piecu vietu iegu-
vēji kvalificēsies Tokijas Olim -
piskajām spēlēm, aģentūru LETA 
informēja prestižo sacensību 
rīkotāji. Pasaules Vieglatlētikas 
asociācija (World Athletics) Bal-
tijā vērienīgākajam tautas sporta 
notikumam atkārtoti piešķīrusi 
Zelta jeb Gold Label zīmi. Sa -
gaidāms, ka uz maratonu Rīgā 
2020. gada maijā ieradīsies des-
mitiem tūkstošu skrējēju no 
Latvijas un visas pasaules. 17. 
maijā Rīgas ielās cīkstēsies arī 
vairāki desmiti augstākās rau-
dzes profesionāļu, kuŗiem Rīgas 
maratons būs pēdējā iespēja 
līdz maija beigām kvalificēties 
Tokijas Olimpiskajām spēlēm. 
Tokijai, Londonai, Ņujorkai un 
citām pasaules megapolēm par 
godu World Athletics šogad pir-
moreiz ieviesusi Platīna zīmi 
(Platine Label), kuŗā iekļausies 
12 maratoni. To būtiskākā at -
šķirība no Zelta zīmes ir – 
vismaz 15 000 dalībnieku mara-
tona distancē.

Mairim Briedim 
atņemts pasaules 

čempiona tituls 
WBO versijā

Pasaules boksa organizācija 
(WBO) paziņojusi, ka pasaules 
čempiona tituls svara katēgorijā 
līdz 90,7 kilogramiem vairs 
nepieder Latvijas bokserim Mai -
rim Briedim, bet ir kļuvis va -
kants. WBO Izpildkomiteja bal-
sojumā ar 18 balsīm „par” un 
divām „pret” pieņēma lēmumu 
uzskatīt Maira Brieža izcīnīto 
WBO čempiona titulu par 
vakantu. Pret lēmumu balsoja 
pirmais viceprezidents Džons 
Dagens un Reitingu komitejas 
vadītājs Edgardo H. Lopess 
Saso. Balsot par šādu lēmumu 
rekomendēja WBO Pasaules 
čempionāta komiteja, ņemot 
vērā, ka noteiktajā 120 dienu 

laikā Latvijas bokseris nevarēs 
aizvadīt cīņu ar Glovacki. Brie-
dis bija izteicis gatavību tikties 
nākamajā cīņā pēc Pasaules 
boksa superserijas (WBSS) fi -
nāla. WBSS fināla cīņu starp 
Briedi un kubieti Junieru Dor-
tikosu Latvijas bokseris uzskata 
par svarīgāku nekā kādu no 
pasaules boksa organizācijām 
čempiona jostu. Latvijas bok-
serim pret Glovacki pēc poļu 
boksera puses apelācijas izska-
tīšanas tika noteikta obligātā 
titula aizstāvēšana 120 dienu 
laikā, taču Briedis to nevarēja 
izdarīt, jo viņam ir līgums ar 
WBSS. Gan Briedis, gan Dor-
tikoss vairākās pasaules boksa 
versijās – BoxRec, The Ring, Lineal 
ieņem pirmās divas vietas.

Volejbols
Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi 

norisinājās Austrumeiropas Zo -
nālās Asociācijas (EEVZA) čem-
pionāts U-16 vecuma grupā 
meitenēm. Šīs sacensībās bija 
pirmā kvalifikācijas kārta nā -
kamā gada Eiropas U-17 čem-
pionātam. Latvijas U-16 mei te-
ņu izlase to noslēgusi ierindo-
joties sestajā vietā un kvali fi-
cējoties otrajai kārtai.

Noslēdzot grupu turnīru, 
spēlē par 5. vietu latvietēs pie -
kāpās ziemeļu kaimiņiem ar 
rezultātu 0:3 (18:25; 14:25; 
22:25). Neskatoties uz to, ka šī 
spēle tika zaudēta, Latvijas U-16 
meiteņu izlase izcīnīja tiesības 
spēlēt turnīra otrajā kvali fikā-
cijas kārtā.

Teniss
Latvijas sieviešu tenisa izlase 

ir uzsākusi gatavošanos cīņai 
par iekļūšanu lielajā Federāciju 
kausa izcīņas (FedCup) fināl-
turnīrā, kas pirmo reizi šādā 
formātā norisināsies Ungārijas 
galvaspilsētā Budapeštā.

Lai tajā iekļūtu, Latvijas iz -
lasei ar līderēm Anastasiju Se -
vastovu un Jeļenu Ostapenko 
ierindā būs jāaizvada kvalifi-
kācijas spēles pret titulēto ASV 
valstsvienību, un abu valstu 
duelis risināsies 7. un 8. februārī 
ASV pilsētā Everetā, informēja 
Latvijas Tenisa savienība. Izlo-
zes kārtībā tika noteikts, ka Lat-
vijas pretiniece kvalifikā cijas tur-
nīrā būs astoņpadsmitkārtējā 
FedCup čempione ASV.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


