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Amerikas latviešu apvienības valde
tiekas Vašingtonā D.C.

Valstssvētki Sietlā

Sietlas jaunā paaudze kopā ar prāvesti Dairu Cilni baznīcā

Svētdien, 8. decembrī Vašing-
tonā D.C. noslēdzās Amerikas 
Latviešu apvienības valdes sēde. 
Trīs dienas tās dalībnieki sprieda 
par nākotni, par līdzekļiem, 
programmām, par visu, kas sva-
rīgs, lai šī organizācija turpinātu 
apvienot tautiešus, kam svarīgas 
savas dzimtas saknes un Latvijas 
nākotne.

7. decembrī Latvijas vēstnie-
cības ēkā sēdes dalībnie kus uz -
runāja vēstnieks Māris Selga, 
Latvijas Republikas tieslietu mi -
nistrs Jānis Bordāns un viņa 
komanda, kas iepazīstināja ar 
savu redzējumu par reformām 
Latvijas tieslietu jomā. Ministrs 
izteica vēlmi sadarboties ar ALA, 
lai palīdzētu atrast jomas eksper-
tus arī starp ASV dzīvojošiem 
juristiem. Sestdienas vakars aiz -
ritēja  Ziemsvētku laika noskaņās 
kopā ar vēstniecības darbinie-
kiem un viesiem. Vairāk lasiet 
nākamajā numurā.

Latvijas valsts 101. dzimšanas 
dienas svinības Sietlā 17. no  vem-
brī sākās ar dievkalpojumu – 
Latviešu skolas audzēkņi tautas-
tērpos, ar karodziņiem rokās, 
ienāca kopā ar prāvesti Dairu 
Cilni baznīcā. Latvijas karogu 
ienesa skolēns Ryder Rauda. Kopā 
ar draudzi skolēni nodziedāja 
iemīļoto dziesmu ,,Šī ir tā diena, 
ko devis Dievs”, un pēc tam 
Latvijas himnu, ko visi bija cītīgi 
iemācījušies. Savā sprediķī prā-
veste Cilne atcerējās laiku, kad 
Latvijas brīvība bija tikai cerība, 
ko Dievs mums bija devis, un 
pārliecība, ka latviešiem, kā ci -
tām tautām, pienākās sava valsts. 
Tā bija cerība un ticība toreiz 
pirms 100 gadiem un daudzus 
gadus vēlāk, kad Latvijas neat-
karība tika atjaunota. Prāveste 
atgādināja, ka visus šos 101 gadus 
Dievs ir turpinājis dot – kaut ne 
rokā –, bet ik pa solim, pa solīša 
galiņam, kā tautasdziesma saka. 
Prāveste pateicās par svētību, ko 
esam saņēmuši no Dieva, par to, 
kas bijis un ir, un būs. Diev kal-
pojumu skaisti papildināja Dr. 
Andŗa Āboliņa atskaņotā ērģeļu 
mūzika.

Pēc dievkalpojuma svētku viesi 
pulcējās Latviešu centra zālē uz 
svinīgo aktu pie balti klātiem 

galdiem ar sarkanbaltsarkaniem 
rotājumiem. Karogus zālē ienesa 
jaunietes Nora Keire un Aina 
Šulca tautastērpos. Aktam sāko-
ties, apmeklētāji nodziedāja ASV 

brīdis un Latviešu biedrības 
Vašingtona štatā (LBVŠ) priekš-
sēdes Sarmītes Dāvidsones uz -
runa. Svētku viesus apsveica Lat-
vijas Goda konsuls Vašingtonas 

Raisys un profesors Guntis Šmid-
chens, Vašingtonas universitātes 
Baltijas studiju programmas 
vadītājs.

Pēc apsveikumiem Inta Wiest 

himnu Andŗa Āboliņa klavieŗ-
pavadījumā. Sekoja Latvijas 
Valsts prezidenta Egila Levita 
videouzruna, Latvijas himna, 
prāv. Dairas Cilnes vadītais svēt-

štatā Stīvens Žirskijs (Stephen 
Zirschky), īpaši uzsverot karoga 
nozīmi latviešu tautai, kā arī 
igauņu pārsatāve Caroli Leiman, 
lietu viešu kopas priekšsēde Rasa 

paziņoja, ka PBLA gada balva 
piešķirta diriģentam, komponis-
tam Andrejam Jansonam.
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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

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

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

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

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

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

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

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

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

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

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

Kalendārus var iegādāties par USD 22,– plūs pasta izdevumi, rakstot čeku uz
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!

KALNAMUIŽA (SIEKSĀTE)
Kalnamuiža jeb Sieksāte var at -

skatīties uz ilgu un notikumiem 
bagātu vēsturi. Laika gaitā mai -
nījušies īpašnieki, celtas jaunas 
ēkas un atjaunotas esošās. Šo  dien 
redzamā kungu māja ir tapusi 
pēc nodedzināšanas 1905. gada 
revolucionārajos notikumos t. s. 
dzimtenes stilā, pret kuŗu fon 
Medemu dzimtas pārstāvjiem 
acīmredzot bija īpašas sim pā-
tijas. Pēc posta gadiem atjau-
notajā ēkā iekārtota viesnīca, 
bet blakus tai darbojas Pien-
rūpniecības mūzejs. Grezna un 
ar vēsturiskām liecībām bagāta 
ir kungu mājas iekšiene.

I would like to add something 
to the report that I have made 
concerning Dr Erliha’s and 
Ambassador Pildagovičs’ lecture 
and concert at Trinity School 

Liktenim bij labpaticis...
(Laiks, nr.46, 5. lpp.) that I believe 
needs mention. After the concert 
I was contacted by a Lithuanian 
teacher from Trinity who was 
present at  the event.

PIESAULE
1954 – 2019

Bagātīgi ilustrēta grāmata. Sastādījusi Ilze Raudsepa
Piesaules atmiņu stāsti, māju apraksti,

vasaras nometnes, Jāņi, daudz kas cits. 350 lpp.

Cena $35. Čekus, lūdzu,  rakstīt:
“Latvian Lutheran Church of Boston”

un sūtīt: Maija Galins, 111 Perkins Street,
Unit 37, Boston, MA 02130.

E-pasts: aivarsgalins@comcast.net; tel: 1-857-273-3199.

She wrote to me that her 
friends’ son was very ill with skin 
cancer and all treatment in the 
US had failed. Doctors at the best 
known cancer center in New 
York told the family that there is 
a drug called Rigvir available 
only in Latvia that was effective 
for these conditions. It is a drug 
developped by a Latvian  doctor. 
The problem was they could not 
find contact information for 
obtaining this, and so  she con-
tacted me to see if I could help. I 
was able to find the information 
through the LAZA (Latviešu 
Ārstu un Zobārstu Apvienība) 
representative in Riga Kamena 
Kaidaka. Recently I was informed 
that the patient’s father was en 
route to Latvia to obtain the 
medicine. 

It is a nice story within a story 
where one wonderful event by 
Latvians has led to help in saving 
a life in America.

Dr. PAULS GRŪBE
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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

“Māksliniekam taču visin-
teresantākā, visnozīmīgākā ir 
paša radošā domāšana. Tā var 
būt nebeidzama – tam vajag 
divus mūžus”, reiz atzinās glez-
notāja Daina Dagnija, kuŗa 
4. decembŗa vakarā aizgāja 
mū  žībā, – tur, kur norit mū -
žīgais Visuma ritējums un kur 
mītiskā spēkā norisinās dzī-
vības gaita, kas attēlota viņas 
“Senču ezeros” un citās glez-
nās. Un viņa turpināja:

“Kaut gan es vairs otrreiz 
savai dzīvei iziet cauri negri-
bētu – vienmēr jādzīvo uz iz -
tikšanas robežas ar visām tās 
problēmām.”

Kā lielākajai daļai šīs paau-
dzes ļaužu, arī Dainai Dagnijai 
bija jāizdzīvo gan laimes stun-
das un laiks bērnībā brīvā 
Latvijā, gan jāizbrien asaru un 
ciešanu dūksnājs svešu valstu 
paspārnē. Viņas tēvs Rūdolfs 
Jēkabsons piedalījās Brīvības 
cīņās, pēc tām turpināja savu 
kalpošanu Latvijai, būdams 
virsnieks, kuŗš bija nosūtīts 
mācīties uz Varšavu; bet, kad 
mūsu Tēvzemē iebruka pa -
domju armija, no Litenes tra-
ģēdijas viņš paglābās, meitas 
vārdiem izsakoties, “Dieva va -
dīts”. Kaŗam tuvojoties iz  ska-
ņai, 1944. gadā Jēkabsonu 
ģimene ar divām meitām un 
dēlu devās prom no dzim-

Daina Dagnija
1937.g. 15.III Rīgā – 2019.g. 4.XII Rīgā

I N  M E M O R I A M

tenes, uz Vāciju, bet 1951. 
gadā uz ASV.

Tālāk notika tā, kā māte bija 
reiz pareģojusi: “Dainīte būs 
māksliniece, viņa labi zīmē”. 
Viņa izglītojās mākslā Ņu -
jorkas Mākslas studentu līgā 
(1954-1956), tad Mākslas un 
dekoratīvi lietišķās mākslas 
skolā Detroitā (1956-1959) un 
Chouinard Mākslas institūtā 
Losandželosā (1960). Tur viņa 
satika “skaistu, gaŗu, blondu 
latvieti” Juri Krūmiņu, kuŗam 
bija jādienē Japānā, un jaunā 
gleznotāja devās viņam līdz uz 
Okinavu. Tur Daina daudz 
gleznoja. Kad viņa atgriezās 
Amerikā, tās materialitātē 
cen trētā dzīve dziļi iespaidoja 
Dainu Dagniju, un radās 
“Imigranti” un citi figurāli 
darbi, kas tika radīti spēcīgās 
krāsas, noteiktos laukumos, ap 
formām velkot krāsu līnijas. 
Vēlāk tapa “Govju cikls”, kuŗā 
ielikta sirds un latvietes pa -
saules izjūta.

Jauns periods Dainas Dag-
nijas dzīvē sākās, kad satika 
gleznotāju Sigurdu Vīdzirksti, 
kuŗš saprata viņu un kuŗu viņa 
uztvēra kā neordināru māk-
slinieku. 20.gs. astoņdes mito 
 gadu beigās radās “Burtnieku 
ezers”, kas vēstīja par to, cik 
liela nozīme viņas dzīvē bijusi 
Latvijai – patiesībā viņa, pat 

būdama citā kontinentā, visu 
laiku kaut vai domās mita 
dzimtenē. Tādēļ bija dabiski, 
ka 2001.gadā Daina Dagnija 
pārcēlās uz dzīvi Latvijā.

Blakus glezniecībai māksli-
niece nodarbojās ar tekstil-
kollāžām, uzburot dažādu 
tautu “princeses”, pēc kuŗām 
ilgojas ikviena meitene un 
jaunkundze.

Kopš 20. gs. 60. gadiem viņa 
piedalījās Kultūras fonda un 
Dziesmu svētku izstādēs. 1974. 
gadā ģenerāļa K. Goppera 
fonds piešķīra viņai balvu par 
gleznu ciklu “Latviešu dzīve”, 
Daina Dagnija atkārtoti saņē-
musi Ņūdžersijas valsts sti-
pendiju glezniecībā (1980, 1985), 
1993. gadā PBLA Kultūras 
fonds piešķīra viņai Goda 
balvu vizuālajā mākslā, bet 
Valsts Kultūrkapitāla fonds 
viņai piešķīra mūža stipendiju.

Glezniecība bijusi visa Dai-
nas Dagnijas dzīve. Māksli-
niece atzīstas:

“Krāsas spriedze nozīmē 
dzīvību. Man glezniecība vien-
mēr bijusi primārā. Padodos 
glezniecības plūdumam, kā -
dam spēkam, kas ir manī. Tas 
ir bijis liktenis un absolūta 
vajadzība. Mūsos ir garīgs 
spēks, kas mūs vada. Tas mani 
arī atgrieza Latvijā. Es jūtu, ka 
esmu atkal atradusi savu zemi”.

Bet tagad Latvija ir uz mūžu 
paņēmusi gleznotāju un tek-
stil mākslinieci Dainu Dagniju 
savā siltajā klēpī.

Izsakot līdzjutību
dēlam Ro  landam

un citiem tuvi niekiem,
avīzes Laiks vārdā

MĀRIS BRANCIS
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“
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LAURA BROKĀNE

“Boris Lurie. American Nonconformist” exhibition at The State 
Russian Museum

Džūdija Blūma-Redija (Judy Blum Reddy)

Jonija Fains (Yonia Fain)

Daina Dagnija

“Pārnēsājamās ainavas” Ņujorkā
Latvijas Laikmetīgās māk-

slas centrs sadarbībā ar James 
Gallery šī gada 19. novembrī 
Ņujorkā atklāja vairāku gadu 
pētniecības un izstāžu pro-
jekta “Pārnēsājamās ainavas” 
noslēdzošo izstādi “Portable 
Landscapes. Memories and 
Imaginaries of Refugee Mo -
dernism” (“Pārnēsājamās ain-
avas. Bēgļu modernisms, at -
miņas un iztēle”), kas seko 
atšķirīgiem Latvijas emigrā-
cijas un trimdas stāstiem, 
aplūkojot tos plašākā mākslas 
norišu, migrācijas un globa-
lizācijas kontekstā. Latvijas 
valsts Simtgades programmas 
izstāde, kas jau guvusi plašu 
publikas atzinību, Ņujorkā 
James Gallery skatāma līdz 
15. februārim.

„Priecēja, ka Izstāde tika 
uzņemta ar lielu atsaucību, jo 
ar augstvērtīgu kultūras pie -
dāvājumu izlutināto Ņujorkas 
publiku nebūt nav tik viegli 
ieinteresēt. Pozitīvu rezonansi 
raisīja ne tikai izstādītie māk-
slas darbi un vēsturiskie ma -
teriāli, bet arī veids, kādā mēs 
tiecamies pārrakstīt vēsturi, 
aplūkojot Latvijas mākslinieku 
trimdas un emigrācijas stāstus 
plašākā mākslas vēstures un 
migrācijas procesu kontekstā. 
Bēgļu modernisms, šķiet, šīs 
izstādes iespaidā varētu attīs-
tīties par terminu, kas atsedz 
mazāk zināmās vēstures lap-
puses un palīdz veidot daudz 
iekļaujošāku un mūsdienu pa -
saules skatījumam atbilstošāku 
naratīvu – vēstures lasījumu. 
Iepazīstoties ar MOMAs jauno 
kollekcijas ekspozīciju, kuŗā arī 
vērojamas vēstures pārrak  stī-
šanas tendences, jāatzīst, ka 
mūsu izstāde tapusi īstajā laikā 
un ka mums izdevies Latvijas 
mākslas un vēstures norises 
iekļaut starptautiskā kon tek-
stā,” izstādes atklāšanā sacīja 
Latvijas Laikmetīgās mākslas 
centra direktore Solvita Krese.

„Kāda izstādes apmeklētāja 
man teica, ka tagad redz mo -
derno mākslu un emigrāciju 
citādi. Viņa sacīja, ka pētījumu 
mērķis ir paplašināt zināšanas, 
un viņa ir pārliecināta, ka šai 
izstādei tas ir izdevies. Šis sa -
darbības projekts apvieno māk-
slinieku un pētnieku skatījumu, 
lai radītu jaunas zināšanas par 
Latvijas moderno mākslu, īpaši 
par emigrācijas māksliniekiem 
Ņujorkā, kā arī pētītu, kā trim-
da modernās mākslas vēsturi ir 
veidojusi starptautiskā mērogā,” 
komentēja viena no izstādes 
kuratorēm Katrīna Karla (Kat-
herine Carl) no James Gallery.

“Kuratoru komandas iegul-
dītais pētnieciskais darbs re -
zultējies tiešā un viegli uz  -
tveramā vēstījumā gan par da -
žādu paaudžu latviešu emig-
rācijas māksliniekiem ASV, gan 
par Ņujorku kā visas pasaules 
bēgļu, jo īpaši mākslinieku 
(modernistu, bet ne tikai), 
galamērķi. Trāpīga ir galerijas 
izvēle, jo vairāku izstādes māk-
slinieku dzīvē nozīmīgais ra -
jons, tā sauktais “Elles ķēķis”, ir 

pāris kvartālu attālumā. Tieši 
turp interesentus aizveda māk-
slinieku grupas “Orbīta” perfor-
mance/ lekcija/ pastaiga. Ir liels 
prieks redzēt, kā iespējams 
veiksmīgi kontekstualizēt un 
aktualizēt Latvijas emigrācijas 
mākslinieku likteņus un dar-
bus,” vērtējumu par izstādi 
sniedza mākslas zinātniece 

Alise Tīfentāle.
Cikla “Pārnēsājamās ainavas” 

noslēdzošās izstādes centrā ir 
latviešu trimdas mākslinieku 
un literātu grupa “Elles ķēķis”, 
kuŗas dažādās radošās iz  paus-
mes tās aktīvitātes posmā no 
1950. līdz 1970. gadiem atsedz 
parallēlu lappusi Latvijas māk-
slas un kultūras vēsturē, kad 

Otrā pasaules kaŗa notikumu 
iespaidā tūkstošiem cilvēku 
devās bēgļu gaitās. Izstāde arī 
plašākā kontekstā pievēršas 
māksliniekiem un radošajam 
fenomenam, kas veidojies mig-
rācijas iespaidā, priekšplānā 
izvirzot mazzināmāku stāstu 
tīklojumu. Izstādē apskatīti vir-
zieni un individuāli māksli-
nieki, kas balstījuši, kā arī 
dažādojuši un izaicinājuši ko -
pīgo mākslas vēstures naratīvu. 
Parallēli vēsturiskajiem stās-
tiem, kas atklāsies dažādos 
archīvu materiālos, mākslas 
darbos un artefaktos, izstādē 
piedalās arī mūsdienu māk-
slinieki, kuŗi savos darbos 
pievēršas migrācijas tēmai vai 
ar savām interpretācijām pa -
pildina kādu no izstādes na -
ratīviem. Uzsverot dažādības 
nozīmi, atšķirīgos modernis-
mus un mazāk zināmus strā-
vojumus, izstāde uzsveŗ, ka gan 
pagātnes, gan mūsdienu norises 
ir dzīvs process, ko nemitīgi 
veidojam un pilnveidojam. Iz -
stāde un tās publiskā pro-
gramma pārskata māksli nie-
ciskās un polītiskās izteiksmes 
migrācijas mākslā, atklājot 
daudzveidīgos naratīvus gan 
nesenā pagātnē, gan mūsdienās.

Izstādes mākslinieki: Daina 
Dagnija, Jonija Fains (Yonia 
Fain), Jevgeņijs Fiks (Yevgeniy 
Fix), grupa “Elles ķēķis”, Ro -
lands Kaņeps, Boriss Lurijs 
(Boris Lurie), Džūdija Bluma-
Redija (Judy Blum Reddy), Vla-
dimirs Svetlovs & Aleksandrs 
Zapoļs („Orbita”), Viktors 
Timo fejevs, Sigurds Vīdzirkste, 
Artūrs Virtmanis. Kuratori: 
Katrīna Karla (Katherine Carl), 
Solvita Krese, Inga Lāce un 
Andra Silapētere.

Publiskā programma 
februārī: 
2020. gada 5. februāris. Plkst. 

18.30 
Džoša Valetski (Josh Waletzky) 

filmas “Yonia Fain: With Pen 
and Paintbrush” seanss un dze-
jas lasījumi ar jidiša litera-
tūrzinātnieku Ševu Zeukeru 
(Sheva Zuker) un aktieri Šeinu 
Beikeru (Shane Baker).

11. februāris. Plkst. 16.00 – 
20.00 

Izstādes kuratoru priekšla-
sījumi. Džūdija Bluma-Redija 
sarunā ar kuratorēm Solvitu 
Kresi, Ingu Lāci, Katrīnu Karlu. 
Saruna ar Karolu Radziševski 
(Karol Radziszewski) par viņa 
filmu “America is Not Ready for 
This” (2012). Borisa Lurija grā-
matas “In Riga” prezentācija un 
diskusija ar Igoru Satanovskiju. 
Saruna ar māksliniekiem Ar -
tūru Virtmani, Viktoru Timo-
fejevu un kuratori, mākslas 
zinātnieci Kseniju Nourilu 
(Ksenia Nouril).

Izstāde James Gallery ir daļa 
no plašākas izpētes un izstāžu 
cikla “Pārnēsājamās ainavas”, 
kas apzina Latvijas trimdas un 
emigrācijas mākslas izpausmes, 
sākot no 20. gadsimta sākuma 
līdz mūsdienām. Projekts tika 
sākts 2017. gadā, sarīkojot 

izstādes Villa Vassilieff Parīzē 
(2018), Latvijas Nacionālajā 
mākslas muzejā (2018), galerijā 
Körsbärsgården Konsthall Got-
landē (2018) un mākslas centrā 
District Berlīnē (2019). “Pār nē-
sājamās ainavas. Bēgļu moder-
nisms, atmiņas un iztēle” ir 
cikla noslēdzošā izstāde, savu-
kārt 2020. gada pavasarī kā pro-
jekta kulminācija tiks atvērta 
apjomīga antoloģija “Pārnē sā-
jamās ainavas: Latvijas trimdas 
mākslas vēstures”, kas tiek vei-
dota sadarbībā ar Berlīnes 
izdevniecību K.Verlag.

“Pārnēsājamās ainavas” no -
tiek Latvijas valsts Simtgades 
svinību ietvaros, kas norisinās 
no 2017. gada līdz 2021. gadam. 
Latvijas valsts Simtgades svi-
nību galvenais vēstījums ir “Es 
esmu Latvija”, akcentējot, ka 
Latvijas valsts galvenā vērtība ir 
cilvēki, kuŗi ar savu ikdienas 
darbu veido tās tagadni un kopā 
ar jauno paaudzi liek pamatus 
rītdienai.

Izstādi atbalsta Latvijas Re -
publikas Kultūras ministrija, 
Polijas Kultūras institūts Ņu -
jorkā un Valsts Kultūrkapitāla 
fonds. Publiskās programmas 
norisi 2020. gada februārī atbal-
sta Baltic American Freedom 
Foundation.

Par James Gallery
Eimijas un Tonija Džeimsu 

galerija ir Ņujorkas Univer-
sitātes galerija, kuŗas misija ir 
veicināt pētnieku un māk sli-
nieku sadarbību un publisko 
dialogu, kā pamatinstrumentu 
izmantojot izstādes formātu. 
Galerija strādā ar pētniekiem, 
studentiem un māksliniekiem. 
Tā kalpo kā iespēja reālizēties 
The Graduate Center pēt nie-
kiem un ir platforma starp-
tautiskām diskusijām. Galerija 
rīko ne tikai izstādes, bet arī 
pavadošās programmas, lai 
diskutētu par izstāžu izvir zī-
tajiem jautājumiem un aktuā-
litātēm sabiedrībā. Galerija at -
rodas Manhetenas pilsētas cen -
trā, CUNY Graduate Center, 
365 Fifth Avenue.

Par Latvijas Laikmetīgās 
mākslas centru

Latvijas Laikmetīgās mākslas 
centrs, starptautisku un nacio-
nāla mēroga mākslas notikumu 
kurators un producents, ir 
lielākā Latvijas laikmetīgās 
mākslas institūcija. Kopš 1993. 
gada tas pēta un veido laik me-
tīgās mākslas procesus Latvijā 
un starptautiski, lai veicinātu 
kritisku refleksiju par mūs dienu 
sabiedrības jautājumiem. LLMC 
rīko vērienīgāko ikgadējo laik-
metīgās mākslas notikumu Lat-
vijā Survival Kit, ir veidojis 
laikmetīgās mākslas izstādes 
Latvijas Nacionālajā mākslas 
mūzejā, Hardija Lediņa gadu 
un Latvijas pārstāvniecību tā -
dos starptautiskos notikumos 
kā Kochi-Muziris biennāle, Ve -
nēcijas mākslas biennāle, 
Sanpaulu biennāle, Manifesta, 
Raumas laikmetīgās mākslas 
biennāle u.c. LLMC uztur 
vienīgo Latvijas laikmetīgās 
mākslas archīvu.
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Laiks un
Laika Mēnešraksts

Svinot latviešu trimdas lielākā 
laikraksta Laiks 50. dzimšanas 
dienu, vērts kaut vai īsumā rak -
sturot šā laikraksta nozīmi. Pus -
gadsimta gājumā šim laikrak-
stam bijuši daudzi un dažādi re -
daktori, tam mainījies ne tikai 
iznākšanas biežums, bet arī for-
māts un, protams, saturs. Laiks  
ir zelta bedre latviešu trimdas 
sabiedriskās, polītiskās un kul tū-
ras dzīves (sevišķi Ziemeļ ame-
rikā) pētniekiem. Bet būtu arī 
jāatskārst, ka ne jau visi trimdas 
notikumi tika pienācīgi  aprakstīti 
un dokumentēti Laikā. Par dau -
dziem nozīmīgiem trimdas noti-
kumiem ziņas varēs rast, ja tās 
tikai meklēs, arī daudzos citos 
Eiropas, Austrālijas, Kanadas un 
Dienvidamerikas latviešu izde-
vumos un, protams, arī archīvu 
materiālos. Tomēr Laiks ar savu 
apjomu un daudzpusību šai ziņā 
ir un būs viens no svarīgākajiem 
avotiem. Tādēļ ārkārtīgi nozīmīgi 
saglabāt šo laikrakstu nākamajām 
paaudzēm, vislabāk filmētā veidā, 
kā to jau darījusi Ņujorkas Pub-
liskā bibliotēka.

Domājot par neskaitāmiem da -
žādu trimdas organizāciju, fondu 
un privātu personu piešķīrumiem 
dažādiem mūsdienu Latvijas ne 
vienmēr visai nozīmīgiem pasā-
kumiem, jābrīnās, ka latviešu 
trimdas vēsturiskās atmiņas sa  gla-
bāšanas veicināšanai nav rosināta 
indeksa – rādītāja sagatavošana 
par Laika publicētajiem rakstiem 
un daiļliterātūru.

Laika iznākšana nebūtu ie  spē-
jama bez Helmara Rudzīša – jau 
kopš 20. gadu sākuma ļoti aktīvā 
Rīgas apgāda Grāmatu Draugs 
vadītāja un īpašnieka – organi za-
 toriskā talanta. Jau trimdas pašos 
sākumgados Helmars Rudzītis 
Vācijā atjaunoja savu apgādu, un 
no 1946. gada aprīļa līdz 1949. 
gada maijam Eslingenē, Vācijā, 
izdeva arī mēnešrakstu ar nosau-
kumu Laiks. Latvju Mēnešraksts, 
kam redaktori bija Rudzītis pats 
un gleznotājs Ludolfs Liberts. 
Šim mēnešrakstam, kuŗā publi-
cējās daudzi izcili latviešu autori 
un kuŗā tika aprakstīti un re  pro-
ducēti latviešu gleznotāju un 
grafiķu darbi, iznāca 34 burt nī-
cas, kā arī septiņi atsevišķi izde-
vumi ar nosaukumu Laiks Bēr-
niem. Laika mēnešrakstā publi-
cēti arī mani raksti par latviešu un 
igauņu māksliniekiem un apce-
res par rakstniekiem Ēriku Ādam-
sonu un Anšlavu Eglīti. Tai pašā 
gadā, kad Vācijā beidza iznākt 
mēnešraksts Laiks, Ņujorkā Kārļa 
Rabāca un Helmara Rudzīša re -
dakcijā sāka iznākt laikraksts 
Laiks, kas pārmantoja Vācijas 
mēnešraksta nosaukumu – un 
joprojām iznāk. 

Manu piezīmju nolūks nebūs 
izsekot, apcerēt un izvērtēt laik-
raksta Laiks pusgadsimtu ilgās 
un mainīgās gaitas, bet pieminēt 
šā laikraksta visai nozīmīgo un, 
jāteic, vai galīgi aizmirsto literāro 
pielikumu Laika Mēnešraksts, kas 
tika publicēts Ņujorkā no 1955. 
gada janvāŗa līdz 1960. gada de -

cem brim ik mēnesi, bet no 1961. 
gada sākuma līdz 1963. gada bei-
 gām ik pāris mēnešus. 

Šis literārais pielikums satur no -
zīmīgus latviešu literātu sacerē-
jumus un arī daudzas apceres ar 
vēsturisku nozīmi. Krietna daļa 
šo sacerējumu un apceŗu nekad 
vēlāk nav iekļauti publicētās 
grāmatās. 

Trimdas sākuma gados lasītāji 
lielu vērību veltīja dzejai – un 
dzejas šajā izdevumā ir bagātīgi. 
Visvairāk dzejoļu publicēts Pēte-
rim Aigaram, Andrejam Eglītim, 
Elzai Ķezberei, Rūtai Skujiņai, bet 
bagātīgi pārstāvēti arī ellesķē-
ķnieki Gunārs Saliņš un Linards 
Tauns. Dzeja publicēta arī dau -
dziem vecākās paaudzes rakstu 
ļaudīm, tāpat interesantajiem 
jaunu ceļu lauzējiem Andrejam 
Pablo Mierkalnam, Veltai Sni  ķe -
rei, Ojāram Jēgenam. Olafam 
Stumbram un Dzintaram Sodu-
mam. Laika Mēnešrakstā vēl pub -
licējušies šādi dzejnieki: Arturs 
Baumanis, Baiba Bičole, Alek-
sandrs Čaks, Karola Dāle, Val de-
mārs Dambergs, Kārlis Dzelzītis, 
Fricis Dziesma, Pēteris Ērmanis, 
Dzintars Freimanis, Edvards Frei -
manis, Rita Gāle, Rasma Gale-
niece, Andrejs Johansons, Arturs 
Kaugars, Aina Kraujiete, Lija 
Kronberga, Hugo Krūmiņš, Kār -
lis Kurbads (Zvejnieks), Zinaīda 
Lazda, Valda Mora, Aīda Niedra, 
Valentīns Pelēcis, Gundars Pļav-
kalns (kļūdaini iespiests Pļav-
nieks), Ēriks Raisters, Oļģerts 
Rūsis, Andrievs Salmiņš, Vero-
nika Strēlerte, Kārlis Students, 
Ilze Šķipsna, Velta Toma, Marija 
Urnežus, Jānis Veselis, Hilda 
Vīka, Ingrīda Vīksna, Klāra Zāle, 
Teodors Zeltiņš, Aina Zemdega. 

Savu prozu – gan īsāka, gan 
gaŗāka apjoma – šai izdevumā 
publicējuši vai visi trimdas rakst-
niecības korifeji. Publicēti arī 
daudz autoru sacerējumi, kas ne -
kad netika iespiesti grāmatās, kā, 
piemēram, Aleksandra Liepas, 
Ritas Liepas, Valža Kaula (Vitauts 
Kalve?), A. Zuira (Kārlis Rabācs?) 
un citu autoru darbi. Ar prozu 
pārstāvēti vēl šādi autori: Alfreds 
Ābers, Ernests Aistars, Edgars 
Ardens, Ligita Balode, Otto Ber  g-
mansons, Oļģerts Cakars, Val-
demārs Dambergs, Severīns Dūms 
(Pāvils Klāns), Alfrēds Dziļums, 
Anšlavs Eglītis, Dzintars Frei-
manis, Jānis Gorsvāns, Irma 
Grebzde, Indra Gubiņa, Andrejs 
Irbe, Olafs Jansons (Uldis Ģēr-
manis), Jānis Jaunsudrabiņš, Ni -
kolajs Kalniņš, Valdemārs Kār -
kliņš, Dzintars Kiršteins, Pāvils 
Klāns, Jānis Klāvsons, Jānis Klī -
dzējs, Tonija Krūka, Kārlis Ķez-
bers, Knuts Lesiņš, Modris Lor-
bergs, Zenta Mauriņa, Edvins 
Mednis, Jonāss Miesnieks, Anto-
nija Millere, Henrijs Moors, Aīda 
Niedra, Valentīns Pelēcis, Hugo 
Puriņš, Voldemārs Richters, Ri -
chards Rīdzinieks, Andrievs Sal-
miņš, Ģirts Salnais, Jānis Sarma, 
Emīls Skujenieks, Rūta Skujiņa, 
Dzintars Sodums, Eglons Spēks, 
Konstantīns Strods, Ilze Šķipsna, 

Mirdza Timma, Velta Toma, Jānis 
Veselis, Mariss Vētra, In  grīda 
Vīksna, Arturs Voitkus, Guntis 
Zariņš, Dzidra Zeberiņa, Modris 
Zeberiņš, Teodors Zeltiņš. 

Dažu autoru romāni, kas vēlāk 
tika publicēti grāmatās, sākotnēji 
iespiesti šai mēnešrakstā, pie  mē-
ram, Valdemāra Kārkliņa „Tikai 
mīlestība”. Mēnešrakstā iespies-
tais Aīdas Niedras romāns „Sep-
tītā cilpa”, šķiet, atsevišķi vēlāk 
nekad nav publicēts. Pavisam ne -
parasts, vienreizējs, nekad ko  pu mā 
publicēts, ir lielromāns „Gluži 
parasts cilvēks”, kuŗa 15 nodaļām 
(1956, Nr. 1 – 1957, Nr. 3) katrai 
savs autors: Anšlavs Eglītis, Teo-
dors Zeltiņš, Pāvils Klāns, Rita 
Liepa, Hugo Puriņš, Henrijs 
Moors, Irma Grebzde, Pēteris 
Aigars, Ingrīda Vīksna, Jānis 
Sarma, Aleksandrs Liepa, Aīda 
Niedra, Alfrēds Dziļums, Modris 
Zeberiņš un Valdemārs Kārkliņš. 

Laika Mēnešrakstā daudz pub-
licēts latviski tulkotas cittautu 
literatūras. Ļoti daudz prozas no 
dažādām valodām tulkojusi Rita 
Liepa. Lizete Skalbe tulkojusi 
skandinavu literātūru. Zviedru 
un krievu literātūras tulkojumi ir 
Kārlim Dziļlejam. Tulkojumi arī 
Valdemāram Kārkliņam, Alek-
sandram Liepam. igauņu dzeju 
tulkojis Ēriks Raisters, lietuviešu 
– Emīls Skujenieks. (..)

Bagātīgs ir šajā mēnešrakstā pub-
 licēto apceŗu, eseju un kritiku 
krājums. Daudzas no tām nekad 
vēlāk nav sakopotas, nav publi-
cētas atsevišķos krājumos. Pēteŗa 
Ērmaņa stilistiski īpatnējās un 
skaisti skumjās esejas parasti 
satur ļoti vērtīgas ziņas par lat-
viešu literātiem un sabiedriskiem 
darbiniekiem, gan 20. gadsimta 
pašos sākuma gados, gan neatka-
rīgās Latvijas un okupācijas ga -
dos, gan arī trimdā. Kā zināms, 
Pēteŗa Ērmaņa atmiņa bija feno-
menāla. Vēsturniekus, un ne tikai 
tos, noteikti varētu interesēt pro-
fesora Dunsdorfa domu izmaiņa 
(„Vai Latvijas austrumu robežas 
bija pareizi noteiktas?”, 1955, Nr. 
3, un „Draudi Latgales vēsturei”, 
1956, Nr. 2) ar rakstnieku Antonu 
Rupaini („Patiesība nenoveco”, 
1955, Nr. 8) par Latvijas austrumu 
robežas jautājumiem. Joprojām 
ierosinošas ir Skotijā, Edinburgā 
mirušā Juŗa Grīnberga, jurista, 
vecu rakstu pētnieka, rakstnieka 
(segvārds Zeiboltu Reinis), nepa-
rastu mūsu vēstures apvāršņu 
meklētāju, esejas par vienu no 
pašiem pirmajiem latviešu tau-
tasdziesmu vācējiem un publicē-
tājiem mācītāju Vāru un slaveno 
rīdzinieku vēsturnieku un statis-
tiķi Heinrichu Štorchu. Mācī tā-
jam Arnoldam Lūsim plašs sa -
cerējums desmit turpinājumos 
„Es stāstu par Latviju... vēsturisku 
tēlojumu cikls” (1956, Nr. 6). Šī 
sacerējuma nolūks bija radīt in  te-
resi par Latvijas vēsturi latviešu 
jaunāko gadagājumu trimdinie-
kiem. Jābrīnās, ka šis sacerē jums 
nekad nav atsevišķi publicēts. 
Atmiņas par ievērojamo  vēstur-
nieku Arvedu Švābi šai mē  neš-

rakstā publicējuši Jānis Grīns un 
Jānis Veselis (1959, Nr. 12), arī 
Jānis Rudzītis (1958, Nr. 5). 
Jānim Rudzītim nozīmīga apcere 
„Kārlis Skalbe vācu gados” (1955, 
Nr. 4) un kritika par Padomju 
Latvijas latviešu tautasdziesmu 
izdevumu „Kāds lielizdevums 
latviešu folklorā” (1956, Nr. 7). 
Ar asu aci padomju Latvijas 
dzeju izvērtējis Andrejs Irbe 
„Sētas viņā pusē. Par latviešu 
padomju liriku” (1959, Nr. 11). 
Daudz apceŗu un atmiņu pub-
licējusi Paula Jēger-Freimane. 
Vēsturniecei Lijai Kronbergai 
eleganta eseja par Gotlandi 
(„Simts baznīcu sala”, 1956, Nr. 
9). Par mūziku apceres kom-
ponistam Longinam Apkalnam 
un dziedātājam Paulam Saksam. 
Gunara Saliņa eseja „Linards 
Tauns „Elles ķēķa” perspektīvā”. 
(1963, Nr. 4) ir viens no pa  mat -
akmeņiem Ņujorkas latviešu 
tālaika jaunās paaudzes literātu 
gaitu un sniegumu vēstures un 
izvērtējumu celtnei. Apceres par 
daudziem cittautu autoriem rak-
 stījuši Valdemārs Kārkliņš, Rita 
Liepa, Jānis Zanders un Kārlis 
Dziļleja. Vērtīgs ir Kārļa Dziļlejas 
darbs „Uz Ameriku. Atmiņas un 
pārdomas” (1955, Nr. 3), kuŗā 
autors raksta par latviešiem, kas 
devās uz Ameriku pēc 1905. gada 
revolūcijas, un „Bajāri, ļaudis un 
neļaudis. Kā falsificē un rusificē 
latviešu literātūras vēsturi” (1959, 
Nr. 9). Ritas Liepas esejistes un 
stilistes talantu labi raksturo vi  ņas 
ironiskais raksts par baltvācu 
rakstnieku Sigismundu fon Ra -
decki „Radecka kunga biezoknī” 
(1959, Nr. 2). Pārdomu un pār -
lasīšanas vērts ir arī valodnieka 
Jāņa Zariņa, vai paša galvenā 
Endzelīna un Mīlenbacha lat-
viešu valodas vārdnīcas Čikāgas 
jaunizdevuma rosinātāja, raksts 
„Valoda un Tēvu valoda” (1957, 
Nr. 8). Citu apceŗu autori: Karola 
Dāle, Juozas Girnius, Bruno 
Jirģensons, Pauls Jurevics, Ni  ko-
lajs Picka, Žanis Unams, Kristaps 
Valters jun.

Vēstures avotu izcilā vērtība ir 

Laika Mēnešrakstā ievietotajām 
intervijām – sarunām ar dau -
dziem latviešu trimdas ievēro-
jamiem kultūras un sabiedriskās 
dzīves darbiniekiem. Visvairāk 
to sarakstījis Valdemārs Kārkliņš, 
intervējamos un aprakstāmos ap -
meklēdams dažādās vietās ASV 
un Eiropā. Gluži neizprotams, 
kādēļ šīs intervijas – raksti, kas 
turklāt bagātināti ar interesantām 
fotografijām, nekad netika sako-
poti un publicēti atsevišķā sē -
jumā. Ja šodien to darītu, šādam 
krājumam joprojām būtu labs 
noiets ne tikai ārpus Latvijas, kur 
grāmatniecības rosmes apsīku-
šas, bet jo sevišķi Latvijā. (..)

Katrā Laika Mēnešraksta nu -
murā ir nodaļa „Balsis un atbal-
sis”, kuŗā apskati par notikumiem 
kultūras dzīvē visā plašā pasaulē. 
Pirmos divos gados šos apskatus 
elegantā stilā rakstīja Andrejs 
Johansons, vēlāk galvenokārt Val -
demārs Kārkliņš. Mēnešraksta 
sākuma numuros ir Sigismunda 
Vidberga darināti dažādu rakst-
nieku portreti. Daudzu rakstu illus-
trāciju autors ir Jēkabs Rasmanis, 
illustratoru vidū arī Aleksandrs 
Krūka. Nozīmīgi ir daudzie šai 
izdevumā rodamie fotoattēli, ko 
galvenokārt darinājis Bruno Ro -
zītis, Valdemārs Kārkliņš, arī Man -
freds Zīverts. Pašu Valde māru 
Kārkliņu īpatnēji nofoto grafējis 
Anšlavs Eglītis. 

Tā kā Laika Mēnešrakstu pub -
licēja kā pielikumu laikrakstam 
Laiks un arī tādēļ, ka tas iespiests 
uz papīra, ko ātri sagrauž laika 
zobs, šā izdevuma pilnu kom-
plektu saglabājies maz.

Laika Mēnešraksts atspoguļo 
rosīgo trimdas latviešu kultūras 
dzīvi 50. un 60. gados. Par šo 
laik posmu atmiņas pamazām 
izgaist trimdas latviešiem, bet 
visai maz zināšanu par to laiku 
arī mūsdienu Latvijas kultūras 
dzīves darbiniekiem.

Noslēgumam Ojāra Jēgena 
sonets no cikla „Kad atnāks 
latviešiem tie laiki?”, kas publicēts 
Latvju Mēnešraksta priekšpēdējā 
burtnīcā (1963, Nr. 5).

Svešumā
Gadu gadus stenējām, vaidējām, bļāvām,
Gan sevi slavējām, gan virsū spļāvām,
Gan trimdas kopību cēlām, gan grāvām,
Līdz beidzot nonācām no urravām pie žāvām.    

Un pārvērtāmies atlūzušā zarā
Vai pīšļos, akmeņos un tamlīdzīgā garā.
Par „zeltu” nenopirks, ar šķēpu neatkaŗos,
Pat ūdeņraža bumba būs par vieglu tajos svaros,

Kad izšķirsies, vai nebūt mums vai būt,
Kā rīkoties? Kur jaunu izejvielu gūt?
Ņem zarus, pīšļus, akmeņus un pūt,
Pūt jaunu dzīvību šai nedzīvajā drazā!
Šo padomu lai velti nenovazā,
Es izbeidzu jau laikus katru polemiku.

(Viss teiktais, saprotams, skaŗ tikai poētiku.)
Laiks. – 1999. – 6. nov.

(No Jānis Krēsliņš. Raksti. 3. sējums, 97. – 103. lpp.,
izdevējs Valters un Rapa, 2008. g.)

V Ē S T U R E S  L I E C Ī B A S
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(Turpināts no 1. lpp.)

vald niekam Edmundam Leitim, 
draudzes sekretāram Ērikam 
Raisteram, un inženierim Gunā-
ram Šreiberam, kas pēdējos sešos 
gados ir neatlaidīgi cīnījušies, lai 
saglabātu mūsu latviešu garīgo 
un sabiedrisko centru Sietlā, kas 
atrodas ļoti labā, stratēģiski iz -
devīgā vietā. Sound Transit (Cen-
 tral Puget Sound Regional Transit 

mējus publika nerimās sumināt 
ar ziediem un ilgiem aplausiem. 

Par ,,Sveika, Latvija!” ceļojumu 
2019. gada vasarā stāstīja četr-
padsmitgadīgā Aina Šulca, kas 
beigusi Sietlas Latviešu skolu un 
vairākus gadus mācījusies Gaŗ-
ezerā. Stāstījumu viņa kuplināja 
ar fotografijām. Aina teica: ,,Mūsu 
pēdējā diena Latvijā ir viena no 

majā dienā. Šis bija varbūt vis-
mīļākais brauciens manā mūžā, 
tiešām neaizmirstams.”

Svētku runu teica vēsturnieks 
Dr. Aldis Purs, mācībspēks 
Pacific Lutheran universitātē, kā 
arī Vašingtonas universitātē. Dr. 
Purs ir uzrakstījis trīs grāmatas, 
tostarp ,,Baltic Façades”. Daudzi 
viņa raksti par baltiešu tematiem 

un 3. janvārī ieņēma Rīgu. Lat-
vijas Brīvības cīņas ilga līdz 
1920. gada 11. augustam, kad 
tika noslēgts Latvijas – Krievijas 
miera līgums, kuŗā Krievija bei -
dzot atzina Latvijas neatkarību 
un atteicās no tiesībām uz Lat -
vijas zemi. Dr. Purs pieminēja 
savu vectēva tēvoci Robertu Puru, 
kas dienēja studentu ba  tal jonā 
un 1919. gada oktobrī aizstāvēja 
Rīgu cīņā pret  bermontiešiem. 
Runas beigās Dr. Purs pastāstīja 
par Valēriju Valiju Vaščunas-
Jansoni, vienu no trim sievietēm, 
kas apbalvota ar Lācplēša kaŗa 
ordeni. 1919. gada oktobrī, 16 
gadu vecumā, viņa brīvprātīgi 
iestājusies Latvijas armijā un pie-
 dalījusies daudzās kaujās pret 
bermontiešiem 7. Siguldas kāj-
nieku pulka sastāvā. Lāčplēša 
kaŗa ordenis viņai piešķirts 1922. 
gadā par kauju pie Piņķiem Ba -
bītes rajonā. Kā redzams, gadi, 
kas sekoja neatkarības prokla-
mēšanai, ir bijuši tikpat svarīgi 
Latvijas valstij, bet 1918. gada 18. 
novembris tomēr ir un paliek 
mūsu tautas brīvības simbols.

Svinīgais akts beidzās ar kopā 
nodziedāto ,,Daugav’ abas malas”. 
Svētku apmeklētāji turpināja svi-
nēt, izbaudot bagātīgo mielastu 
no pašu sagādātiem groziņiem 
un Sarmītes Dāvidsones cepto 
kliņģeri, kas veidoja skaitli 101. 
Paldies visiem, kas pielika roku, 
lai Latvijas 101. jubileja tiktu 
godam nosvinēta!

I. M.

Valsts svētki Sietlā
Šī ir tā diena, ko devis Dievs,

Es priecāšos un līksmošos.

No kreisās: Ēriks Raisters, Edmunds Leitis, Imants Holmquist, 
Sarmīte Dāvidsone (iztrūkst Gunārs Šreibers)

No kreisās: Sarmīte Dāvidsone, Inta Wiest, Ingrīda Doherty 

Authority) 2013. gadā draudēja 
atsavināt mūsu Latviešu centru, jo 
vieta bija vajadzīga jauna dzelz-
ceļa būvei. Tikai ar aktīvu sa -
biedrības iesaistīšanos un mūsu 
Sound Transit padomes mērķ tie-
cīgu, lietpratīgu, rūpīgu darbu iz -
devās panākt, ka Latviešu centrs 
paliek savā vecajā vietā. Godam 
nopelnīto Atzinības rakstu saņē-

manām vismīļākām atmiņām. 
Tieši pirms saulrieta mēs stai-
gājām pa Vecrīgas ielām, un bija 
ļoti skaisti. Kad mēs nonācām 
pie Brīvības pieminekļa, tas bija 
daudz lielāks nekā mēs bijām 
iedomājušies. Tajā brīdī mēs visi 
bijām ļoti tuvi draugi, un tas bija 
saldi rūgts brīdis. Mēs neviens 
negribējām braukt mājās nāka-

ir publicēti zinātniskās grāmatās 
un žurnālos. Savā runā Dr. Purs 
atgādināja, ka ar neatkarības 
proklamēšānu 1918. gada 18. no -
vembrī Latvijas cīņa par brīvību 
bija tikai sākusies. 1919. un 1920. 
gads Latvijas neatkarībai bija no -
zīmīgāki par 1918. gadu. Jau 
2018. gada 1. decembrī Sarkanā 
armija iebruka Latvijas territorijā 

Sar mīte Dāvidsone pasniedza 
šī gada LBVŠ Atzinības rakstus: 
Sietlas latviešu skolas pārzinēm 
Irēnei Olsonei un Mairai Rūsei 
par ilggadēju darbu, audzinot 
bērnus latviskā garā, rūpējoties, 
lai skolas bērni apgūtu latviešu 
valodu un saņemtu iespējami 
plašāku informāciju par lat vis ka-
jām vērtībām; Ingrīdai Doher ty, 

Dzestrā, bet saulainā rudens 
dienā, 16. novembrī, tautieši bija 
pulcējušies Ciānas draudzes Lie-
lajā zālē, lai svinētu Latvijas 
ieiešanu jaunajā gadsimtenī. Val-
dīja pacilājoša gaisotne, dalīb-
nieku un apmeklētāju skaits: – 
350+, tostarp ap 100 jauniešu un 
bērnu. Vispirms zālē braši ieso-

VALSTS SVĒTKU SVINĪBAS ČIKĀGĀ
Scoggin, ienesot ASV un Latvijas 
karogus. Programmas pieteicējs 
bija Andris Slokenbergs. Vieno-
jāmies ASV himnā. Tad sekoja 
Latvijas valsts prezidenta Egila 
Levita sveiciena pārraidījums, 
kam sekoja „Dievs, svētī Latviju!” 
Māc. Ojārs Freimanis ievadīja 
lūgšanu ar dziļi izjustu dzejoli 

ģitaru. Bērni dziedāja braši, 
parādot to, ka viņiem ir tikpat 
liela dūša, cik Alberta Legzdiņa 
dziesmas “Mazais letiņš” varo-
nim. Pirmskolas “Stariņa” bērni 
nodziedāja divas dziesmas – 
“Skaista, skaista mana tēvu zeme” 
un “Rīgas torņi”. Viņus pavadīja 
Anita Eichentāle un “atbalstīja” 

pastāstīja par sevi un nākotnes 
plāniem. Viņš ir advokāts un 
darbojas Latvijas Amerikas Tirdz-
niecības kamerā. Viņš arī nesa 
no jaunā LR vēstnieka ASV Māŗa 
Selgas. Savu uzrunu viņš teica 
angliski un arī pieteica cavu dēlu 
Zachary, kuŗš nospēlēja J. S. 
Bacha „Prelūdiju un fūgu C 

mažorā.“ 
Sarīkojuma cen-

trālo runu teica ALAs 
nozares “Sadarbība 
ar Latviju” vadītāja 
Kaija Petrovska. Šo -
gad uz Latviju ir aiz -
sūtīti $266  850 –  
ALAs “Drošā tilta” 
pabalsti 42 daudz-
bērnu ģimenēm, 13 
bērniem ar īpašām 
vajadzībām un 21 
studentam. No 1994. 
gada Amerikas lat-
vieši ir atbalstījuši šīs 
programmas ar vai -
rāk nekā $3 600 000.

Rita Grendze pa -
sniedza Latviešu fon -
da ziedotāju bronzas 
pakāpes Atzinības 
rakstu Sigridai Reni-
gerai. Čikāgas Lat-

viešu Organizāciju apvienības 
(ČLOA) priekšsēža vietnieks 
Ivars Vilciņš ziņoja par piecu 
ČLOA Atzinības rakstu saņē-

mējiem – Jāni Vilciņu,  Ilmāru 
Bergmani, Āriju Bergmani,  Juris 
Kīnu un šo rindu autori.  

Koncerta daļu iesāka Svētku 
koris, Mārai Vārpai diriģējot un 
Unai Strodai pavadot pie kla-
vierēm. M. Vārpa bija lietderīgi 
izraudzījusies četras dziesmas. 
Čikāgas Bērnu ansamblis “ČīBAs” 
dziedāja zināmo U. Sta  bulnieka 
un Māras Zālītes dziesmu “Tik 
un tā”. Koncertā dejoja tautas-
deju kopa “Man tinieki”. Sarī ko-
juma noslēgumā vieno jāmies 
kopdziesmā “Pūt, vējiņi”. 

Tad – saviesīga pievakare, kur 
par uzkodām, atspirdzinā ju-
miem un kafijas galdu ar 
tradicionālo glāzi vīna gādāja 
“LV vakariņu klubs” Andŗa 
Antona vadībā. Sarīkojumā 
varēja arī iegādāties 50/50 
loterijas biļetes. (Laimests ir 
sekojošais: pēc sarīkojuma iz -
devumu segšanas atlikumu 
sadalīs divās daļās, 50% ČLOA 
noziedos “Stariņam” un KBLS, 
bet 50% saņemtu divi laimesta 
vinnētāji.)

Pateicība par jauko vakaru 
pienākas ČLOA priekšsēdim 
Mārtiņam Stākam un, protams, 
prezidija locekļiem Vēsmai Balt-
manei, Helmūtam Lāčkājam, 
Mārim Preisam, Rūtai Veitmanei, 
Ivaram Vilciņam un viņu dau -
dzajiem palīgiem.

Čikāgiešus uzrunā Kaija Petrovska // FOTO: 
Gunārs Lucāns

kas ilgus gadus bijusi LBVŠ 
biedrzine un aktīvi darbojusies 
latviešu sabiedrībā; un Intai Wiest, 
biedrības priekšsēdes vietniecei 
un Latviešu pensionāru kopas 
vadītājai. Īpaša atzinība šogad 
piešķirta četriem tautiešiem, Siet-
las latviešu kopienas Sound Transit 
padomei: advokātam Imantam 
Holmquist, Latviešu centra pār-

ļoja skauti un gaidas, un Krišjāņa 
Barona Latviešu skolas (KBLS) 
audzēkņi Indra Vogel, Līga Vī -
gante, Edgars Cers, Helēna 

par Latviju un izlūdzās Dieva 
svētību mūsu tēvzemei. Skolas 
kori diriģēja Silvija Kļaviņa-
Barshney, Alnis Cers pavadīja ar 

“Stariņa” skolotājas. 
Slokenbergs iepazīstināja klāt-

esošos ar jauno Goda konsulu 
Ilinojā Ēriku Kalniņu, kuŗš 

Atzinības rakstu saņem ilggadējā Čikāgas sabiedriskā darbiniece 
Ruta Priedkalne-Zirne // FOTO: Gunārs Lucāns
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SANDRA MILEVSKA

EDUARDS
SILKALNS

Aelita ir ģimenes saitēm ne -
apgrūtināta Rīgas grāmatvede. 
Viņai iegadījies uzsākt saraksti 
tīmeklī ar kādu Venti Kalnarāju 
saimniecībā Zelta liepas dziļā 
Latvijas provincē. Attiecības vei-
dojas tiktāl, ka Ventis ielūdz 
Aelitu pie sevis ciemos, sagaidīšot 
stacijā ar rozēm. Tomēr stacijā, 
kuŗā Aelita atstāj vilcienu, nav ne 
Venta, ne rožu. Reizē ar Aelitu no 
vilciena izkāpj divi viņai sākumā 
nesimpātiski vīrieši Ilmārs un 
Arnis, kas viņu savstarpējā sa  ru-
nā vagonā nosaukuši par tantiņu. 
Aelita noskaidro, ka vilciens at  pa-
kaļ uz Rīgu braukšot tikai nāka-
majā dienā, bet ka no četrus kilo-
metrus attālā ciemata varētu trā -
pīties autobuss. Aelita sāk naski 
soļot ciemata virzienā, to  mēr 
beigās abu vīriešu piedā vājumu 
viņu turp aizvest viņa nenoraida. 

Lūkoju ieskicēt pirmo ce  turt-
daļu no Annas Katras īsromāna 
Vietējā stacija. Grāmata stāsta 
par „cienījamu sievieti labākajos 
sievietes gados”, kuŗa „sēdēja vil-
ciena vagonā ceļā uz staciju, kuŗā 
nekad agrāk nebija izkāpusi, lai 
satiktu cilvēku, kuŗu nekad agrāk 
nebija redzējusi” (21. lpp.) Ro -
māna kodols un virsraksta attais-
notājs rodams šādos Aelitas paš -
atklāsmes vārdos:

Tu sēdi visu dzīvi kā tāda vietējā 
stacija, bet vilcieni tikai brauc 
gaŗām, gaŗām, gaŗām... Un tu esi 
maziņš cilvēciņš, tu neko nezini. 
Tu pat nezini, ka sarakstā tu, tāda 
stacija, nemaz neesi paredzēta. 
Ka tevi jau ir slēguši un aizmirsuši, 

 Šis vilciens? Vai nākamais? 
Anna Katra, Vietējā stacija, apgāds “Zvaigzne ABC”, 2019 g., 208 lpp.

Valsts svētki Filadelfijā 

ka citu acīs tevī sen jau nav 
izdevīgi investēt... Bet tu tikai ceri! 
Tu skaties un domā: varbūt šis vil-
ciens. Varbūt nākamais... (110.)

Anna Katra līdz šim bija man 
pilnīgi nepazīstama rakstniece. 
Uz Vietējās stacijas aizmugurējā 
vāka gan sacīts, ka šis esot jau 
viņas trešais romāns, bet nepa-
teikti paliek iepriekšējo divu virs-
raksti kā arī tas, vai tie izdoti un 
kas un kad tos izdevis. Manu uz -
manību Vietējai stacijai grā mat-
nīcā piesaistīja ap grāmatu aplikta 
dzeltena aploce ar apgāda vadī-
tājas īpašu izteikumu, kam lī  dzī gu 
citām grāmatām nebiju manījis: 

„Šī grāmata ir līksms atradums! 
Latvisks dzīvīgums, lieliski dia logi, 
perfektas mizanscēnas. Iesaku! Īsta 
Latvija, īsti smiekli un asaras!”  

Izdevējas izceltais smieklu un 
asaru apvienojums ir romāna 
spēkavots. Sendienās man bija 
grūti saprast, kā Jonāsa Miesnieka 
dzejolī  Balsis, kas komponēts arī 
kā koŗa dziesma, var būt reizē 
„skumji un priecīgi, kā meitenes 
jaunas kad čalo”. Emocionāli svār-
stīgs cilvēks  it kā varētu vienubrīd 
smieties un otrubrīd raudāt, 
rakst  nieks varētu pamīšus viest 
gan komiskas, gan traģiskas 
noskaņas, bet kā tās sekmīgi 
saliedēt vienā un tajā pašā darbā? 
Annai Katrai tas ir izdevies: viņa 
ir pratusi uzrakstīt reizē amizan-
tu izklaides romānu un darbu ar 
dziļāku literāru vērtību. 

Gribas dzīvot līdzi Aelitai, kas 
vēl tad, kad mūžs jau pavirzījies 
labu gabalu uz priekšu, meklē sev 

radniecisku dvēseli un sūrojas:
Man nekā nav. Man nekā pat 

nav bijis! Ne mēnesnīcas, ne ziedu, 
ne lakstīgalu... Kur tas viss? Kur 
palika? (110.) 

Tai pašā laikā vecāku sieviešu 
meklēšanās pēc vīrieša mūsu kul-
tūrā tiek uzskatīta kā pamatos 
komiska, kurmet par veča tiek-
šanos pēc sievietes, ja vien viņš 
nav totāli sagrabējis, tik skaļi 
nesmejas. Pret šādu nevienādību 
jau cīnās mūsdienās tik modīgās 
radikālās feministes. Mūsu kla -
sis kās literātūras pūrā vieta ir 
Blaumaņa Trīnes grēkiem. Blau-
manis gan caurcaurim koncen-
trējas uz amizanto Trīnē, pierak-
stīdams viņai vēl tādas īpašības 
kā pastiprinātu ziņkāri un pļā-
pīgumu. Trīnes tēls uzskatāms 
par vien– , bet Aelitas – par 
divgabalainu tēlu. 

Aelitas skumjo pamata situā-
ciju vieglas lasāmvielas tīkotājam 
baudāmu padara rakstnieces ba -
gātīgā izdoma, daudzās metafo-
ras un salīdzinājumi. Viedtālruni 
viņa Aelitai liek uzskatīt par „cil-
vēka jauno labāko draugu, kuŗš 
pēdējos gados sācis izkonkurēt 
suni.” (22.) Aelitai tas ir „logs uz 
pasauli” (24.). Celiņš var šķist 
„šaurs kā prievīte” (85.), bet ve -
dējmāte liela un gaŗa „kā tāds 
Niagaras ūdenskritums” (94). 
Maz  liet nepaticami, tomēr tādi, 
kas paliek prātā, liekas šādi divi 
teikumi: „Aelita nekad nav tā īsti 
laukos bijusi. Viņa iztēlojas tādu 
kā pilsētu, tikai ar kokiem.” (30.) 
Pati iespaidīgākā tomēr ir meta-

fora, kas ir visas grāmatas pa -
matā: Aelita netiek  klišejiski 
nosaukta par apvītušu rozi vai 
aizejošu dienu, bet gan – par 
puspamestu dzelzceļa staciju. 
Grāmatas vāku tad arī sakarīgi 
rotā nobildējums, kuŗā skatāms 
sliežu pāris, kas it kā aizved uz 
nekurieni.

Venta Kalnarāja māsasdēlam 
notiek kāzas. Ja grāmatas pirmā 
puse bija ieturēta tādā kā ka  mer-
spēles stilā ar ierobežotu personu 
skaitu un Aelitas iekšējām pār-
domām, otrā pusē risinās kāzu 
mielasta jezga un jampadracis ar 
dažādām  kļūmēm un nelaimēm: 
jaunais pāris sastrīdas, jaunais 
pāris pazūd, policija īpašumā 
meklē nelegāla alkohola slēp-
tuvi... Atklājas, ka Aelitas tīmekļ-
draugs Ventis divdesmit gadus 
bijis precējies ar kādu Margaritu, 
no kuŗas tagad šķiras. Savukārt 
Ilmāram, kuŗš Aelitai izpalīdzēja 
ar transportu no stacijas, bērni 
jau pieauguši, bet sieva aizgājusi 
dzīvot ar citu vīrieti. Grāmatai 
tuvojoties beigām, Aelita vairāk 
sarunājas ar Ilmāru nekā ar 
Venti...

Ko apgāda vadītāja būs do  mā-
jusi, aplocē piedāvādama „īstu 
Latviju” ? – Nu, iedzīvotāju blī -
vuma samazināšanās dēļ laukos 
piedzīvojamās vilcienu un auto-
busu kustības retumu. Otrkārt, 
ļoti izplatīto laulības dzīves ne -
stabilitāti. Cilvēki cits no cita lie -
kas attālināmies gan ģeo gra fiski, 
gan dvēseliski. Varētu runāt par 
attālināšanās faktu, bet tai pašā 
laikā par tuvināšanos ilgām. Bet 
vai šāds vispārinājums attieci-
nāms uz mūsdienu Latviju vien? 
Vai šis temats nenodarbina 
daudzu literātu prātus visā 
pasaulē? 

Slava Annai Katrai par labas 
izklaides un laba mākslas pār dzī-
vojuma sagādājumu vienlaikus!

Romāna pirmā puse tā ieprie-
cēja, ka brīvā svētdienas pēc pus-
dienā un pievakarē sagribējās 
grāmatu vienā laidā „izraut 
cauri” līdz galam. Tomēr iesaku 
citiem lasītājiem „ņemt grāmatu 
priekšā” ar vismaz diviem pie -
gājieniem; jo tieši tad, kad sāk 
mazināties lasītāja  koncen trēša-
nās spējas, romāna fabula sakom-
plicējas. Izrādās, ka Aelita savā 
ceļa mērķī nonāk tādā brīdī, kad 

Šogad Ziemeļamerikas latviešu 
centriem paveicās ‒ par godu 
Latvijas 101. dzimšanas dienai, 
turneju no krasta līdz krastam 
biedrības TILTS izkārtojumā 
veica divi Latvijas izcilie folklo-
risti – Latvijas Universitātes pro-
fesors Valdis Muktupāvels un 
profesore, Latvijas Kultūras aka-
dēmijas rektore Rūta Muktu pā-
vela. Viņu kopējais sniegums bija 
patiesi aizraujošs, faktiem bagāts 
baltu kultūrvēstures pārskats mū -
zikas valodā, kuŗu mākslinieki 
papildināja, spēlējot tradicio nā-
lus instrumentus un mazāk zi -
nāmus tautas instrumentus. Pub-
lika labprāt, pēc Rūtas un Valža 
aicinājuma, dziedāja līdzi. 

1892. gadā dibinātās Brīvo lat-
vju biedrības namā Filadelfijas 
latviešu organizāciju padomes 
priekšsēdis Valdis Bašēns savos 
ievadvārdos risināja temu par 
gadu skaitļiem ‒ 75 gadi kopš 
1949. gada rudenī bēgļi pameta 
savu dzimteni; 70 gadi kopš tie 
no Vācijas DP nometnēm sāka 
ierasties  mītnes zemēs, 30 gadi 
kopš trīs tautas 23. augustā Bal-
tijas ceļā roku rokā nosodīja 
Hitlera-Staļina paktu un vācieši 
9. novembrī sagrāva Berlīnes 
mūri. Tagad Latvija iesāk savu 
otro simtgadi. Vai kāds te, Fila del-
fijā, vēl pēc simt gadiem runās 
latviski? Valdis Bašēns aicina mūs 
katru pielikt savu roku, lai tā būtu.

Latvijas Goda konsuls kopš 
1991. gada Džons Medveckis, 

vēršoties no pagātnes uz nākotni, 
apcerēja neatrisinātus jautāju-
mus. Jāaptur Latvijas iedzīvotāju 
skaita nepārtrauktā samazinā-
šanās (no 2,6 miljoniem, viņam 
stājoties amatā, uz mazāk nekā 2 
miljoniem 2019. gadā), pārvēršot 
Latviju par pievilcīgu centru ga -
dos jaunam darbaspēkam. Aiz -
ņemoties attīstības idejas no lī -
dzīgiem (t.i. nelieliem) mode-
ļiem, piemēram,  Singapūras, uz 
Eiropas ekonomikas visumā ne -
lielās izaugsmes fona jāatbalsta 
innovācijas un uzņēmējdarbība, 
jādibina vidēji lielas firmas. 

Arī izglītībā Latvijai jākonkurē, 
kļūstot par vēlamu galamērķi 
Eiropas studentiem un dibinot 
saites ar citzemju biznesa, ties-
lietu, un medicīnas mācību ie -
stādēm. Kultūras jomā latviešiem 
jāpaplašina jau tā izcilie sniegu-
mi, caur kultūru tuvinot Latviju 
amerikāņu sabiedrībai; būtu vē -
lams dibināt fondu, kas sniegtu 
ASV lielajiem ziedotājiem no -
dokļu atlaides par atbalstu Lat-
vijas kultūras iestādēm. Kultūras 
sadarbības iedīgļi jau parādījušies 
Baltimoras un Toronto Dziesmu 
svētkos.

Pēc Sv. Jāņa draudzes mācītājas 
Ievas Dzelzgalves īsā svētbrīža, 
Fildelfijas latviešu skolas vis ma-
zākie audzēkņi nodejoja “Sijā 
auzas”, bet lielākie skolnieki 
“Saules deju”, kam sekoja jaunās 
bērnu dziesmas “Latvija – mūsu 
sirsniņa” izpildījums. Par iegul-

dīto darbu ar bērniem pasākuma 
vadītāja Marisa Liziņa pasniedza   
ziedus Astrīdai Liziņai un Vinetai 
Iglesiasai Alvaresai. 

Svētku runu Latviešu nācijas 
simboliskā vērtība: pārdomas Lat-
vijas 101. gada jubilejā teica pro-

tijas telpā visaptverošas civili zā-
ciju līmeņa īpašības ‒ tādas kā 
kristietība, Latīņu rakstība, pil -
sētnieciska vide, Rietumu kultūra 
‒ kas šo ģeografisko telpu palie-
koši padarījušas par Viduseiropai 
piederošu. Šāda valstiskuma 

(1744-1803) volk jēdziena parā-
dīšanos, sāka attīstīties roman-
tiskā nacionālisma kustība, kas 
izcēla etnisku nāciju, t.i. atsevišķu 
tautu, dvēseles garamantas, starp 
tām kā pati pirmā ‒ valoda. Seno 
un skaisto latviešu valodu no -
stiprināja virkne 19. gadsimta 
sasniegumu: pirmie vispārējie 
Dziesmu svētki 1873. g.; Andreja 
Pumpura Lāčplēša cīņa pret 
Tumšo bruņinieku 1888. g.; K.  
Barona un Vīzendorfa dainas 
1894. ‒ 1915. g. Ar jaunās valsts 
dibināšanu 1918. gadā latviešu 
valoda (bet ne latgaļu, ne lībiešu) 
ieguva jaunu nozīmi un statusu 
‒ valsts valoda.

Pēc Pirmā pasaules kaŗa satu-
vinājušās baltu valodās runājošās 
tautas pret iedomāto Baltijas her-
cogisti virzīja domu par baltus 
apvienojošu valsti Aistiju, ar cen-
tru Rīgā. Starpkaŗu Baltijā na  cio-
nālais romantisms plauka. J. San-
 ders un citi valodnieki veicināja 
valodas attīrīšanu, E. Melngailis 
komponēja mūziku tautas dzies-
mām, un brāļi Brastiņi attīstīja 
dievturību ‒ kustību, kas vēlāk 
plauka arī trimdā, īpaši ASV un 
Kanadā. Tolaik nostiprinājušies 
stereotipi par latvisko (agrāra 
lauku dzīve, tautiskums) iepre-
tim eiropeiskajam (pilsētniecis-
kums, kristietība) vairs nav 
aktuāli mūsdienu ES, ANO un 
NATO kontekstā. Rūtas Muktu-
pāveles vārdiem, „visi tie ir mū  -
sējie.” (Turpināts 8. lpp.)

fesore Dr. Rūta Muktupāvele. 
Dibinoties Baltijas telpas pir ma-
jām valstīm, 13.-16. gadsimta 
Ordeņvalsts Livonija un Lietuva, 
vēlāk Lietuvas-Polijas lielvalsts, 
ne viena, ne otra nesaistīja val-
stiskumu ar specifiskām tautī-
bām; vēl 19. gadsimtā, piemēram, 
„vācietis” vai „latvietis” bija so -
ciāli, nevis etniski apzīmējumi. 
Šīs agrīnās valstis iedibināja Bal-

iekārta pastāvēja vēl ilgi. Pat 
1918. gadā, kad Pirmais pasaules 
kaŗš jau bija izšķiroši sagrāvis 
Eiropas imperiju sistēmu, vēl 
tika virzīts priekšlikums par 
septiņu kantonu Baltijas herco-
gistes izveidošanu, kuŗu vadītu 
Mēklenburgas-Šverīnas hercogs 
Ādolfs Frīdrichs.

No 18. gadsimta otrās puses, 
kopā ar Johana Gotfrīda Herdera 

Rūta un Valdis Muktupāveli // FOTO: Sandra Milevska
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Klātesošos svētkos iepriecināja arī latviešu skolas korītis // FOTO: Nicole Harvey

ILGA WINICOV HARRINGTON

Latvisks vakars
Meinas Penobscot Valodu skolā 

18. novembŗa pievakarē Mei -
nas Penobscot Valodu skola bija 
ietērpta brīnišķīgā latviskā gai -
sotnē. Piebraucot pie skolas, jau 
redzēja plīvojam spirgtā no  vem-
bŗa vējā mūsu sarkanbaltsarkano  
karogu. Ienācējus sagaidīja liels 
Latvijas ģerbonis virs Latvijas 
informācijas galda, kas pušķots 
ar sarkanbaltām rozēm. Sar kan-
baltais temats turpinājās arī citās 
telpās,  arī tajās, kuŗās klāti galdi. 
Skolas darbveži bija ļoti patīkami 

plūda brīnišķas smaržas no lat-
viskām vakariņām ar garšīgu 
biešu zupu, cūkas cepeti ar diļļu 
kartupeļiem un skābiem kāpos-
tiem..., kamēr bufetē jau pasnie-
dza pīrāgus un lašmaizītes blakus 
īstām rupjmaizes šķēlēm. 

Latvijas 101. dzimšanas dienas 
svinības Meinā bija rīkotas ne 
tikai latviešiem, bet arī vietējās 
sabiedrības iepazīstināšanai ar 
Latviju un mūsu imigrāciju ASV. 
Šis sarīkojums notika Līgas Jahn-

sonīgām bērnības atmiņām. Ilga 
(Butelis) Winicov Harrington da -
lījās stāstā par savu nu jau 
izbalējušo Latvijas karodziņu un 
tā ceļu savā skolas mugursomā 
no Rīgas 1944. gada septembrī, 
pēc 2. klases dodoties ceļā caur 
Vācijas nometni, tad bēgot no 
krievu zonas caur DP nometni 
Vircburgā uz mājvietu Amerikā. 
Mārīte (Upats) un Pēteris Krūze 
mums parādīja Pēteŗa mātes kat-
 liņu, viņas bruņucepuri kaŗa laikā 

Līga Jahnke Mārīte Krūze Ilga Winicov Harrington “LLL” no kreisās: Līga Yahnke,  Ieva Tatarsky, Ilga Winicov 
Harrington, Jean Kigel, Mārīte Mednis. Priekšā ‒ Mārīte Krūze. 
Iztrūkst ‒ Marisa Zalmanis

teātŗa aktieŗu Ainas Melbārdes 
un Kārļa Lagzdiņa meita. Viņa 
Vācijas gadus pavadījusi Mēr-
bekas teātŗa saimē un atcerējās 
tos gadus ar nostalģiju. Teātri-
nieki uz skatuves spēja uzburt 
neiedomājamu pasauli no dēļiem 
un krāsām, ar kostīmiem, dari-
nātiem no vecu aizkaru lupatām, 
un rotaslietām, kas izkaltas no 
skārda bundžām. Teātris ar lat-
viešu lugām un pat ar  Šekspīru 
uz īsu laiku aizveda trimdiniekus 

lodu nesaprotot, viņa pārpratusi 
vienkāršu bērnu pastaigu pa 
mežu, iedomājoties, ka iet uz 
nošaušanu...

Vakara noslēgumā mielojāmies 
ar ābolu plātsmaizi un kliņģeri. 
Vēl daži izmēģināja, kā garšo 
Rīgas balzams. Apmeklētāji ilgi 
turpināja sarunas par redzēto un 
dzirdēto. Lovely Latvian Ladies 
(LLL), kā mēdz saukt šo mazo, 
bet daudzpusīgi spējīgo grupu, 
var justies pacilātas apmeklētāju 

pārsteigti, uzzinot, ka pieteikušies 
vairāk nekā 60 viesi. Skanēja  
Latvijas himna, varējām aplūkot 
lielu Latvijas karti un tradi cio-
nālos latviešu rokdarbus. Pie sie-
nām ‒ Jean Ķiģeles gleznas ar 
Lat vijas skatiem. No virtuves at -

kes vadībā, piedaloties Meinas 
latviešu sieviešu grupai. Pro gram-
mu atklāja, dziedot Amerikas un 
Latvijas himnu, kam sekoja Līgas 
(Volmars) Jahnkes stāsti par Lat-
vijas  pagātni, latviešu dziesmu 
un deju tradicijām un gluži per-

un mūsu skaisto pieclatnieku, 
saglabātu ģmenes maz bēr niem. 

Pieaugušie  trimdu uzskatījuši 
par traģēdiju, bet tā var izlikties 
gluži citāda no bērna viedokļa. 
To mums skaisti atgādināja Ieva 
(Lagzdiņš) Tatarsky, Nacionālā 

gaišākā pasaulē un stiprināja 
aktieŗu garu. Mārīte Mednis savu-
kārt atcerējās drausmu  pilnu rītu 
vācu bērnudārzā, kur, vācu va -

atzinībā. Līgas Jahnkes enerģiskā 
vadībā šāds vakars skaisti tuvāk 
iepazīstināja vietējo sabiedrību 
ar Latviju un latviešiem.

SANDRA MILEVSKA Valsts svētki Filadelfijā 
(Turpinājums 7. lpp.)

Latvija mūsdienās sevi pozi-
cionē kā zaļu, kultūras vērtībās 
balstītu Rietumu zemi.

Klausītāji starpbrīdī atdzesēja 
no informācijas blīvuma kūpošās 
smadzenes, ar īpašu paldies lat-
viešu skolas bērniem, kas uz pa -
plātēm iznēsāja Intas Grundes 
Dzintara galda sagatavotās uz -
kodas. Tad, pēc visiem fizikas 
likumiem, etnomūzikologs un 
Latvijas Universitātes profesors 
Dr. Valdis Muktupāvels publiku 
katapultēja atpakaļ laiktelpā,  
stās tot un kopā ar Rūtu arī iz -
dziedot,  un uz tradicionālajiem 
instrumentiem izspēlējot mūsu 
baltu mantojumu.

Uz ekrāna parādījusies karte 
illustrēja baltu etnosu ģeografisko 
izplatību. Pašos ziemeļos ‒ vis lie-
lākā baltu tauta latgaļi; zemāk, no 
jūras aizvirzoties, ‒ papriekšu kurši, 
tiem blakus zemgaļi, tad sēļi. 
Lielais lietuviešu nozarojums 
dalās jūras pusē Žemaišos,  bet 
iekšzemes augstienē augstaišos. 
Tālāk uz dienvidiem, pie jūras 
pieplakuši,  sīkā territorijā skalvji, 
un tiem blakus jatvingi. Pēdējie, 
gar pašu kuršu jomas krastu, ‒ 
prūši, un no viņiem uz iekšzemi ‒ 
galindi. Jāpateicas Valdim Muk-
tu pāvelam par terminoloģijas 
neskaidrības kliedēšanu ‒ kāpēc 
ziemeļos ir Lejaskurzeme, bet 
dienvidos Augškurzeme? Šie no -
saukumi, radušies sen pirms 
kartēs iedibināja paradumu zie -
meļus vienmēr rādīt augšā, no -

rāda uz pašas zemes topografiju 
‒ zemākās vietas saucas lejas, bet 
augstākās,  kalnainās vietas ir 
augšas, pat ja atrodas dienvidos 
no lejām.

Valdis ar Rūtu šīm baltu tautām 
„izbrauca” cauri ar stāstiem un 
dziesmām. Latgaļiem, slaveniem 
podniekiem, ir tipiski māla svil-

instrumentu ‒ vargānu, kādreiz 
sauktu par zobu spēlēm (metalla 
mēlīte,  kuŗu, mutē turot, tricina, 
lai vibrē un rada skaņu). No šī 
apvidus nāk arī „līgo, līgo” 
papildinājums „rallallā”.

Zemgaļi, vēsturiski varonīga 
tauta, kas tādēļ arī baudījusi ilgu 
brīvību, vēl šodien dzīvo Latvijas 

200 vārdu vārdnīcu. Zemēs, kas 
šodien ietilpst Lietuvas dienvi-
dos, Baltkrievijas rietumos un 
Polijas ziemeļaustrumos, vēl dzī  vo 
slāviskojušies cilvēki, kas sevi 
sauc par „jetvez”. Viņi spēlēja uz 
divdaļīgām niedres stabulēm, kas 
gan spiedza, gan dūca, gan abē-
jādi kopā; no viņiem mēs apgu-

jiem prūšiem meklējuši sev līgavas.
Pētniecības izbraukumos Valdis 

Muktupāvels pats ir konstatējis, 
cik tuvu dziesmas bija patiesībai. 
Gillijas ciemā Prūsijā apstip ri-
nājies dziesmas teksts par pre-
cinieku jāšanu pie kāda saim-
nieka, kas dzīvojis ciema upes 
dienvidu krasta piektajā mājā. 
Kāds vietējais sirmgalvis atmi nē-
jās precīzo ielu dienvidu krastā, 
izbrāķēja ielas ziemeļu pusi, jo 5. 
mājā esot dzīvojis vecs sīkstulis, 
bet ielas otrās puses 5. mājā bijis 
saimnieks ar vairākām meitām, 
pie kuŗām būtu jājuši precinieki. 
Izzudusī prūšu valoda tagad 
vairs eksistē tikai kā valodnieku 
atjaunotā „jaunprūšu” valoda. 

Sekoja ovācijas Valdim un Rūtai 
Muktupāveliem, bet Fila del fijas 
uzstājīgā un zinātkārā publika 
nepalaida gaŗām to, ka netika 
pieminēti baltu tautu kartē uzrā-
dītie skalvji un galindi. Tādēļ, kā 
postscriptum, varam pavēstīt, ka 
tikpat kā nekas nav zināms par 
skalvjiem, kas paliek kā liela mis-
tērija starp pārējām baltu tautām. 
Bet, līdzīgi jatvingiem, galindu 
pēcteči nekur nav pazuduši: vi -
ņiem vēl šodien varētu būt aptu-
veni tikpat daudz lietuviskotā 
galindu valodā runājošo, cik lī -
biešiem ir lībiski. Galindiem bi -
jušas vismaz divas lielas migrā-
cijas, viena uz Polijas mazūru 
zemēm, un otra, vairākos pos-
mos, ‒ tālu līdz Galīcijai, un arī 
līdz Maskavai, kur tie saucas 
goļādi. Cilvēki paliek, zemes 
mainās.

paunieki, saukti arī par pīlītēm. 
Māla meistari, kā, piemēram,  
slavenā Ušpeļu dzimta, kādreiz 
pīlīti piestiprinājuši māla alus 
kausa rokturim, lai kausa īpaš-
nieks, to iztukšojot, varētu kro-
dziniekam vienkārši uzsvilpt, lai 
nāk atkal pildīt!

Savā laikā pie t. s. Sēļu upes 
Daugavas dzīvojošais Pēteris Ka -
džulis fotografijā redzams, spē -
lējot baltu tautās visizplatītāko 

bagātajā maizes klētī. Zemgaļu 
dziesmas un deja „Sudmaliņas” 
saistās ar graudu apstrādi, pie -
mēram maltuves dziesma „Kur 
tad tu nu biji, āziti manu?” Arī 
pāri robežai Lietuvas pusē tur pi-
nās maizes klēts ar dzirnaviņām  
(„malūnelis”). Lielā baltu tauta 
leiši pazīstami kā lieli dziedātāji, 
īpaši ar savām precību dziesmām.

It kā mazzināmie jatvingi to -
mēr atstājuši aiz sevis vairāk nekā 

vām Ziemsvētku piedziedājumu 
„kalenda” respektīvi „kalando”.

Kurši, kam tipiskais instru-
ments ir dūdas vai somas stabules, 
pie galdiem, alu dzerot, esot spē-
lējuši sēdamdeju plaukstiņpolku. 
Ziemā jaunie kurši mēdza pre-
cību nolūkos jāt pāri aizsalušajai 
Prūsijas sembai, kur mare ir vienā,  
bet jūra otrā pusē, un kur atrodas 
90% no pasaules dzintara. Tur 
kurši starp izslavēti dziesmota-
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Londonas latviešu bērni rotā 
Ziemsvētku egli

Latvijas vēstniecībā Londonā 
Valsts prezidents Egils Levits un 
Andra Levites kundze kopā ar 
lat viešu nedēļas nogales skolu 
audzēk ņiem  rotāja vēstniecības 
Ziem svētku eglīti.

“No sirds novērtējam sociāla 
medija Tautas pārstāvju Agneses 
Bērziņas un Madaras Īlenas ideju 
un iniciātīvu – rosināt bērniem 
latviešu skoliņās izgatavot un dā -
vāt vēstniecības Ziemsvētku eglī -
tei rotājumus,” norāda vēstniecībā, 
piebilstot, ka iniciātīvas autoru 
vērtējumā šāda vēstniecības eglīte 
simbolizē Apvienotajā Karalistē 
dzī  vojošo tautiešu vienotību. 
Valsts prezidents Egils Levits sarī-
kojumā uzsvēra, ka latviešu nedē-
ļas nogales skolas ir diasporas mu -
gurkauls, uz kuŗa balstās latviskās 
vides un valodas uzturēšana un 
latviešu kopienas veidošana.

***
Prezidents tiekas ar tautiešiem 

Apvienotajā Karalistē
Latvijas valsts prezidents Egils 

Levits Londonā apmeklēja ne tikai 
NATO samitu, bet arī izbrīvēja lai-
ku, lai tiktos ar tautiešiem, kuŗi 
Latvijas pirmā pāŗa vizītei bija 
gatavojušies īpaši. Astoņu latviešu 
skoliņu bērni bija īpaši gatavojuši 
rotājumus Latvijas vēstniecības 
Ziemsvētku eglei, zinot, ka tās 
grez nošanā piedalīsies pats Lat vi-
jas prezidents. Anglijā greznot egli 
kopā ar Valsts prezidentu ir gan-
drīz tas pats, kas doties pie kara-
lienes. 

“Anglijā skolas ir priecīgas un 
lepnas par saviem bērniem, un 
viņi noteikti rakstīs avīzītē par šo 
notikumu. Grūti gan ir dabūt brīv-
dienas bērniem, tas nav akceptēts 
šeit, bet viņi ir lepni par to, ko mēs 
darām un ka bērni var atbraukt  
un izgreznot eglīti kopā ar prezi-
dentu,” saka Birmingemas latvie -
šu kopienas skolas “Saktiņa” vadī-
tāja Madara Īlena.

Pēc eglītes pušķošanas prezi-
dents devās uz netālu esošo Rū -
dolfa Steinera namu, kur tika sa -
gaidīts ar aplausiem. Pēc himnas 
nodziedāšanas sekoja prezidenta 
uzruna, tika pieminētas gan Lat-
vijas, gan diasporas aktuālitātes, 
uz  sverot, ka mūsdienās par emig-
rāciju vairs nevar runāt, vietā ir 
nākusi mobilitāte, kas nākotnē 
būs vēl lielāka. Ja no Liepājas uz 
Rī gu iespējams nokļūt divās stun-
dās, tad gandrīz tas pats ir no 
Rīgas līdz Londonai.

“Latvijas diaspora ārpus Latvijas 
ir Latvijas sastāvdaļa. Kā pilsoņi, 
kā latvieši visi ir aicināti piedalī -
ties latviešu nācijas veidošanā un 
Latvijas valsts veidošanā. Vienalga, 
kur mēs dzīvojam, Latvijā vai ār -
pus Latvijas, katrs savā veidā, katrs 
savā vietā. Un es domāju, ka mēs 
beidzamos gados esam apzinā-
jušies to, ka tie latvieši, kas dzīvo 
ārpus Latvijas, ir Latvijas sastāv-
daļa, un tas ir ļoti būtiski,” uzsvēra 
prezidents.

***
Latvijas baznīcās skan 
Ziemsvētku noskaņu 

programma “Es ticu...”
Pirmos koncertus Dubultu un 

Jelgavas dievnamos piedzīvojusi 
Ziemsvētku noskaņu programma 
“Es ticu…”, kuŗā komponista Valta 
Pūces vadībā apvienojušies oper-
dziedātāja Inga Šļubovska-Kan-
cēviča, vijoļspēles meistars Rai-
monds Ozols, flautiste Dita Kren-
berga un pats Valts Pūce pie taus-
tiņinstrumentiem, medijus infor-
mē organizātori. Programma līdz 
Ziemsvētkiem turpinās viesoties 
baznīcās dažādās Latvijas pilsētās, 
piedāvājot tradicionālās Ziem-
svētku dziesmas, instrumentālus 
skaņdarbus un komponista Valta 
Pūces oriģināldarbus ziemīgās no  -
skaņās. Koncerta veidotāji aicina 
izbaudīt Adventes laika gaišās no -
skaņas mūzikā kopā ar augstas 
raudzes mūziķiem.

“Programmas nosaukumam iz -
vēlēti iedvesmas, pārliecības un 
ticības spēka vārdi, lai arī katru no 
koncerta klausītājiem rosinātu iz -
j ust gaišo Ziemsvētku gaidīšanas 
laiku, tiecoties uz patiesu tīrību, 
pacietību un mīlestību,” uzsver 
organizātori.

***
Ziemsvētku vecīšu 

labdarības skrējiens 
8. decembrī Doma laukumā no -

tikušajā Ziemsvētku vecīšu lab da-
rības skrējienā piedalījušies ap -
tuveni 1500 dalībnieku, aģentūru 
LETA informēja biedrības “Dr.
Klauns” vadītāja Marianna Mi -
lovs ka.

Skrējiens šogad notika 12. reizi, 
un tajā varēja piedalīties ikviens, 
iegādājoties biļetes. Ienākumi no 
labdarības akcijas tiks ziedoti bied-
rībai “Dr. Klauns” ar mērķi ieprie-
cināt Latvijas slimnīcās nokļu vu-
šos bērnus un veicināt viņu ātrāku 
izveseļošanos.

***
Valsts prezidents 

NATO galotņu sanāksmē
Valsts prezidents Egils Levits 

Londonā tikās ar Kanadas prem-
jērministru Džastinu Trudo  – abu 
valstu līderi bija ieradušies uz 
NATO galotņu sanāksmi.

Tikšanās laikā  Levits pateicās  
Trudo par Kanadas ieguldījumu 
Latvijas, Baltijas un visas Eiropas 
drošībā, ar  600 kaŗavīriem vadot 
NATO paplašinātās klātbūtnes 
Lat vijas kaujas grupu Ādažos. Le -
vits ar atzinību novērtēja Trudo 

sarunā apliecināto, ka Kanada tur-
pinās šo misiju Latvijā, jo tas ir gan 
Kanadas, gan visas NATO alianses 
interesēs. Pārrunājot NATO ak -
tuā litātes, Valsts prezidents uz  svē-
ra, ka Latvija vēlas Ei  ropas dro-
šības pīlāra stiprināšanu NATO 
ietvaros, lai izvairītos no jebkādas 
funkciju dublēšanās šajā jomā. 
Latvijas prezidents arī augstu no -
vērtēja Kanadas dalību Lat vijā iz -
vietotajā NATO Stratēģis kās ko -
mu nikācijas izcilības centrā (NATO 
StratCom COE). Abas pu  ses ap -
spriedās par divpusējo at  tiecību 
in  tensificēšanu ekono mis kajā lau-
kā. Tika izteikta pārliecī ba, ka no -
slēgtais ES un Kanadas Visaptve-
rošais ekonomikas un tirdznie-
cības nolīgums (CETA) ļaus uz  ņē-
mējiem veidot aktīvākas saites. 
Le  vits sarunā pieminēja di  na mis-
ko Kanadas latviešu kopie nu, kas 
ikdienā veido aktīvas saites starp 
abām valstīm.

***
Spriež par Rail Baltica projektu

Rail Baltica projekts paredz iz -
veidot Eiropas standarta sliežu 
pla tuma dzelzceļa līniju no Talli-
nas līdz Lietuvas un Polijas robe-
žai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas 
valstis būtu iespējams savienot      
ar citām Eiropas valstīm. Baltijas 
valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 
kilometru gaŗu dzelzceļa līniju ar 
vilcienu maksimālo ātrumu 240 
kilometri stundā.

Nesen triju Baltijas valstu kop-
uzņēmuma RB Rail darbinieki at -
klātā vēstulē norādīja, ka projekts 
ir kritiskā situācijā sliktas korpo-
ratīvās pārvaldības un atsevišķu 
interešu konfliktu dēļ. Darbinieki 
pauda aicinājumu projekta uzrau-
dzību nodot premjērministru lī -
menim. Aicināts komentēt vēstulē 
pausto, Kariņš norādīja, ministri 
saprot izaicinājumus, kas saistīti ar 
Rail Baltica reālizēšanas gaitu un 
tempu.

Latvijas Mi  nistru prezidents 
Kriš jānis Kariņš, Lietuvas prem-
jērs Sauļus Skver nelis un Igau ni-
jas premjēr ministrs Jiri Ratass 
tikšanās laikā Rīgā, Mazajā ģildē 
// Foto: LETA

Baltijas valstu Ministru prezi-
denti sanāksmē uzdevuši satik - 
s mes ministriem vienoties un pie-
dāvāt kopīgu priekšlikumu dzelz-
ceļa līnijas Rail Baltica projekta 
ieviešanas modeļa izveidei līdz 
2020. gada februārim, žurnālis-
tiem apliecināja Ministru prezi-
dents Krišjānis Kariņš (JV). Val-
dību vadītāji vienojās par aktīvāku 
projekta uzraudzību. Kariņš pa -
stāstīja, ka sanāksmē piedalījās arī 
Polijas infrastruktūras ministrs 
Andžejs Adamčiks un Somijas 
vēstniece Latvijā Rīta Korpivāra, 
jo projekts Rail Baltica skars arī 
Poliju un Somiju, jo dzelzceļa pro-

jekts ir reģionā lielākais starpval -
stu projekts aizvadīto trīsdesmit 
gadu laikā. “Tas ir liels izaicinā-
jums, jo projekts ir gana sarežģīts. 
Mēs lēmām, ka mums visiem 
valdību vadītājiem jānodrošina, 
ka Rail Baltica to īsteno,” sacīja 
premjērs. Kariņš pavēstīja arī, ka 
projektam ir bijuši zināmi izai-
cinājumi un “viens otrs jautājums, 
kas prasījis vairāk laika, lai to at -
risinātu, nekā tas būtu bijis vē -
lams”. “Varu teikt, ka mēs trīs Bal-
tijas valstu premjēri stāvam cieti 
par projektu Rail Baltica un da -
rīsim visu, lai virzītu tā gaitu uz 
priekšu un tas tiešām tiktu īste-
nots,” teica Kariņš.

***
Iesaka atlikt novadu reformu
Latvijas Zinātņu akadēmijas Hu -

   manitāro un sociālo zinātņu no -
daļas ekspertu konsilijs iesaka at -
likt novadu reformas ieviešanu 
līdz brīdim, kad reformas virzītāji 
būs sagatavojuši vispusīgu analīzi 
un izskaidrojuši sabiedrībai pierā-
dījumos balstītus  priekšlikumus. 
Zinātņu akadēmijas konsilijs seci-
nāja, ka, lai gan novadu reformas 
sagatavošanā ir ieguldīts liels 
darbs, “tās ieguvumi, zaudējumi 
un ietekme uz valsts sociāli eko-
nomisko attīstību ir vāji argumen-
tēti un nepietiekami izskaidroti 
sabiedrībai”, informēja Latvijas 
Zinātņu akadēmija. Reformas re  -
zultātā var būt financiāls ietaupī-
jums, “bet var arī nebūt, jo pilni ar 
reformu saistīti ieguvumi un zau-
dējumi ne ilgtermiņā, ne īstermi -
ņā nav novērtēti un salīdzināti”. 
Eksperti arī norādīja, ka varas 
centralizācija un finanču koncen-
trācija ierobežos pašvaldību de -
mokratiju. “Latvijā joprojām nav 
izpratnes par vēlamo valsts territo-
rijas administrātīvo dalījumu un 
pārvaldības struktūru, tāpēc var 
uzskatīt, ka šī reforma nebūs pē -
dējā,” teikts konsilija secinājumos. 
Vairums ekspertu secina, ka nova-
du reforma “nespēs īstenot formu-
lētos mērķus un sasniegt apsolī -
tos rezultātus, jo to formulējumi ir 
miglaini un aptuveni, un nav pie-
rādīts ne ceļš, kā tos var sasniegt, 
ne arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
paaugstināšanu raksturojoša no -
vēr tējuma rādītāji un metodes”. 
Konsilijs iesaka atlikt novadu re -
formas ieviešanu līdz brīdim, kad 
reformas virzītāji būs sagatavojuši 
vispusīgu analīzi un izskaidrojuši 
sabiedrībai pierādījumos balstītus  
priekšlikumus. Konsilijs uzskata, 
ka ir jābūt analīzei un priekšli-
kumiem par reformas ietekmi uz 
sabiedrības attīstību, iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes un uzņēmēj-
darbības vides izmaiņām, refor-
mas saistību ar citām reformām – 
visa skolu tīkla (ne tikai vidus -
skolu) optimizāciju, valsts pārval-
des institūciju decentralizāciju, 
veselības un sociālās aprūpes un 
transporta sistēmu attīstību.

***
Veidos Eiropas latviešu 

jaunatnes kustību
Divās intensīvās nedēļas nogalēs 

novembrī Vācijas dienvidos Frei-
burgā, Latviešu centrā Bērzainē, 
vairāk nekā 30 latviešu jauniešu 
no 10 pasaules valstīm piedalījās 
se  minārnometņu ciklā “Jauno lī -
deru skola 2019”. Spraigu diskusi-
ju, referentu lekciju uzklausīšanas 

un kopīgas darbošanās rezultātā 
dalībnieki, parakstot apliecinā ju-
mu, pauduši vēlmi un motīvāciju 
veidot jauniešu kustību, lai apvie-
notu diasporas un Latvijā dzīvo-
jošos jauniešus. 

Abās seminārnometnēs jaunie-
šiem bija iespēja uzklausīt pieredzē 
bagātus referentus, kuŗi dalījās zi -
nāšanās un piedzīvotajā par pro-
jektu īstenošanu, kā arī pašiem 
radīt idejas saviem projektiem un 
plānot tos.

***
Latvijas Nacionālā archīva 

veltījums Cēsu kauju simtgadei
10. decembrī Cēsu Vēstures un 

mākslas mūzejā atklāja Latvijas 
Nacionālā archīva serijas “Vēstu -
res Avoti” 10. sējuma “Cīņa par 
brīvību: Latvijas Neatkarības karš 
(1918–1920) Latvijas Valsts vēs -
tu res archīva dokumentos” otro 
grā ma tu “1919. gada 16. aprīlis –  
10. jū  lijs”. Grāmatas sastādītāji ir 
Lat vijā atzīti vēsturnieki, vēstures 
doktori Ēriks Jēkabsons un Jānis 
Šiliņš. 

Sarīkojumā  Jānis Šiliņš referēja 
par pulkveža Jāņa Baloža neitra-
litāti Cēsu kauju laikā, bet Ēriks 
Jēkabsons – par Ziemeļlatvijas bri-
gādes formēšanas specifiku 1919. 
gada pavasarī. Vīru kopa “Vilki” 
sniedza mūzikālu priekšnesumu.

***
Pašvaldību ministrs rosina 

Rīgas domes atlaišanu
Vides aizsardzības un reģionā -

lās attīstības ministrija (VARAM) 
no  lēmusi rosināt Rīgas domes 
atlaišanu, jo pašvaldība nespēj sa -
kārtot sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas jomu, kas ir viena        
no pašvaldības pamatfunkcijām.   
“Rī  gas domes priekšsēdim, lai            
kurš tobrīd bija amatā, esmu vai-
rākkārt prasījis paskaidrojumus, 
bet dome turpina pārkāpt liku-
mu,” skaidroja ministrs Juris Pūce 
(A/P), uzsverot, ka domes darbība 
vairākkārt ir bijusi ne tikai neli ku-
mīga, bet arī pretrunā ar sa  bied-
rības interesēm. 

VARAM pašvaldības darbā 
kon statējusi vairākkārtējus nor-
ma tīvo aktu pārkāpumus. Pār kā-
pumi izdarīti vairākkārtīgi un visā 
2017. gada vietējo pašvaldību vē -
lē šanās ievēlētās Rīgas domes dar-
bības laikā. 

Egils Levits tiekas ar tautiešiem 
Londonā

(Turpinājums 10. lpp.)
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Tas domāts ēkai.”). Dalība Venē-
cijas mākslas un architektūras 
biennālēs ir īpaša Latvijas valsts 
iespēja ar spēcīgiem kultūras in  s-
trumentiem pieteikt sevi starp tau-
tiskā mērogā. Jau 30. gados tā laika 
Latvijas vēstnieks Italijā Arnolds 
Spekke rakstīja, ka Latvijai ir jābūt 
pārstāvētai Venē cijas biennālē, ka 
tā ir lieliska ie  spēja valstij sevi pa  -
rādīt. Kultūras ministrijas vārdā 
novēlu konkursa uzvarētāju ko -
mandai pozitīvi un gudri sevi po -
zicionēt Venēcijā, kā arī ticu, ka 
radošā komanda Ulda Lukševica 
vadībā Venēcijas bien nā les kopīgo 
temu “Kā mēs kopā sadzīvosim?” 
veidos kā asprātīgu projektu ar 
kri tisku skatu nākot nē,” preses 
konferencē novēlēja Latvijas Re -
publikas kultūras mi  nistrs Nauris 
Puntulis. 

***
Izstāde ar teicamiem darbiem 

Toronto
Ierasta tradicija ir mākslinieku 

tradicionālās 18. novembŗa svētku 
tēlotājas mākslas izstādēs Latviešu 
Centrā Toronto. Šī gada iesniegtie 
16 mākslinieku 30 darbi tika liet-
pratīgi iekārtoti Mākslinieku vie-
nības LATVIS priekšsēža Imanta 
Lapiņa vadībā. 

18. novembŗa svētku tēlotājas 
mākslas izstāde Toronto

 
Nežūrētie darbi ietvēra gleznas 

dažādās technikās, mākslas foto-
grafijas, skulptūras un vienu lino-
griezumu. Fotografu vidū sevišķi 
imponēja Juris Kornets ar plašiem 
skatiem no Ņūfaundlendas pilsē-
tiņām. Šeit stipri izjutām dabas tu -
vumu un dabas mainīgās noska-
ņas. Andra Krūmiņa fotografijās 
dabas spēks tika uztverts spēcīgā 
straujā upes plūsmā, kā arī vientuļā 
priedē vējaina ezera malā. Jolita 
Krūmiņš-Horvat sniedza jūtīgu 
dabas uzņēmumu “Sapņaina fo -
tografija” un Ivonne Vāre  piedalī-
jās ar drāmatisku Toronto augst-
celt  ņu skatu. Gleznotāju daiļrades 
klāsts ietvēra tematikas dažādības, 
ieskaitot latviskos motīvus, eļļas, 
akrilikas un jauktās technikas dar-
bos.

***
Ilze Brands-Kehris 

apstiprināta par ANO 
ģenerālsekretāra vietnieci

Apvienoto Nāciju Organizā ci-
jas (ANO) ģenerālsekretārs An -
toniu Gutērešs apstiprinājis Ilzi 
Brands-Kehris par savu vietnieci 
cilvēktiesību jautājumos. Ārlietu 
ministrijas (AM) komentārā no -
rādīts, ka šis ir līdz šim augstā -
kais amats ANO struktūrās, kuŗu 
ieņems Latvijas pārstāvis.

nāšanās, korupcijā, kas saistīta ar 
publiskiem iepirkumiem vai ku -
ku ļošanu. ASV Valsts kases Ār -
valstu aktīvu kontroles birojs 
(OFAC), balstoties uz tā dēvēto 
Magņitska likumu, par korupciju 
noteicis sankcijas virknei perso -
nu un viņu organizāciju Eiropā, 
Āzijā un Latīņamerikā, tostarp 
pret Ventspils mēru Lembergu.

***
Atkal gājiens par izglītību 

krievu valodā 
Partijas “Latvijas Krievu savie-

nība” (LKS) kopā ar Krievu skolu 
atbalsta stābu 5. decembrī rīkotajā 
gājienu no Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) ēkas uz Brīvības 
pieminekli, lai aizstāvētu izglītī -
bas pieejamību krievu valodā, pie-
dalījās vairāk nekā 500 cilvēku. 
Protesta laikā tika pacelts arī Krie-
vijas karogs, par ko izcēlās dom-
starpības sapulcējošo ļaužu vidū. 
Lai arī citi sapulcējušies vīrietim 
norādīja, ka tas nav pamatoti, viņš 
turpināja runāt pretī un karogu 
nenovāca. Vēlāk parādījās vēl 
viens Krievijas karogs, kas plīvoja 
līdz ar Rīgas pilsētas, Eiropas 
Savienības un Latvijas valsts sar-
kanbaltsarkano karogu. Sanāku-
šajiem protestētājiem uz virsjakām 
un mēteļiem bija uzvilkti krekli, 
kuŗiem piespraustas piespraudes, 
uz kurām angļu valodā bija rakstīts 
“Krievu skolas mūžīgi!”. Tāpat bija 
sagatavoti vairāki plakāti angļu 
valodā, piemēram, kas tulkojumā 
skanētu “Apturēt lingvistisko ge -
no cīdu!” un “Mūsu valoda ir 
mū  su dvēsele, mūsu tiesības!”. 
Protestā bija arī plakāti latviešu 
valodā, piemēram, “Mācīties lat-
viešu valodu – Jā! Mācīties latviešu 
valodā – Nē!”.

***
 Ar “Citādām Ziemsvētku 
vakariņām” uzvar pasaules 
labāko pasākumu konkursā
BEA (best event award) festivāls 

un konkurss notika jau 14. gadu, 
šogad Milānā tajā piedalījās re -
kord liels dalībnieku skaits no visas 
pasaules, sākot ar Eiropas lielval  - 
s tīm  un beidzot ar Indiju, Austrā-
liju, Ķīnu, Izraēlu, ASV u. c. 

Pasākumu rīkotājiem šī balva ir 
līdzvērtīga kā Grammy balva mū -
ziķiem vai Oskars kino nozares 
speciālistiem, tāpēc pat iekļūšana 
tā dēvētajā šortlistē ir cienījams 
panākums.

***
Venēcijas biennāles 

architektūras izstādē 
2020. gadā Latviju pārstāvēs ar -

chitektu birojs NRJA ar ekspozi -
ciju “It’s not for you! It’s for the 
building.” (“Tas nav domāts tev! 

“Tā vietā, lai strādātu sabiedrī -
bas labā un risinātu atkritumu ap -
saim niekošanas jautāju mu, paš-
val dība nodarbojās ar po  lītiskām 
spēlēm, koalicijas pārbī dēm un 
amatu dalīšanu pašval dības uzņē-
mumu valdēs un pa  domēs. Jaunas 
Rīgas domes vēlē šanas paredzētas 
29. februārī, līdz jaunas pašval-
dības ievēlēšanai tiks iecelta pa -
gaidu administrācija, kas darbo-
sies apmēram divus ar pusi mē -
nešus”, sacīja Pūce.

***
Gatavojas valsts īpašumā 

pārņemt Latvijas Nacionālās 
operas ēku

Kultūras ministrija izteikusi ga -
tavību pārņemt Latvijas Nacio nā-
lās operas ēku valsts īpašumā –      
9. decembrī šo jautājumu jau ska-
tīja Rīgas domes Pilsētas īpa  šuma 
komitejas sēdē, kuŗā nolēma to 
skatīt nākamreiz, aicinot Kultūras 
un Finanču ministrijas pārstāvjus.

“Šāds risinājums no pragmatis-
kā viedokļa ļaus valstij un Latvijas 
Nacionālajai operai un baletam 
racionālāk rīkoties ar ēku, tās uz -
turēšanu un nākotnes attīstības 
perspektīvām, tai skaitā novirzot 
tās atjaunošanai tos finanču lī - 
dz ek ļus, kuŗus līdz šim LNOB 
mak sāja par ēku kompleksa nomu 
un SIA “Rīgas nami” veikto ie  gul-
dī jumu atmaksu,” sacīja kultū ras 
ministrs Nauris Puntulis.

***
Trenējas īstenot 

Nacionālo pretterrorisma plānu
Ar mērķi pārbaudīt un pilnvei-

dot nacionālajā pretterorisma si  s-
tēmā iesaistīto institūciju gatavī - 
  bu veikt preventīvos pasākumus 
ter rorisma draudu gadījumā 
Valsts drošības dienests (VDD) 
organizēja Nacionālā pretterro-
risma plāna īstenošanas galda 
mācības “Sarkanais kods 2019”. 
VDD informēja, ka mācībās pie -
dalījušās par terrorisma draudu 
novēršanu atbildīgās institūcijas. 
Nacionālajā pretterrorisma plānā 
ir iekļauti dažādi preventīvi pa -
sākumi, kas vērsti uz terroristisku 
darbību novēršanu. Mācības “Sar-
kanais kods” pirmo reizi organi-
zētas 2012. gadā. Šogad mācības 
notikušas jau septīto reizi. 

***
ASV iekļauj Lembergu ‘melnajā’ – 

“Magņitska sarakstā”
Amerikas Savienoto Valstu  

Valsts kases Ārvalstu aktīvu kon-
troles birojs (OFAC) iekļāvis Aiva-
ru Lembergu globālajā Magņit - 
s ka sankciju sarakstā, teikts Fi  -  
nan ču ministrijas Ārvalstu aktīvu 
kon troles biroja, 9. decembrī, pub-
licētajā paziņojumā. 

Paziņojumā Aivars Lembergs 
nosaukts par oligarhu, un pazi-
ņojumā norādīts, ka viņš iekļauts 
sarakstā kā amatpersona vai biju -
sī amatpersona, kuŗa atbildīga vai 
tieši vai netieši iesaistīta korupcijā, 
tajā skaitā valsts mantas piesavi-

SANMARINO. Sanmarīno vidusskolā Aula Magna norisi-
nājās Baltijas ceļa 30. gadadienai veltīts sarīkojums “Baltijas ceļš – trīs 
valstis roku rokā atgūst brīvību – Igaunija, Latvija, Lietuva – 1989. 
gada 23. augusts” (The Baltic Way – three countries regain liberty 
hand-in-hand – Estonia, Latvia, Lithuania – 23 August 1989”). Skolē-
nus uzrunāja Sanmarīno vidusskolas direktors Dž. Esposito, San-
marīno Ārlietu, polītisko un tieslietu lietu ministrs N. Renci, Latvijas 
vēstniece Sanmarīno Solvita Āboltiņa un Lietuvas vēstnieks San ma-
rīno R. Šlepavičus. Pasākuma moderātore bija Sanmarīno vēstniece 
Baltijas valstīs S. Berti.

KANADA. Latvijas vēstnieks Kārlis Eichenbaums kopā ar 
bijušo Kanadas vadītās kaujas grupas Latvijā komandieri atvaļināto 
pulkvežleitnantu Stīvenu Makbetu  piedalījās Karalienes universitātes 
Starptautiskās un aizsardzības polītikas ekspertu lekciju ciklā (Inter-
national and Defence Policy Speaker Series) par NATO atturēšanās 
polītiku Eiropas austrumos. Vēstnieks Eichenbaums savā uzrunā 
“Kanada un Latvija: pastiprinot NATO klātbūtni (Canada and Lat-
via: Enhancing NATO’s Forward Presence)” uzsvēra lielo nozīmi, kāda 
ir miera un drošības veicināšanā, Kanadas vadītajai daudznacionālai 
kaujas grupai Latvijā, kas būtiski mazina ārējā uzbrukuma drau -  
dus, kas Eiropā izveidojušies pēc Krievijas agresīvajām darbībām 
Ukrainā. • Latvijas vēstnieks Kārlis Eichenbaums Kanadas parla-
mentā piedalījās koncertā “Pārmaiņu gars (Spirit of Change)”. Kon-
certā pēc Latvijas vēstniecības ierosinājuma skanēja latviešu izcel - 
s mes kanadiešu komponista Imanta Ramiņa “Ārija”.

ĪRIJA. Latvijas vēstniecība Īrijā piedalījās organizācijas Langu ages 
Connect rīkotajā pasākumā  ThinkLanguages 2019. Skolas vecuma 
jaunieši uzzināja par dažādām valstīm un to kultūru, iespējām apgūt 
svešvalodas un studiju iespējām Īrijā un ārvalstīs, tai skaitā Latvijā.

Pasākuma laikā vēstniecības darbinieki iepazīstināja dažāda vecu-
ma skolēnus ar iespējām iegūt augstāko izglītību Latvijā, studējot da -
žādu jomu bakalaura vai maģistra programmās angļu plūsmā. Sko-
lēniem īpaša interese bija par tādām studiju jomām kā medicīna un 
architektūra. Tāpat skolēniem tika sniegta informācija par Latviju, 
atbildot uz jautājumiem par dabu, kultūru un arī latviešu valodu. 

• Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa- 
Lukašēvica piedalījās ikgadējā Latvijas vēstniecības organizētajā 
gada noslēguma diasporas sanāksmē un apmeklēja Īrijas Ārlietu un 
tirdzniecības ministriju. Tiekoties ar diasporas pārstāvjiem, Z. K. 
Lukašēvica informēja par aktuālitātēm diasporas polītikā un atbildēja 
uz tautiešiem interesējošiem jautājumiem.

UKRAINA. Par Ukrainas Latviešu biedrības izveidošanu tika 
nobalsots 2018. gada 18. novembrī, vēstniecībā svinot Latvijas 
Simtgadi. Aleksis Babuškins tika deleģēts par tās pirmo vadītāju.“Kopš 
šī emocionālā pasākuma esam nokārtojuši visas oficiālās formālitā-
tes un nu jau esam pilntiesīga organizācija ar tās dibinātājiem, 
biedriem, zīmogu un enerģiju darīt labas lietas latviskuma uzturēšanai 
Ukrainā,’’ teica Latviešu biedrības Ukrainā priekšsēdis Aleksis Babuš-
kins.

BALTKRIEVIJA. Latvijas vēstnieks Baltkrievijas Republikā 
Einars Semanis tikās ar Baltkrievijas naftas un ķīmijas koncerna 
Belneftehim priekšsēdi Andreju Ribakovu, lai pārrunātu sadarbību ar 
Latviju. Vēstnieks aicināja Belneftehim koncerna uzņēmumus turpi-
nāt izmantot Latvijas transita koridora piedāvātās iespējas. Abas 
puses bija vienisprātis, ka jaunas sadarbības iespējas paver abu Balt-
krievijas naftas pārstrādes rūpnīcu modernizācija, kas tām ļaus pa -
lie lināt darba efektivitāti, dažādot produkcijas klāstu un ražot iz -
strādājumus ar augstāku pievienoto vērtību.

“ANO ģenerālsekretāra lē  mums 
apliecina Latvijas ekspertu izcilo 
profesionālitāti un konkurētspē -
ju augstākajā starptautiskajā lī -
menī, kā arī atspoguļo Latvijas 
ārlietu dienesta ieguldīto darbu 
kandidātu virzīšanā,” akcentēja 
ĀM. Brands-Kehris vadīs ANO 
augstā komisāra cilvēktiesību jau-
tājumos biroju Ņujorkā no 2020. 
gada janvāŗa. Viņa sniegs atbal -
stu ANO ģenerālsekretāram cil-
vēktiesību jautājumos, palīdzot 
ANO augstajam komisāram vir-
zīt cilvēktiesību jautājumu die-
nas kārtību sadarbībā ar ANO 
struktūrām, ANO dalībvalstīm, 
nevalsts organizācijām un plaš-
sa ziņas līdzekļiem. Brands-Keh-
ris ir starptautiska cilvēktiesību 
eksperte ar vairāk nekā divdes-
mit gadu pieredzi. No 2002. līdz 
2011. gadam viņa ir vadījusi Lat-
vijas Cilvēktiesību centru, kā arī 
ieņēmusi vadošus amatus Eiro pas 
Savienības Pamattiesību aģen tū-
rā un EDSO augstā komisāra 
nacionālo minoritāšu jautājumos 
birojā.

2016. gada jūnijā Brands-
Kehris ar pārliecinošu atbalstu 
tika ievēlēta ANO Cilvēktiesību 
komitejā kā neatkarīga eksperte 
uz termiņu no 2017. gada līdz 
2020. gadam.

***
Japānis sacerējis dziesmu par 

Latviju un Japānu

Japāņa Masaki Nakagava sapnis 
ir dzīvot Latvijā, un, dziedot lat-
viešu dziesmas, viņš mācās mūsu 
valsts valodu. Par Latviju un Ja -
pānu viņš sacerējis arī īpašu dzies-
mu “Tokijas gaismas”.

Ziņas sakopojis P. KarlsonsIlze Brands-Kehris 
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Baltkrievijas prezidents Alek-
sandrs Lukašenko 5. decembrī 
nākšot klajā ar svarīgu pazi ņo-
jumu, un pilsoņiem ieteikts šai 
dienā “sēdēt pie televizoriem”. Uz    -
zinot no valsts medijiem par gai-
dāmo “pārsteigumu”, nacionālde-
mokratijas opozicijas aktīvisti 
piedraudēja: ja “batjka” (tētiņš) 
tautai paziņos par ciešāku polī-
tisko integrāciju ar Krieviju “sa -
vienotas” kopvalsts ietvaros, pa -
tiesie baltkrievu patrioti 7. de -
cem brī izies Minskas ielās,  un 
būšot gandrīz vai ukraiņu parau-
ga “maidans”.

5. decembrī pienāca ar sirds-
trīsēm gaidītā stunda, un prezi-
dents Lukašenko, uzrunājot par-
lamenta zālē sapulcējušos 6. un 
7. sasaukuma Nacionālās sapul-

Lukašenko negrasās “saplūst ar Krieviju”
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

ces deputātus, izkliedēja padrū-
mo aizdomu mākoņus. Atgā di-
not, ka viņš 7. decembrī tikšoties 
ar Krievijas prezidentu Vladi mi-
ru Putinu, lai apspriestos par eko-
nomiskas (!) integrācijas problē-
mām, Lukašnko uzsvēra: “Mēs 
nekad negrasījāmies un negrasā-
mies iestāties jebkuras valsts, pat 
ne brālīgās Krievijas sastāvā. Ie -
gaumējiet galveno: es neesmu 
pui ka, kuŗš 3 –  4 – 5 gadus no -
strā  dāja par prezidentu. Un es 
ne gribu pārsvītrot visu, ko esmu 
darījis kopā ar jums, ar tautu, 
izveidojot suverēnu neatkarīgu 
valsti, lai to noliktu kaut kādā 
kastē ar krustu augšā. Un kaut 
kur izsviest vai nodot (kādam. ‒ 
F. G.). Kamēr esmu (pie varas. ‒ 
F. G.), tas nekad nebūs. Tā ir 

mūsu zeme. Esam suverēni un 
neatkarīgi... Mums vēsturē jau 
bija pietiekami daudz šo pātagu, 
pastalu, nedienu”.

Pateikts skaidri un nepārpro-
tami. Manuprāt,  pelna ievērību 
arī tas, ko Lukšenko teica, atgā di-
not, ka šogad tika atzīmēta Balt-
krievijas konstitūcijas 25. gads-
kārta. “Tas ir dokuments, kam ir 
svarīgāka loma mūsu valstisku-
ma nostiprināšanā,”  teica prezi-
dents. Baltkrievu parlamentā-
risms, starp citu, starpā, atgādi-
nāja Lukašenko, sakņojas Poloc-
kas “večē” (tautas sapulcē), Lie-
tuvas lielkņazistes un Rečpospo-
ļitas (Polijas un Lietuvas kop-
valsts) seimos. Zīmīgi!

Nē, viņš nav puika.
Un to viņš pierādīja 7. decembrī 

Sočos, piecarpus garas stundas 
apspriežoties ar Krievijs prezi-
dentu Vladimiru Putinu, kurš 
iedomājies esam “vecākais brālis” 
(Krievijā dzīvo 146 miljoni, Balt-
krievijā ‒ 10 miljoni).

Formāli apspriežu “maratons” ‒ 
premjēru līmenī 6. decembrī, pre-
zidentu līmenī ‒ 7. decembrī ‒ 
bija veltīts zināmai jubilejai: 
pirms 20 gadiem, 1999. gada. 8. 
decembrī (Jeļcina ēras norietā) 
tika noslēgts līgums ar mērķi – 
izveidot “Savienotu valsti” kopā 
ar Baltkrieviju: kopīgs parla-
ments, kopīgs prezidents. Šā 
ga  da 5. decembrī Aleksandrs Lu -
ka šenko skaidri un gaiši pateica: 
Baltkrievija nekad nebūs Krie-
vijas sastāvdaļa.

Ierodoties Putina Soču rezi-

dencē, Lukašenko jau pašā sāku-
mā teica: “Attīstot mūsu līgumu, 
cilvēkiem un saimnieciskajiem 
subjektiem jānodrošina vienādi 
(!) dzīves un darba apstākļi. Viss. 
Vienādi apstākļi ‒ vairāk neko 
nevajag.”

Vladimirs Putins saprata savu 
Minskas kollēgu. Viņš norija 
kru pi. Apspriedei beidzoties, viņš 
teica: “Šis tas vairs vispār (!) nav 
aktuāls no tā,  kas bija paredzēts 
1999. gada Savienības līgumā, šis 
tas vairs nav aktuāls šodien. Bet 
citi aspekti ieguvuši jaunu di -
namiku ‒ dažādās jomās, dažā-
dos darbības veidos: ekonomi -
ka, finances, humānitāra sfēra, 
sports, kultūra, izglītība.”

Polītiskas integrācijas aspekts 
izpalika. Jo Lukašenko nav puika.

Pirmdienas pēcpusdienā Lat-
vijā nogranda “polītisks sprā-
dziens” – proti, ASV Finanču mi -
  nistrijas Ārvalstu aktīvu kont ro -
les biroja (OFAC) paziņojums 
in  formēja, ka ASV iekļāvusi 
smagos noziegumos apsūdzēto 
un no pienākumu pildīšanas 
atstādināto Ventspils mēru Ai -
varu Lembergu globālajā Mag-
ņitska sankciju sarakstā.

Droši vien ir vietā atgādināt, 
kas ir Magņitska sankcijas un  
kas ir Magņitskis.  S. Magņitskis 
bija advokāts, kuŗš atklāja, ka 
Krievijas tiesībaizsardzības iestā-
žu darbinieki piesavinājušies 
valsts budžeta līdzekļus 5,4 mil-
jardu rubļu apmērā, viņš tika 
arestēts un 358 dienas turēts 
pirmstiesas aizturēšanas izola-
torā, kur tika pakļauts spīdzinā-
šanai un fiziskai vardarbībai, kur 
viņam tika liegta medicīniskā 
aprūpe un kur viņš 2009. gada 
16. novembrī mira. 

Pagājušajā gadā Saeima pieņē-
ma lēmumu “Par aicinājumu 
noteikt sankcijas Sergeja Mag-
ņitska lietā iesaistītajām per so-
nām”. Lēmumā Saeima aicināja 
Ministru kabinetu rīkoties, lai 
liegtu Latvijas Republikas terri-
torijā ieceļot 49 personām no 
Krievijas, iekļaujot tās Latvijai 
ne  vēlamo personu sarakstā.  Tas 
nozīmēja, ka Latvija, iekļaujot 
nevēlamo personu sarakstā cil-
vēkus, kas iesaistīti Sergeja Mag-
ņitska lietā, sekotu Amerikas 
Savienoto Valstu Kongresa, Igau-
nijas, Kanadas, Lietuvas, kā arī 
Lielbritanijas un Ziemeļīrijas 
Apvienotās Karalistes parlamen-
tu piemēram, kur jau pieņemti 
simboliski Sergeja Magņitska 
vārdā nosaukti tiesību akti, kas 
ļauj piemērot mērķētas sankcijas 
pret smagos cilvēktiesību pārkā-
pumos, korupcijā un citu veidu 

Vai oligarcha ēras gals Latvijā?
noziegumu veikšanā iesaistītām 
personām. 

Lēmumā tika arī uzsvērts, ka 
valstis, kas ratificējušas starp-
tautiskos cilvēktiesību līgumus, 
ir apņēmušās pildīt tajos noteik-
tos pienākumus, un norādīts uz 
demokratisku valstu morālo at -
bildību un pienākumu nepieļaut 
nesodāmību par smagiem cil-
vēktiesību pārkāpumiem, ko -
rupciju un plaša mēroga finan-
ciālas krāpšanas shēmām. Šo 
atbildību valstis var īstenot, pie-
ņemot tiesību aktus, kuŗos pa -
redzētas mērķētas sankcijas, pro-
ti, ieceļošanas aizliegumi un īpa-
šumu un līdzekļu iesaldēšana. 

Īsi sakot, valstis kopīgiem spē-
kiem cīnās pret noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu izmantošanu. Tas arī 
nozīmē to, ka bankas nevar 
apkalpot personas un uzņē mu-
mus, kuŗi iekļauti Magņitska 
sankciju sarakstā. Pretējā gadī-
jumā arī pašas bankas nonāk šajā 
melnajā sarakstā.

Pirmdien izplatītais OFAC pa -
ziņojums, vienkārši sakot, ir 
grau jošs. Tajā Aivars Lembergs 
nosaukts par oligarchu un no -
rādīts, ka viņš iekļauts sarakstā 
kā amatpersona vai bijusī amat-
persona, kuŗa atbildīga vai tieši 
vai netieši iesaistīta korupcijā, 
tajā skaitā valsts mantas piesa-
vināšanās, korupcijā, kas saistīta 
ar publiskiem iepirkumiem vai 
kukuļošanu. 

ASV Finanču ministrijas de -
par tamenta paziņojumā norā-
dīts, ka Lembergs kontrolē or  ga-
nizācijas caur polītiskajām par ti-
jām un korumpētiem polīti ķiem 
un sistēmatiski izmanto šīs or -
ganizācijas un individus ekono-
miskiem ieguvumiem. 

Paziņojumā teikts, ka Lem-
bergs izmantojis savu ietekmi 
arī, lai ieceltu vai neieceltu ama-

tos noteiktās amatpersonas, kā 
arī ietekmējis un korumpējis 
tiesībsargājošo iestāžu amatper-
sonas, lai aizstāvētu savas inte-
reses un gāztu polītiķus, kuŗus 
viņš citādi nevarēja kontrolēt.

Papildus sankciju sarakstā ie -
kļautas četras Latvijā bāzētās or -
ganizācijas, kuŗas, kā teikts pa -
ziņojumā, pieder Lembergam 
vai viņš tās kontrolē – Ventspils 
brīvostas pārvalde, Ventspils At -
tīstības aģentūra, Biznesa attīstī-
bas asociācija un Latvijas Tran-
zīta biznesa asociācija. 

Tātad – ne personas, ne uzņē-
mumi vai asociācijas, kas saistītas 
ar Aivaru Lembergu, nevar veikt 
nekādus darījumus caur ban-
kām. Tādēļ jau otrdien valdība 
lēma, kā atstādināt Lembergu  
no amatiem un kā īstenot Vents-
pils brīvostas pārvaldi, lai tajā 
Lembergam nebūtu ne mazākās 
ietekmes, jo pretējā gadījumā 
brīvostas darbs tiktu apstādināts, 
uzņēmēji nevarētu turpināt strā-
dāt, bet darbinieki – saņemt algu.

Latvijas Ārlietu ministrija jau 
izplatījusi brīdinājumu bankām: 
ikviens, kuŗš veiks finanču pār-
skaitījumus šīm personām, arī 
var tikt pakļauts ASV Valsts 
kases Ārvalstu aktīvu kontroles 
biroja (OFAC) sankcijām. 

Tikpat svarīgs ir jautājums par 
Zaļo un zemnieku savienību 
(ZZS), kuŗā formāli Lembergs 
bija tikai vienas reģionālās par-
tijas vadītājs, bet faktiski noteica 
tās intereses un darbību. Kā zi -
nāms, šogad novembrī Latvijas 
Zaļā partija (LZS) ir izslēgta no 
Eiropas zaļo partiju apvienības 
(EZP). Lai gan partijas vadība 
apgalvoja, ka šī Eiropas apvie-
nība neesot vajadzīga un jau 
domājuši, ka jāiet no tās prom, 
tās ir vien atrunas, lai mēģinātu 
sevi attaisnot vēlētāju acīs. Tagad 

Lemberga impērijas financiālais 
krahs neapšaubāmi atsauksies  
uz visu ZZS, jo Lemberga vara 
un ietekme mazināsies, tāpat kā 
vismaz daļai ZZS atbalstītāju un 
Lemberga dievinātāju droši vien 
tik ļoti vairs negribēsies viņu 
aizstāvēt un atbalstīt. Jautājums 
ir arī par Neatkarīgās Rīta Avīzes 
(NRA) jeb “Lemberga avīzes”, kā 
to mēdz dēvēt, nākotni. 

Protams, Lembergs jau pazi-
ņojis, ka sankcijas uz viņu ne  kā-
du iespaidu neatstās un ka Latvija 
izmanto ASV cīņā pret viņu. So -
ciālajos tīklos to lietotāji uzjau t-
rinās, ka Latvija iekarojusi ASV 
un tagad tai diktē noteikumus. 
Jebkuŗā gadījumā ir skaidrs, ka 
tagad pār Latviju, tās valdību un 
visiem, kuŗi nav Lemberga at -
balstītāji, gāzīsies dubļu strau-
mes.

Tāpat arī savus plānus nāksies 
apsvērt partijām, kuŗas šobrīd 
domā, ka varētu veidot kopīgu 
sarakstu ar ZZS Rīgas domes 
ārkārtas vēlēšanās, kas, vistica-

māk, nākamgad notiks. Gribas 
arī jautāt, vai vākt parakstus par 
referendumu Saeimas ārkārtas 
vēlēšanām netika ierosināts tā -
dēļ, ka vajadzīgs, lai ZZS nevis 
sēdētu opozicijā, bet atgrieztos 
pie varas – un ļoti ticams, ka 
nebūtu iebildumu to dalīt ar 
Saskaņu. Tā varētu izskaidrot, 
kāpēc pirmās iniciatīvas iesnie-
dzēji bija tādi polītiski visai dī -
vaini ļaudis. Savukārt pēdējā lai-
kā daudz pieminētajai mediķu 
arodbiedrībai ir sadarbības lī -
gums ar Saskaņu, par ko acīm-
redzot “jāpateicas” tās vadītājam 
Valdim Kerim. Tieši Keris ir un 
bija tas, kuŗš sāka runāt par Sa -
eimas atlaišanu, lai gan nestei-
dzās pirmais uzrakstīt iesnie gu-
mu Centrālajai vēlēšanu komi-
sijai (CVK).

Ziemassvētku laiks nesolās    
būt īpaši rimts un mierpilns, un 
vēlētājiem nāksies domāt un rū -
pīgi sekot notiekošajam, lai sa -
prastu, kas un kāpēc notiek.



LAIKS 2019. ga da 14. decembris – 20. decembris12

DAIGA MAZVĒRSĪTE
“Es nebeidzu apbrīnot mūsu 

nāciju, es nebeidzu apbrīnot mū  su 
tautu! Tās akas ir tik dziļas, tik 
dzīvi apliecinošs ir tas ūdens, no 
kuŗa mēs spējam padzerties...” – 
ar šādiem pacilājošiem vārdiem 
Latvijas radio koŗa mākslinie-
ciskais vadītājs Sigvards Kļava 
2017. gadā pieteica Latvijas Simt-
gadei veltīto koncertciklu Latvi-
jas gredzens. 

Divu gadu laikā tika iestudēti 
četri Latvijas vēsturiskajiem no -
vadiem – Latgalei, Kurzemei, 
Vid zemei un Zemgalei – veltīti 
koncerti. Piedošanu, nevis kon-
certi, bet rūpīgi un detalizēti iz -
strādāti uzvedumi, kuŗos rok ro-
kā savijās mūzika un dzeja, scē-
no grafija, vizuālā māksla un iz -
celta katra novada vēsture, pie-
saistot virkni redzamu solistu. 
Visi četri Gredzeni atkārtoti tika 
iz  rādīti šovasar Dailes teātrī, kad 
jau palēnām brieda iecere par 
Latvijas galvaspilsētas Rīgas Gre-
dzenu. Žanriski tas atkal bija ie -
cerēts kā koncertuzvedums, kas 
nozīmē režisora, scēnografa, kos-
tīmu mākslinieka u.c. kollēgas sa -
darbību iestudējumā, kur sarež-
ģī tākais, protams, bija skanošā 
materiāla – dziesmu un dzejas 
atlase. Atšķirībā no iepriekšē -
jiem uzvedumiem šoreiz Sig-
vards Kļava balstījās četru Rīgas 
apdziedātāju – dzejnieku Alek-
sandra Čaka un Ojāra Vācieša 
un komponistu Ulda Stabulnie-
ka un Artura Maskata daiļradē. 
Visu darbi jau ieskanējušies Ra -
dio koŗa repertuārā, tāpēc šoreiz 
jo svarīgi bija atrast balansu starp 
bijušo un esošo, gluži tāpat kā 
pilsētvidē, kuŗā neizbēgami jū -
tam pasaules tendenci – interna-
cionālizāciju. Jā, gluži kā baisajos 
padomju gados, kad ne tikai 
Rīgai, bet visai Latvijai draudēja 
rusifikācija. Un tieši mūsu dzeja 
un mūzika bija tie bastioni, uz 
kuŗiem balstījās latviešu valoda 
savā izmisīgajā vēlmē izdzīvot. 

Rīgas gredzens, protams, vēsta 
ne jau par tiem jaunuzcelto blok-
māju rajoniem, kuŗos dzīvokļus 
piešķīra lielākoties atbraucējiem 
no padomjzemes, bet gan par tās 
skaisto un latvisko Pārdaugavu, 
kur vēl tagad paceļas dūmi no 
skursteņiem un pavasaŗos kā ne -
prātīgi zied ceriņi. Šo Rīgu ap  -
cer Dzejnieka atbalss – dziedātājs 
Jānis Strazdiņš, kamēr pats izrā-
des galvenais varonis Dzejnieks 
(aktieris Andris Keišs) klīst pa 
Čaka spilgti atainoto sirmo un 
reizē jauncelsmei pakļauto Rīgu 
Daugavas otrā krastā, kur kād-
reiz pa bruģakmeņiem klaudzē -
ja ormaņu rati un zirgu pakavi. 
Tagad koki šalc tāpat kā pirms 
simt gadiem, taču pilsētas ska  -
ņas ir pavisam citas – auto sig-
nāli, mūzika no tranzistoriem, 
sirēnas un svešas valodas. Taču, 
pateicoties šai izrādei, varējām 
pārcelties uz pagājušā gadsimta 
septiņdesmitajiem un vēl agrā -
ku laiku, kad nejutām bailes no 
musulmaņu terrorisma, toties 
lasījām dzeju un paši daudz vai-
rāk dziedājām. 

Sigvardam Kļavam šis bija ār -
kārtīgi personisks darbs, jo viņš 
ir rīdzinieks, un izcilajam diri-
ģentam izdevies radīt īstu himnu 

Rīgas gredzens – stāsts nevis par torņiem, 
bet dziesminiekiem

skaistajai pagātnes Rīgai. Tādas 
vairs nekad nebūs, tāpēc daudzi 
neslēpa savu saviļņojumu, pat 
asaras pēc uzveduma, kas tika 
izrādīts Rīgā, VEF kultūras pilī, 
novembŗa beigās, kā arī Rēzeknē 
6. decembrī. Vēl priekšā atska -
ņo jums Liepājā, koncertzālē Lie-
lais dzintars (22.02.2020.), un arī 
turienes publikai noteikti būs 
interesanti ieklausīties stāstā par 
pašu Latvijas sirdi, jo “stāsts par 
Latviju nebūtu cik necik no  ap a-

ļots, ja mēs nerunātu par Rīgu,” 
kā uzsveŗ Sigvards Kļava.

“Grūtākā lieta bija uztaustīt 
sirds sajūtu, kas mums katram 
Rīga ir, jo daudzas galvaspilsētas 
pazaudē savu ģīmi, kļūst citu jau-
nu lietu iespaidotas. Man li  kās, 
ka ir svarīgi, un varbūt šis ir pats 
pēdējais brīdis to darīt, no  ķert 
Rīgas smaržu, to iedomu gaisot-
ni, kāda mums katram ir bijusi, 
būs un par ko mēs varbūt sap-
ņojam – kāda tad būs mūsu Rīga. 

Tāpēc mana pārliecība, ka par 
Rīgu jāstāsta caur Rīgas dzies-
miniekiem, liekas esam pa  reiza. 
Veidojot šo uzvedumu, dau dzas 
svarīgas lietas ir nedaudz mai-
nījušās. Ja sākumā likās, ka izrā -
de izvērsīsies milzīgā himnā 
mīles tībai un brīvībai, tad šobrīd 
tā pārvērtusies himnā radoša -
jam garam. Tas tiek iznīcināts, 
tas mirst, un uzvedums ir radošā 
gara pārdzimšanas notikums. 

Šis bija man pašam daudzus 
jautājumus uzdodošs stāsts. Ļoti 
priecājos, ka radošajā kompāni -
jā esošie cilvēki spēja izveidot šo 
stāstu ārkārtīgi dzīvu. Nevienā 
mirklī tā nav iekonservēta pa -
tiesība.” 

Patiesi, izrādes galvenais varo-
nis Dzejnieks jeb Radošais gars  
ir visam pāri esošs, pāri visam 
dzīvojošs. Arī koncertuzveduma 
noskaņa atstāj šādu pēcgaršu – 
mūžības klātbūtni, jo 20. gs. diž-
garu – Čaka un Vācieša – darbi 
savijušies ar joprojām darbīgā 
Maskata mūziku, kamēr Stabul-
nieks jau min mūžības ceļus. 
Var būt kāds gaidīja skanam 

Atmodas laika Stabulnieka him-
nu “Tik un tā”, taču priekšroka 
dota komponista darbiem tieši  
ar jau pieteikto dzejnieku vār-
diem. Ir arī izņēmumi – skumjā 
Balāde par klaunu (Pēteris Zir-
nītis) un līksmā Es mīlu dzīvi 
skaisto (Jānis Rokpelnis), pa  vi-
sam aizmirsta un populāra dzies-
ma, abām kļūstot par izrādes ļoti 
nozīmīgiem pieturas punktiem 
Jāņa Strazdiņa priekšnesumā.

“Man patīk domāt par Rīgu un 
dziedāt par Rīgu.” Dziedātājs dzi-
mis un audzis Rīgā, mācījies 
Rīgas Doma koŗa skolā, dzīvojis 
četros atšķirīgos galvaspilsētas 
ra  jonos. Vēl jo mīļāka Jānim šī 
pilsēta kļuvusi pēdējos piecos 
gados, kopš viņa darbs saistīts    
ar Zviedrijas vokālo a capella 
an sambli The Real Group, līdz ar 
to Strazdiņam nākas ļoti daudz 
ceļot. Atgriežoties Rīgā, viņam 
ļoti patīk pastaigāties, un pastai-
ga no centra uz Imantu dziedā-
tājam nav nekas sevišķs. Straz-
diņš braucis gaŗus gabalus ar 
velosipēdu naktī, kad ceļā nega-
dās cilvēki un nav baiļu, braucot 
gar tumšām vārtrūmēm. Šādi 
ķe  rot sajūtas, viņš uzlādējas ra -
došā darba nākamajam cēlienam. 

Strazdiņa Pārdaugavas varoņa 
pretmets ir dzīves nogurdinātais, 
skeptiskais Andŗa Keiša Dzej-
nieks, kuŗš starp skaņdarbiem 
runā Ojāra Vācieša poēmas Bal-
sij bez pavadījuma pantus. “Pil-
sēta, kuŗā cilvēki nekopj dārzus, 
bet pērk kāpostus tirgū,” tā Rīgu 
raksturo Jelgavā dzimušais ak -
tieris. Viņam šis gads bijis īpaši 
ražīgs – filmēšanās kinolentēs 
Nekas mūs neapturēs, Jelgava ‘94, 
Eduarda Smiļģa loma Jaunā Rī -
gas teātra izrādē Meklējot spēl-
ma ni. “Ja citas Latvijas pilsētas 
burtiski pāris stundās izstaigā-
jamas no sākuma līdz beigām, 
tad Rīgā varu justies kā īsts pil-
sētnieks,” aktieris uzsvēra. “Rīga 
ir centrs. Ja esi liels mākslinieks 
ar lielu sirdi, tev jābūt Rīgā tāpat 
kā Vācietim. 

(Turpinājums 14. lpp.)Priekšplānā – Dzejnieka atbalss – Jānis Strazdiņš

Latvijas Radio koris citā ampluā

Priekšplānā pa labi diriģents Sigvards Kļava

Dzejnieka lomā aktieris Andris Keišs
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Aizvadīts Latvijas valsts 101. 
gada patriotisma un varonības 
mēnesis – novembris. Kā jūs glu-
ži personiski jutāties šai laikā?

Mani uzmundrina ikviens pa -
sākums kopā ar tautu, tas dod 
jaunu spēku. Un ne tikai man – 
arī visiem kaŗavīriem, zemessar-
giem, civilajiem iedzīvotājiem, 
visiem. Vēl vairāk – uzskatu, ka 
tas ir virzītājspēks sabiedrībai.

Gan Lāčplēšu dienā, gan 18. 
novembrī ļaužu pilna ir Krast-
mala, laukums pie Brīvības pie-
minekļa.

Un ar katru gadu arvien vairāk 
cilvēku te nāk, turklāt ne jau mo -
bilizēti, bet savas izjūtas, sirds 
vadīti.

Kā vērtējat patriotismu jau-
natnes vidū, kur objektīvs rādī-
tājs varētu būt rekrutēšanas 
rezultāti?

Katrā ziņā patriotisms neiet 
ma  zumā, gluži otrādi – ir novē-
ro jams pieaugums. Runājot par 
jauno pilsoņu iesaistīšanos spēka 
struktūrās, Bruņotajos spēkos 
redzams skaitliskais pieaugums 
kā valsts, tai skaitā arī Zemes-
sardzē. Ar katru gadu arī sama-
zinās aizplūde, lielākoties tās ie -
mesli ir vecums, veselības problē-
mas, protams, arī jauno cilvēku 
citas izvēles dzīvē. Zemessardzē 
ap 70% ir vecumā no 30 līdz 35 
gadiem, kas ir ļoti pozitīvs rādī-
tājs tam, cik gatava ir sabiedrība 
savas valsts aizsardzībai.

Un nacionālais sastāvs?
Nepavisam nav tā, ka spēka 

struktūrās iekļaujas tikai latvie -
ši, ir pārstāvētas dažādas etniskās 
grupas, tai skaitā arī krievu tau tī-
bas karavīri. Neveicam kādu īpa-
šu monitoringu, bet varu pa - 
teikt, ka apmēram 10% Bruņo-
tajos spē kos dienošo ir cittautie-
ši. Zemessardzē Latvijas austru-
mu reģionā latviešu ir ap 50%, 
otra puse ukraiņi, baltkrievi, 
krie vi u.c.

Vai varam būt mierīgi, ka jau-
nieši, īpaši krievi, spēka struk-
tūrās iesaistās, izjūtot sevi par 
Latvijas valstspiederī ga jiem? Ne -
raugoties uz to, ka ne tikai tur-
pinās, bet pat pastipri nās Krie-
vijas ideoloģiskā ietekme.

Jā, mums ir 100% uzticība  
šiem jauniešiem, jo nav taču ne -
viena iemesla doties valsts sar-
dzē, kā vien šī valstspiederības 
izjūta. Tā nav ne materiālā ieinte-
resētība, ne slēpts naidīgums – to 
taču ilgi nevarētu noslēpt! Galu 

Par patriotismu, valsts drošību un neapzinātām kļūdām
Latvijas Bruņoto spēku komandieris, ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš intervijā Ligitai Kovtunai

galā iesaistīšanās spēka struktū-
rās notiek pēc brīvprātības prin-
cipa. Iemesls uztraukumam bū -
tu, ja šī iesaistīšana būtu obligā -
ta vai piespiedu kārtā. Rekrutēt 
cilvēkus, kas nav toleranti valstij, 
gan būtu bīstami.

Vai turpināt darbu ar jaunat-
ni, ejot uz skolām, īpaši uz t. s. 
krievu skolām, ņemot vērā, ka 
tieši tās ir svarīga mērķaudito-
rija Krievijas ideoloģijas īste-
no šanai zemēs, kur ir plaša 
viņu tautiešu kopiena?

Atklātas negācijas attieksmē 
pret Latvijas valstiskumu tiešām 
neesam novērojuši. Taču satrauc 
informatīvā telpa, kuŗā ir daudz, 
pārāk daudz, pieejami Krievijas 
ideoloģiju populārizējoši kanāli, 
īpaši Austrumlatvijā, un tā ir ļoti 
agresīva, izkropļojoša un apme-
lojoša informācija, pat naidu   
ku  rinoša. Pretoties tai ir darba 
lauks, kas Bruņotajiem spēkiem 
un Aizsardzības ministrijai nav 
uzveicams bez visu valstisko 
struk tūru un īpaši mediju līdz-

dalības. Pretstāvei nepietiek būt 
vien reaktīvai, tai ir jābūt arī 
produktīvai, šai ziņā nedrīkst ka -
vēties, ir jāiet pirmajiem.

Kas attiecas uz izglītošanu, vē -
los minēt jauno aizsardzības no -
zares ziņu portālu www.sargs.lv, 
kuŗā jauniešiem atbilstīgā formā 
un saturā skaidroti vēstures no -
tikumi, tostarp, piemēram, par 
Bermontiādi, Ziemassvētku kau-
 jām u.c.

Novembŗa beigās apturēta 
deviņu (!) nelabvēlīgu televīzi-
jas kanālu translācija Latvijā. 
Šie kanāli piederējuši cilvēkam, 
kas iekļauts Eiropas Savienības 
noteiktajās sankcijās par Uk -
rai nas territoriālās integritātes 
graušanu. Bet slēgts arī tautā 
iemīļotais LNT, turklāt, sākot 
ar ziņu raidījumu. Vai jāsāk 
domāt par kādām “ideoloģis-
kajām aizkulisēm”?

Nevaru gan pateikt, ka LNT 
slēgšanas gadījumā būtu kaut  kas 
“aiz kadra”, taču dažkārt valstī un 
ārpus tās notiek lietas, kas neapzi-
nāti atbalsta tās tendences, kas nāk 
no Austrumiem. Gadī jums ar LNT 
ir vismaz pamācošs, proti, pirms 
tā slēgšanas sabied rībai nekas ne -
tika paskaidrots, līdz ar to mo -
mentāni radās aizdomu pilna un 
negatīva reakcija. Ja sabiedrībai – 
un arī žurnā lis tiem! – būtu ne vien 
skaidrots, bet arī dota iespēja ru -
nāt ar sa  biedrību, šāda reakcija 
noteikti nebūtu. Ir izdarīta liela 

kļūda, kas diemžēl “strādā” par 
labu Aust rumu kaimiņam.

Izskatās, ka attiecībā uz valsts 
aizsardzības financējumu nav 
pat nekādu diskusiju un 2% no 
IKP (iekšzemes kopprodukta) 
tiek maksāti. Vai ir tā, kā iz -
skatās?

Valsts aizsardzības struktūrās 
tiek veikta draudu analīzes izpē-
te, un mēs pasakām, cik tas mak-
sā. Neesam saņēmuši pat pusi. 
Bet, saprotot to spiedienu uz 
valsts budžetu, kas nāk no vese-
lības aprūpes un izglītības sada-
ļām, savus resursus strukturējam 
tā, lai, nezaudējot valsts aizsar-
dzības spējas, varētu izpildīt savu 
galveno uzdevumu – nosargāt 
valsti ar tiem resursiem, kādi ir 
mūsu rīcībā. Vienlaikus pastip-
rināti sekojam līdzi, lai minētie 
2% – nedod Dievs – netiktu sa -
ma zināti ne par procenta daļu. 
Tas būtu ne vien ierobežojums 
bruņoto spēku attīstībai un mo -
dernizācijai, bet – pats galvenais – 
ļoti, ļoti negatīvs signāls mūsu 
sabiedrotajiem.

Vēl arī NATO līguma 3. pants 
par katras aliances dalībvalsts 
individuālo spēku stiprināšanu 
un atbildību. ASV prezidents 
Tramps jau šķendējās, ka Eiro-
pas valstis varētu vairāk fi -
nanciāli iesaistīties…

…un pamatoti “šķendējās”! Bet 
Latvija savas saistības pilda pilnā 
apjomā, un nav arī saņemts ne -

viens signāls par to, ka valsts 
varētu samazināt savu aizsar dzī-
bas budžetu.

Par drošības situāciju Latvijā – 
vai tiešām varam justies droši?

Jā, un to varu apliecināt no 
vairākiem aspektiem: 1) mums  
ir spēcīga aizsardzības sistēma 
valsts iekšienē; 2) esam NATO 
dalībvalsts; 3) situācija mūsu re -
ģionā nedod iemeslu uztraukties 
par drošības situāciju tajā. Jā, 
pro tams, pierobežā ar Krieviju 
un Baltkrieviju notiek militārās 
mācības ar provokatīviem scēnā-
rijiem, kas orientēti uz kaimiņ-
valstu okupāciju. Taču mums ir 
gatavībā savi pretlīdzekļi, galu 
galā – mēs esam NATO, un plecu 
pie pleca Latvijā kopā ar Latvijas 
bruņoto spēku kaŗavīriem dien 
mūsu sabiedrotie no ASV, Ka -
nadas, Albānijas, Čehijas, Italijas, 
Melnkalnes, Polijas, Slovākijas, 
Slovēnijas, Spānijas.

Kur šobrīd ārzemju misijās 
atrodas Latvijas kaŗavīri?

Afganistānā, Irākā un Mali. Ar 
gandarījumu varu pastāstīt, ka 
mūsējie tiek augstu novērtēti 
pro fesionālajā ziņā un cienīti par 
prasmīgo komunikāciju ar vie-
tējiem cilvēkiem un sabiedrota-
jiem.

Mūsu kaŗavīri arī turpina 
mā  cīties Amerikā, Kanadā, 
Vā    cijā.

Tā ir nozīmīga pieredze gan 
teorētiskā, gan praktiskā skatīju-
mā. Ir svarīgi, ka ir iespēja salī-
dzināt savas kvalitātes, apmai nī-
ties pieredzē. Atkal ar lepnumu 
varu teikt, ka mēs labi reprezen-
tējam savas spējas, saņemam ļoti 
pozitīvas atsauksmes. Līdz ar to 
arī godam pārstāvam savu valsti 
un spodrinām tās tēlu.

Jūsu personība un labā va -
loda liecina, ka nelasāt tikai mi -
litāro literatūru vien. Kādas ir 
jūsu literārās un citas māksli-
nieciskās intereses?

Manas literārās intereses ir ļoti 
daudzveidīgas – patīk filozofiskā, 
vēsturiskā literātūra, “nesmā dē-
ju” arī kriminālliterātūru. Tikai 
laika lasīšanai sanāk maz… Pie-
mēram, Juvāla Noasa Harari “Sa -
piensi. Cilvēces īso vēsturi”, - šo 
ap 600 lpp. lielo darbu lasīju di -
vus mēnešus. Esmu nolēmis pie-
vērsties rakstniekam Aleksan  - 
d ram Grīnam, pārlasot “Dvēseļu 
puteni”. Mūzikā mana lielā in -
terese ir džezs, jo patīk spēcīgas, 
tembrāli interesantas balsis. 

Pie jūsu formas atloka ir 
zināmā “Nameja” poga. Vai 
esat iesaistījies biedrībā “Na -
mejs”?

Kā gan citādi, jo esmu kaŗavīrs! 
Un kā ikviens kaŗavīrs, atbalstu 
šo organizāciju gan ar biedra 
nau du, gan citādi, un manas īpa-
šas vērības lokā ir bērnu no  met-
nes vasarā, kā arī citi tieši ar jau-
natni saistīti pasākumi. 
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Rīgas gredzens – stāsts nevis par torņiem, 
bet dziesminiekiem

Uz Rīgā dzimušajiem skatos ar 
nelielu skaudību, šī pilsēta man 
ir nedaudz mistiska vieta,” viņš 
saka. Varbūt arī Andris būtu gri-
bējis augt kā pašpārliecināts Rī -
gas pašpuika, kas dzīvo centrā, 
lec braucošā tramvajā, rāpjas pa 
bēniņu logu uz namu jumtiem, 
no kuŗiem redzami staltie Doma 
un Pēteŗbaznīcu torņi. “Joprojām 
jūtos šeit kā svešinieks, dzīvoju 
uz Čaka un Matīsa ielas stūŗa. 
Tas jau pārvērties par ikdienišķu 
Eiropas pilsētas rajonu, kur katrs 
ceturtais ir pakistānietis. Apmē-
ram tas pats, kas Parīzē vai Ber-
līnē, tikai māju fasādes mums 
nav tik sakoptas. Manuprāt, īstā 
Rīga saglabājas Pārdaugavā, kur 
var klejot, staigājot kājām, tad 
iekāpt tramvajā. Kur var justies 
vientuļš; un cerams, tur šī no -
skaņa saglabāsies arī nākotnē.”

Keišs pats savu ideālo Rīgu pie-
dzīvojis kādā agrā rītā Dzies mu 
svētku laikā, kad, nākdams no 
filmēšanas, viņš pa ceļam sasta-
pis daudz dziedošo cilvēku tau-
tas tērpos. Šo skatu atceroties, ak -
tierim acīs sakāpj asaras. Viņš 
vē  l ētos, kaut pa galvaspilsētas ie -
lām šādi ļaudis staigātu biežāk, 
tad Rīgas seja arī ikdienā būtu 
pavisam citāda. 

Nekas no Rīgas sejas nav atai-
nots koncertuzveduma scēno-
gra  fijā. Uz skatuves guļ milzīgs 
zelta gredzens – kā zīme, kā va -
žas, kā valdīšanas un spožuma 
simbols. Tam apkārt soļo koris, 
uz gredzena ir skatuve, kas kļūst 
par šajā stāstā atainoto notiku -
mu arēnu. Mūzikālās izrādes scē-
nografe un kostīmu māksliniece 
ir Ieva Jurjāne. Viņai šī bija ie -
spēja satikties ar savu bērnību – 
pagājušā gadsimta 70. gadiem. 
Vizuāli šis tiešām bija ceļojums 
laikā, turklāt pat koŗa dalībnie -
ku kostīmi nebija unificēti. “Ap -
ģērbs kalpo savam valkātājam. 
Izrādē katrs ir personība, katram 
ir unikāla balss,” uzsvēra Jurjāne 
un meklēja ikvienam ko atbil - 
s tošu. Vadoties no mūzikas un 
dzejas gara, tika piemeklēti kos-

tīmi no vēsturiskām kollekci -
jām. Par skatuves kustību paleti 
gādāja choreografe Jana Jacuka. 
Laikmetam atbilstošas bija arī 
koristu frizūras, protams, iespēju 
robežās. 

Ideja par gredzena, laulību 
gre dzena, novietošanu skatuves 
cen trā pieder izrādes režisoram 
Viesturam Kairišam, kuŗš bieži 
tiek identificēts ar Latgali, to -
mēr ir dzimis rīdzinieks: “Rīga ir 
mana pilsēta, un, veidojot scēno-
grafiju, domāju par savām attie-
cībām ar šo pilsētu. Domājot par 
scēnografiju – ir nerakstīts li -
kums, ka uz skatuves nevar at -
tēlot to, kas ierakstīts nosaukumā. 
Taču šis bija brīdis, kad man li -
kās, ka centrā vajag nolikt šo lau-
lības gredzenu! Rīga, atšķirībā no 
koŗa apdziedātajiem novadiem, 
kas ir skaisti, dārgi un dažādi, ir 
varas, spožuma un posta galvas-
pilsēta. Laulības gredzens ir no 
zelta. Tas var būt pilnīgi apsū  - 
bē jis, varbūt nav ilgi nēsāts, bet 
tas simbolizē attiecību intimitāti. 
Par to ir mans stāsts, ka šo pilsētu 
es neesmu izvēlējies, bet likte -
nīgi ar to salaulāts. Varu no tās 
bēgt, bet īsti aizbēgt nevaru, jo 

reizēm bez tās nevaru dzīvot. 
Varbūt šī ir vienīgā pilsēta pa -
saulē, kas patiesi iedvesmo – tava 
īstā vieta, kuŗu vienlaikus tu 
nevari izturēt.” 

Rīdzinieks no Strenčiem, kom-
ponists Arturs Maskats, galvas-
pilsētā ienāca 70. gadu vidū, pus-
audža vecumā, kad iestājās Jā -
zepa Mediņa mūzikas vidussko-
lā. Tad arī sākās viņa “romāns” ar 
Rīgu, kuŗu komponists tagad 
sauc par sev vistuvāko vietu visā 
pasaulē. 1982. gada 6. decembrī 
Maskatam laimējās ciemoties pie 
Ojāra Vācieša viņa mājās. Līdz-
gājējs bija tolaik pēc kinofilmām 
un darba Dailes teātrī populā -
rais dziedošais aktieris Ivars Kal-
niņš, ar kuŗu kopā tapa mūzikas 
un dzejas izrāde Si minors – da  žas 
no tās dziesmām skan arī kon-
certuzvedumā Rīgas gre dzens. 
Da  tums palicis prātā, jo Vācie - 
tis Maskatam toreiz uzdāvināja 
savu dzejoļu krājumu, nupat iz -
nākušo “Si minors”, kuŗā ierak - 
 s tīja: “Arturam darba eksemplāra 
vietā – Ojārs. 6.12.1982.”. “Mēs 
toreiz uzdrīkstējāmies Ojāram 
rādīt mūsu kopējo produkciju, 
dzejnieks bija kaut ko dzirdējis 

par to.” Vācietis divreiz bija sau-
cis klavieŗskaņotāju, lai savestu 
ilgi nelietoto instrumentu kārtī-
bā, gaidot abus jaunos māksli-
niekus. Arturu ļoti aizkustināja, 
ka Tautas dzejnieks tik ļoti rē - 
ķi nājies ar šādu priekšnesumu. 
“Mēs toreiz nosēdējām līdz tri-
jiem vai četriem rītā četratā – 
ko  pā ar Ojāra sievu Ludmilu 
Azarovu. Naktī bija putenis, un, 
kad iznācām uz ielas, netālu no 
Māras dīķa, man bija sirreāla 
Rīgas sajūta, kuŗu nevar aprakstīt 
vārdos. Likās, kaut kas ļoti liels 
šai brīdī notiek ar mani,” atzīstas 
komponists. “Likās, ka dzimst 
jau nas temas un ka saprotu, ko 
man vajadzētu darīt gadiem uz 
priekšu. Mūsu, es teiktu, ģēnijs 
toreiz līdzi iedeva arī daudzus 

nepublicētus dzejoļus, kuŗiem 
varēju uzreiz ķerties klāt un 
turpināt rakstīt.”

Atvadījušies no Vācieša, Mas-
kats un Kalniņš centās noķert 
taksometru, kas Padomju Lat vi-
jas astoņdesmito gadu ikdienā 
nebija viegli, lai kaut kur nosēs-
tos siltumā un mierīgi pārcilātu 
radušos iespaidus. Pēc pusstun-
das mašīna arī atradās, un šai 
laikā komponists guva neaiz-
mirs tamus iespaidus par to Pār-
daugavu, kas saistās ar Ojāru 
Vācieti – Arkādijas parks, Alto-
na vas iela, Māras dīķis. Vēlāk, jau 
pēc Vācieša aiziešanas mūžībā, 
pa šo apkaimi Arturs daudz stai-
gāja kopā ar Ludmilu Aza rovu, 
un allaž šīs pastaigas bija garīgi 
ļoti piepildītas, kas ļāva Vācieša 
dzeju atbilstoši dziļi traktēt ska -
ņu partitūrās. Viņa dziesmas Kaut 
ko klusiņām, Varat raudāt, varat 
smiet; Rīgai un citas Latvijas ra -
dio koris nodziedāja sev ierasta -
jā smalkjūtībā, un tomēr pietiek 
ar pirmajām frazēm no Ulda 
Stabulnieka himnas Barons, lai 
sajūtas pavērtos biedējošā dziļu-
mā. Lieki piebilst, ka šis koris 
Sigvarda Kļavas vadībā jau sen 
kalpo par mūsu koŗdziedāšanas 
etalonu, to kārtējo reizi pierādot 
mūzikālajā izrādē Rīgas gredzens. 
Līdz ar sajūsmu par patiesu mū -
zi kālo un emocionālo baudīju-
mu, uzvedums dāvāja plašu no -
skaņu gammu – te valdīja prieks 
un skumjas, sajūsma un sāpes 
vienlaikus. Kā jau attiecībās, kas 
nemēdz būt ideālas, un pacēlu-
mam vienmēr seko atsvešinā-
šanās. Ja kaut kas paliek pāri no 
attiecībām, tad tas ir saviļņojums 
un radošais gars, un tas piepilda 
Rīgu joprojām.

Latviešu 
rakstainie cimdi 

Latviešiem ir bagātīga cimdu 
adīšanas, valkāšanas un dāvinā-
šanas tradicija. Rakstaini cimdi 
ir ne tikai praktiska ikdienas 
ziemas apģērba sastāvdaļa, cimdi 
dāvināti arī cilvēka dzīves svarī-
gākajos brīžos – kristībās, kāzās, 
bērēs. Nereti tie izmantoti arī kā 
simboliska samaksa par darbu. 

Dzīvojot ārpus Latvijas, rok-
darbi iegūst papildu funkciju: 
darinot un nēsājot apģērbus ar 
tradicionāliem rakstiem, tiek no -
stiprināta un vienlaikus aplieci-
nāta latviskā piederība un paš ap-
ziņa, atšķirība citu mītnes ze  mes 
iedzīvotāju vidū. 

Siltajās zemēs, kur nonāca lat-
vieši, cimdu darināšanas, dāvinā-

Mūzeja “Latvieši pasaulē” 
mēneša priekšmets 

šanas un glabāšanas tradicija ir 
turpinājusies, neskatoties uz to, 
ka šajās zemēs cimdus nevalkā.

 Rakstainie dūraiņi – pavisam 
35 cimdu pāri – ir Jamaica Plains, 
ASV, Trīs vienības draudzes lo -
cekļu dā  vana savam mācītājam. 
Dūraiņi liecina ne tikai par viena 
cilvēka darba novērtējumu, kal-
pojot sa  vai draudzei, bet arī par 
latvis kajām tradicijām un iden-
titātes uzturēšanu svešumā. 

Mācītājs Fricis Ruperts (1912 – 
1992) tika ordinēts mācītāja ama-
 tā Liepājā 1942. gadā. Pēc iz -
brauk šanas no Latvijas bēgļu 
gai tās Otrā pasaules kaŗa laikā 
viņš pildīja mācītāja pienāku-
mus Me  m mingenas bēgļu no -
metnē Vācijā. 1950. gadā F. Ru -
perts izceļoja uz Kanadu, kur 

kalpoja par mācītāju Vinipegā, 
Manitobas provincē. 1960. gadā, 
pārvācoties uz dzīvi ASV, Bos-
tonas tuvumā, F. Ru  perts kļuva 
par mācītāju minēta jā Trīsvie nī-
bas draudzē. Tur 30 dar  ba ga  du 
laikā viņš savāca lielu kollekciju 
ar latviskiem dūrai ņiem, kuŗus, 
visticamāk, adījušas un viņam 
uzdāvinājušas latvie tes – drau-
dzes dalībnieces. 

Pēc F. Ruperta nāves cimdu 
kollekcija nonāca Amerikas Lat-
viešu apvienības Kultūras vērtī-
bu krātuvē Priedainē, ASV. 2019. 
gadā šis etnografijas krājums tika 
oficiāli slēgts, cimdi un citi daiļ-
amatniecības priekšmeti tika    
uz  dāvināti mūzejam “Latvieši 
pa  saulē” un Latvijas Nacionāla-
jam vēstures mūzejam.

(Turpinājums no 12. lpp.)

Šis ir bijis nozīmīgs gads mūzeja izaugsmē. Pateicoties LR Kultūras 
ministrijas atbalstam un jūsu ziedojumiem, esam soli tuvāk mūsu 
mērķim – iegūt valsts akreditāciju, tādā veidā pievienojot mūzeja 
krājumu Latvijas kopējam kultūras mantojumam. Taču darbs pie 
krājuma ir tik apjomīgs, ka bez papildspēkiem neiztiksim. Tādēļ 
šogad vēršamies atkal pie jums pēc palīdzības, lai varētu pieņemt 
darbā vēl vienu pilnas slodzes darbinieku krājuma apstrādei un lai 
varētu turpināt darbu ar skolām, sabiedrības iesaistes pasākumiem 
un nākamā gada lielo izstādi “Nyet, nyet, Soviet!”, kuŗa 2020. gada 
vasarā būs skatāma Latvijas Dzelzceļa vēstures mūzejā.

Mēs esam ļoti pateicīgi, ka arī šogad viens dāsns ziedotājs ir 
pie teicies dāvināt mūzejam $5000, bet tikai tad, ja mēs paši savā-
cam ziedojumos $15,000 līdz šī gada 31. decembrim!

Lūdzu, nāciet talkā!
Palīdziet mums sasniegt $15 000, lai varētu iegūt vēl $5 000! 

Naudu varat sūtīt: 
LATVIJĀ UN CITUR PASAULĒ: ar pārskaitījumu uz mūzeja 

kontu (lūdzu, norādīt ziedotāja adresi un e-pasta adresi):
“Latvieši pasaulē – mūzejs un pētniecības centrs”
Swedbanka konta nr. LV15HABA0551018556914,
SWIFT: HABALV22,
Reģistrācijas nr. 40008119789
AR KREDĪKARTI nodrošinātā vidē internetā, izmantojot PayPal 

sistēmu, sekojot norādes mūzeja mājaslapā www.lapamuzejs.lv
ASV  iedzīvotāji var saņemt nodokļu atlaidi, rakstot čeku uz 

Latvian Diaspora Museum Fund, c/o M. Voldins, 131 Langdon St, 
Newton, MA 02458.

 Sirsnīgs paldies!
Maija Hinkle, mūzeja “Latvieši pasaulē” valdes priekšsēde

Mīļie mūzeja  
“Latvieši pasaulē” 

draugi un atbalstītāji!

Režisors Viesturs Kairišs: “Ar šo pilsētu esmu salaulāts...”
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Tomska – pilsēta ar 415 gadu 
senu vēsturi – uzskatāma par Si -
birijas “smadzenēm”. Par to pār-
liecinājos 2019. gada vasarā no -
dibinājuma “Fonds Sibirijas bēr-
ni” organizētās ekspedīcijas lai-
kā. Vēl pirms došanās tālajā ceļā 
radās lieliska iespēja satikties ar 
izcilā vācu valodas tulkotāja Ģir-
ta Bļodnieka (1922-1987) meitu – 
jūrmalnieci Ilzi Irinu Kļavu. 
Vi ņa šajā pasaulē ieradās tieši 
Sibirijā – Kargasokā, kas atrodas 
Tomskas apgabalā. Šķirstot Bļod-
nieku ģimenes  albumus, kuŗā 
rūpīgu roku ielīmētas fotografi-
jas no šiem tālajiem un izdzī vo-
šanas ziņā smagajiem laikiem, 
Ilze Irina man atklāja sava tēva 
dzīvesstāstu. Ekspedīcijas laikā, 
staigājot pa Tomskas centra ie -
lām un skvēriem, itin bieži atce-
rējos fragmentus no viņas stās-
tījuma. 

Tomskā, atšķirībā no citām 
ekspedīcijas laikā apmeklētajām 
pilsētām, uzkavējāmies vairākas 
dienas, turklāt mums tika no -
organizēta ekskursija gida – jau-
na vīrieša, īsta savas pilsētas p a t-
riota – pavadībā. Braucot ar 
mikroautobusu gar Tomskas 
Valsts universitāti, kas atrodas 
Ļe ņina prospektā 36, gids mums 
ar lepnumu atklāja, ka viņa dzim -
tajā pilsētā katrs piektais iedzī-
votājs saistīts ar kādu no augst-
skolām vai nu kā students, vai arī 
kā darbinieks. Šajā statistikā, 
pro tams, ietilpst ne tikai mācīb-
spēki, bet arī pārējie universitāšu 
darbinieki, ieskaitot apkalpojo -
šo personālu. 

Otra ļoti nozīmīga lieta, ar ko 
pilsētas iedzīvotāji var pamatoti 
lepoties, ir fakts, ka pasaules la -
bāko augstākās izglītības iestāžu 
reitingā Tomskas Valsts univer si-
tāte ierindojas pirmajā simt nie-
kā. Salīdzinājumam: 1632. ga  dā 
dibinātā Tartu Universitāte, kas 
no Baltijas valstu augstskolām no -
vērtēta visaugstāk, tiek ierindota 
aptuveni 500. vietā, savukārt Lat-
vijas Universitāte šajā reitinga 
tabulā kautrīgi ieņem vien 800. 
poziciju. 

Interesantajās sarunās ar mūsu 
grupas operatoru Aivaru Lubā-
nieti, kuŗam ir ne tikai fantastis-
kas zināšanas par Sibiriju, īpaši 
tās vēsturi, bet arī liela interese 

Sibirijas dienasgrāmata. 
Tomska – 3. daļa

par fiziku, noskaidrojām, ka 
Tomskas Valsts universitātei pie-
der pašai savs mācību atomreak-
tors jeb kodolreaktors. Ko tur 
liegties, dažiem (tai skaitā šo rin-
du autorei) tas šķita kas pilnīgi 
neticams. Otra milzu bagātība, 
kas atrodas Tomskas Valsts uni-
versitātes rīcībā, ir 1880. gadā di -
binātais botāniskais dārzs ar 126 
hektāru plašu territoriju. Tā ofi-
ciālais nosaukums – Sibirijas bo -
tāniskais dārzs, turklāt tas ir pir-
mais šāda veida dārzs, kas izvei-
dots Krievijas Federācijas Āzijas 
daļā. Dienu pirms atgriešanās 
Rīgā, precīzāk, svētdienas rītā, 
kad kopā ar ekspedīcijas dalīb-
nieci Liju Ābeli nolēmām to ap -
meklēt, mums par lielu vilšanos 
Sibirijas botāniskais dārzs bija 
slēgts.

Tikai nedaudz jaunāka par 
Tomskas Valsts universitāti ir 
Politechniskā universitāte, kas 
atrodas Ļeņina prospektā 30 un 
arī uzskatāma par savā nozarē 
senāko tai Krievijas Federācijas 
daļā, kas atrodas aiz Urāliem. 
Dodoties no viesnīcas uz pilsētas 
centru, bieži gājām tai garām, ap -
brīnodami šīs ēkas iespaidīgo ar -
chitektūru, īpaši jau milzīgās 
kolonnas. 

Trešais “milzis”, vēstījot par 
augstākās izglītības iestādēm 
Toms kā, ir Sibirijas Valsts medi-
cīnas universitāte, kas arī atrodas 
pilsētas centrā, turklāt pavisam 
tuvu valsts un Politechniskajai 
universitātei – Maskavas traktā 
2. Lasot par augstskolas vēsturi, 
var konstatēt līdzīgas iezīmes ar 
situāciju mūsu valstī. Latvijas 
Universitātes pastāvēšanas sā  ku-
ma gados tās struktūrā atradās 
Medicīnas fakultāte, taču laikā, 
kad mūsu valsts bija inkorporēta 
Padomju Savienības sastāvā un 
vara atradās Staļina rokās, minē-
tā fakultāte tika likvidēta, tās vie-
tā nodibinot Rīgas Medicīnas in -
s titūtu. Tas pats notika arī Tom - 
s kā, taču vismaz desmit gadus 
agrāk nekā Latvijā. Piebilstams, 
ka Sibirijas Valsts medicīnas uni-
versitātes galvenā ēka ir ļoti ne -
parasta. Fasādes puses pirmajā 
stāvā starp logiem atrodas barel-
jefi – tajos atveidoti savulaik ļoti 
populāri profesori, kuŗu ieguldī-
jums farmakoloģijas vai klīniskās 

medicīnas nozarē ir nenovēr tē-
jams. Zem katra bareljefa piestip-
rināta neliela plāksnīte ar skaid-
rojumu, kā šo personu sauc un 

kādi ir viņa galvenie nopelni.
Atgriežoties pie Ilzes Irinas 

Kļavas stāstītā par savu tēvu 
Ģirtu Bļodnieku, jāpiemin kāda 

cita no Tomskas augstskolām, 
pro  ti, Tomskas Pedagoģiskais in -
stitūts, kas kopš 1995. gada pār-
dēvēts par Tomskas Valsts pe  da-
goģisko universitāti un at  ro das 
Kijevas ielā 60. Izcilais tulko tājs 
un pedagogs minētās augstskolas 
Vēstures un filoloģijas fakultātē 
studējis laika posmā no 1956. 
līdz 1958. gadam, proti, līdz at -
griešanās brīdim Latvijā. Savu-
kārt pēc atgriešanās dzimtenē    
Ģ. Bļodnieks pēc savas paša pie-
redzes paudis, ka Tomskas pro-
fesori bijuši daudz objektīvāki  
un koleģiālāki, un tās ir īpašības, 
kas diemžēl pietrūkstot Rīgas 
profesoriem. Šo rindu autorei ir 
pat bail iedomāties, ko teiktu 
izcilais tulkotājs, ja dzīvotu mūs-
dienās un spētu novērtēt situā-
ciju, kāda valda tagad.

Ar seno Sibirijas pilsētu un tās 
augstskolām saistīts vēl viens iz -
cils latvietis. Tas ir Tomskas Po -
litechniskās universitātes profe-
sors Pēteris Kraujiņš, kurš dažā-
dos savas dzīves posmos mēģi-
nājis atgriezties Latvijā pat vese-
las trīs reizes, taču tas nav izde-
vies. Lai gan savā ģimenē profe-
sors sarunājas tikai krieviski, 
viņa latviešu valodas zināšanas 
esot apbrīnojami labas. Tas tāpēc, 
ka Kraujiņa māsa no Latvijas 
viņam sūtot dažādas grāmatas. 
Sibirijas ekspedīcijas organizā-
toriem šis vīrs labi pazīstams, 
taču 2019. gada vasarā profesoru 
satikt diemžēl neizdevās – viņš 
laikā, kad Tomskā viesojāmies 
mēs, atradās prombūtnē. Ko lai 
dara, katram savas prioritātes.

Raksta autore pateicas Jūrmalas 
pilsētas Domei par iespēju strādāt 
Dubultu Rakstnieku namā, kur ta -
pusi šī publikācija, kā arī Rīgas 
Tech niskās universitātes E-studiju 
tech noloģiju un humanitāro zināt-
ņu fakultātei, īpaši dekānei Mari-
nai Pla tonovai. Bez RTU atbalsta 
auto rei doties ekspedīcijā nebūtu 
iespē jams.

Tomskas Valsts universitātes centrālā ēka, kas atrodas Ļeņina 
prospektā 36

Piemiņas vieta profesoriem Vasīlijam Florinskim un Dmitrijam 
Mendeļejevam Tomskas Valsts universitātes dārzā

Sibirijas Valsts medicīnas universitātes mācību korpuss Nr. 5, kas 
nodots latīņu valodas katedras rīcībā

Bareljefs akadēmiķa, Sibirijas 
farmakologu skolas dibinātāja 
Nikolaja Veršiņina piemiņai 
pie universitātes galvenās ēkas 
fasādes

NEPARASTI
Viedoklis, ka Sibirijā nepieciešams dibināt augstākās izglītības 

iestādi, pirmoreiz publiski izskanēja jau 1803. gadā. Ideja par 
Tomskas Valsts universitātes dibināšanu radās 1878. gadā, kas 
ne    kavējoties tika realizēta. Iestādes pirmais nosaukums bija Pir-
mā Sibirijas universitāte. 

Tomskas Valsts universitātes struktūrā ietilpst vairākas zināt-
niskās bibliotēkas. Zinātniskās bibliotēkas vecā ēka ir lielākā 
augst skolai piederošā bibliotēka visā Sibirijā. Savukārt netālu no 
universitātes galvenā korpusa atrodas nesen celta zinātniskā 
bibliotēka, kas ir ļoti mūsdienīga.

Par spīti skarbajiem klimatiskajiem apstākļiem Sibirijas botā-
niskajā dārzā, kas pieder Tomskas Valsts universitātei, apmeklē-
tājus priecē vairāk nekā 6000 šķirņu augi. To skaitā ir 137 šķirņu 
retu, pat izmirušu augu, no kuriem 43 šķirņu augi ierakstīti 
Krievijas Federācijas Sarkanajā grāmatā.

19. gadsimta nogalē, kad Tomskā tika atvērta universitāte, kā 
arī vairākas citas ar kultūru saistītas iestādes, pilsēta neoficiāli 
ieguva otru nosaukumu “Sibirijas Atēnas”, kas tai laikā izpelnījās 
lielu populāritāti. 

Pēc tautas skaitīšanas datiem, Tomskas apgabalā dzīvo divi 
tūkstoši latviešu; viena daļa no viņiem ir 1908. gada ieceļotāju 
pēcnācēji.
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Krustvārdu mīklas 
(Nr. 46) atrisinājums 
Līmeniski.  4. Agora. 5. Pe -

tēfi. 7. Rupors. 10. Gliks. 11. 
Katara. 12. “Eolika’’. 13. Bar-
kass. 16. Stigas. 19. Brasls. 22. 

Matrona. 23. Krijas. 24. Ku  lons. 
25. Tartars. 26. Metiss. 28. Laipot. 
30. Kremona. 35. Svaine. 37. 
Gabona. 38. Kaira. 39. Saites. 40. 
Indija. 41. Triks.

Stateniski. 1. Gaigala. 2. “Ro-
nis’’. 3. Parseks. 5. Pokāli. 6. Toto. 
8. Olis. 9. Skanis. 14. Retorte. 15. 
Avokado. 17. Torte. 18. Amats. 
20. Rauda. 21. Lando. 27. Taksis. 
29. Pasaka. 31. Rieksts. 32. Ne -
gaiss. 33. Dati. 34. Lori. 36. Pilis.

Līmeniski. 4. Latviešu skatuves 
mākslas pedagogs, rakstnieks 
(1868-1961). 7. Pilsēta Zviedrijas 
dienvidos. 8. Apakšzemes ūdens 
dabiskā izteka virs zemes. 9. Ne -
nobriedušas. 10. Sena franču 
tau tas deja. 11. Japāņu rakstnieks 
(1924-1993). 13. ASV pavalsts. 
18. Rūtu dzimtas koki, krūmi. 
21. Pilsēta Šveices austrumos. 23. 
Velte. 24. Katoļu draudzes mā  cī-
tājs Francijā, Beļģijā. 25. Spožākā 
zvaigzne Liras zvaigznājā. 26. 

Citronmētra. 28. Mūzikā ‒ dia-
toniskās gammas astotā pakāpe. 
29. Kukaiņi. 34. Starptautiska 
zēnu organizācija. 35. Lielvalsts. 
37. Latviešu rakstnieks (1909-
1970). 38. Viduslaiku jūras buŗu 
kuģi. 39. Skatuves deja. 40. Kalnu 
masīvs Turcijā. 41. Plašas alpī-
nistu sacensības.

Stateniski. 1. Apledojums pēc 
atkušņa. 2. Karpu dzimtas zivs.  
3. Zemas līču pļavas. 4. De  bess 
sfēras punkts virs novē rotāja gal-

vas. 5. Sasaistīt. 6. Pilsēta 
Kurzemē. 12. Dāņu fiziķis 
(1885-1962). 14. Skat logs. 15. 
Viedoklis. 16. Per so nību ap -
liecinošs dokuments (dsk.). 
17. Latvijas pirmskaŗa flotes 
zemūdene. 19. Lielupes pie -
teka. 20. Angļu rakstnieks 
(1905-1980). 22. R. Ezeras 
romāns. 23. Jēdziens ķīniešu 
filozofijā. 27. Viens no leģen-
dārajiem Romas dibinā tā-
jiem. 30. Augi vai dzīvnieki, 
kas ievesti un tiek audzēti ze -
mēs, kuŗu klimats krasi at -
šķiras no dzimtenes klimata. 
31. Upe mirušo pazemes val  -
s tībā grieķu mītoloģijā. 32. 
Latviešu pedagogs, literāts 
(1876-1951). 33. Spēcīgs. 35. 
Saldūdens zivs ar tumšām 
šķērssvītrām. 36. Ciemiņš.

1 2

3 4 5 6

7 8

9

10 11 12 13

14 15

16 17 18 19 20

21 22 23

24 25

26 27 28

29

30 31 32 33

34 35 36 37

38

39 40

41

Brīvības cīņu laikā 1918. – 
1920. g. Latvijas armijas virsnie-
ku korpuss galvenokārt sastāvē -
ja no latviešu strēlnieku pulkos 
dienējušajiem. Pēc Cēsu kaujām 
1919. gada jūnijā kļuva skaidrs, 
ka virsnieku trūkst. Un 1919. ga da 
septembrī tika izsludināta ka -
detu uzņemšana jaundibinātajā 
Kaŗa skolā (KS), kurā mācībām 
bija jāsākas 1. decembrī. Bet kara 
notikumi un Bermonta armijas 
uzbrukums Rīgai lika armijas 
vadībai kaujās iesaistīt arī kade-
tus. KS saņēma uzdevumu safor-
mēt divas kaujas rotas un doties 
Ķekavas virzienā pretī Bermonta 
spēkiem. Bermontiešu pārspēka 
spiesta, mūsu armija atkāpās pāri 
Daugavas tiltiem un ieņēma po -
zicijas gar labo krastu. Pie Dau-
gavas tiltiem krita kadeti Gustavs 
Beļinka un Jānis Dēliņš. Novem-
brī KS saņēma uzdevumu, for-
sējot Lielupi, sākt uzbrukumu 
Jelgavas virzienā. Niknākās cīņas 
notika pie Vareļu un Plāņu m ā -
jām. Uguns spēks bija nevien lī-
dzīgs. Bermontiešu pretuzbru-
kumu atbalstīja ar spēcīgu lož-
metēju un artilērijas uguni, bet 
vltn. Veckalniņa komandēta -
jiem kadetiem bija tikai šautenes. 
Bija krituši 12 kadeti Gustavs 
Skalde, Pauls Palms, Otto Palms, 
Roberts Dzelzkalns (citos avotos – 
Dzelzkalējs), Jūlijs Irbe, Nikolajs 
Lācis, Oļģerts Boms, Verners 
Sku drulis, Jānis Rutkis, Pēteris 
Pelše, Ansis Erdmanis un Ēvalds 
Kaliņš. Septiņi kadeti ievainoti 

Toreiz. 1919. gada novembris. Rīgas tilti. Vareļi
Brīvības cīņās kritušo kadetu piemiņas vakars Rīgas pilī

un evakuēti, divi saņemti gūstā. 
Šī kauja tika zaudēta, un Vareļi 
palika kā KS viena no svētāka-
jām vietām. Kad iedibināja Lāč-
plēša Kaŗa ordeni, to pēc nāves 
par varonību piešķīra Robertam 
Dzelzkalējam, Otto un Paulam 
Palmiem un Gustavam Skaldem. 

Kad Bermonts tika patriekts, 
KS 30. novembrī atgriezās Rīgā 
un savas skolas kantīnē vairāk 
nekā nebija kā rupjmaize, mar-
melāde un miežu kafija. 

Un tā radās viena no KS tra di-
cijām – katru gadu 30. novembrī 
rīkot “Melnās kafijas” vakaru, 
pieminot Brīvības cīņās kritušos 
kadetus. 

Majors Vilis Hāzners savās at -
miņās raksta: “Tradiciju ziņā KS 

bija kļuvusi par īstu patriotis - 
ma, pienākumu apziņas un goda 
prā ta citadeli. Kadetu augstākais 
bau slis bija, ka Tēvzemes labā 
ne   kāds upuris nevar būt par lielu. 
Šādu solījumu kalpot Latvijai, ja 
vajadzīgs, atdodot arī savu dzī-
vību, jaunie virsnieki deva izlai-
duma naktī. Tad visi virsnieki, 
formās tērpti ar virsnieka ama - 
ta simbolu-zobenu pie sāniem, 
pulk sten divpadsmitos naktī ie -
radās kādā pašu izraudzītā va -
roņu piemiņas vietā, vai nu tas 
bija Ložmetējkalns, Nāves sala, 
Vareļi vai Brāļu kapi, lai dotu svi-
nīgo solījumu kalpot savai tautai 
un Tēvijai. ”

Vareļu kaujas vietā kadeti 1931. 
gadā sāka darbus pieminekļa 

celt niecībai, kuŗu atklāja 1934. 
gadā. Katru gadu brauciens uz 
Vareļiem bija kā svētceļojums. 

V. Hāzners: “Katru gadu 30. no -
vembrī kadeti no Kaŗa skolas 
soļoja cauri Rīgai pāri Daugavas 
koka tiltam, godinot pirmos kri-
tušos kadetus. Kadetu rindas, 
vi  ņu dziesmas, četrbalsīgi vairāk 
nekā simts vīru dziedātas, patika 
visai pilsētai, un, mums soļojot 
pa K. Barona ielu uz Iekšrīgu, 
gandrīz visu dzīvokļu logi bija 
atvērti un pa reizei uz mūsu ierin-
du no loga nobira pa mestam 
ziedam. Bet, pārnākot no gājiena 
pāri tiltiem, jau vēlā naktī notika 
tradicionālās vakariņas – rupja 
maize ar marmelādi un melna 
miežu un cigoriņu kafija.”

 KS viesistabā bija novietotas 
granīta plāksnes ar tajās iekalta-
jiem kritušo kadetu vārdiem. 

Minētās tradicijas pagājušā 
gadsimta deviņdesmitajos gados 
atjaunoja Latvijas Kaŗa skolas 
mantiniece – Nacionālā aiz sar-
dzības akadēmija. Par to jāpa tei-
cas gan bijušajam NAA priekš-
niekam brig. ģ. Valdim Matīsam, 
gan krīvu krīvam plnt. Ināram 
Bīskapam. Toreiz Vadības un po -
lītisko zinību pasniedzējs dzej-
nieks Vitauts Ļūdēns, skatoties 
pa krievu kaŗaskolas izdemo lē-
tajiem logiem, aiz kuŗiem bija 
iecerēta viņa auditorija, rakstīja 
“Rīgas tilti, Vareļi, Plāņi-/Sar-
kan baltsarkanais brīvības zieds”. 
Archīvā vēl saglabājušies mate-
riāli no jauno leitnantu lāpu 
gā jiena un zvēresta ceremonijas 
pie Mūžīgās uguns Brāļu kapos 
toreiz ar rotas komandieri Valtu 
Āboliņu priekšgalā. Tagad Valts 
Āboliņš ir NAA rektors pulkveža 
pakāpē. Alia Tempora! Laiks 
skrien, mainās. 

 
Tagad. Rīgas pils. 

2019. gada 30. novembris
Tuvajam decembrim silta no -

vakare. Iepretim Rīgas pilij Na -
cionālās aizsardzības akadēmijas 
kadetu ierinda ar Brīvības cīņās 
kritušo kadetu portretiem. Vējš 
no Daugavas rausta lāpu liesmas, 
metot uz kritušo kadetu attēliem 
gaismas spēles – te spilgts uzlies-
mojums, kā šrapneļa sprādziens, 
te tumsa. Tāds bija šo jauno 
puišu liktenis tālajā 1919. gadā. 

Šogad pirmo reizi piemiņas 
va kars notika Prezidenta rezi-
dencē – Rīgas pilī, un tas bija 
Egila Levita ierosinājums par 
go  du 100. gadadienai kopš Lat-

vijas armijas uzvaras pār Ber-
monta kaŗaspēku. Blakus Goda 
sardzei – Nacionālās aizsardzī-
bas akadēmijas kadetu ierinda 
un Latviešu virsnieku apvienības 
vīri, ģenerāļi, admirāļi, augstā -
kie virsnieki. Atskan trauksme. 
Ziņojums Bruņoto spēku augs tā-
kajam virspavēlniekam Valsts 
prezidentam Egilam Levitam. 
Sākas vakara junda. Vecrīgas 
mū  ros atskan: “Kadets Gustavs 
Beļinka!” No kadetu ierindas 
mūros atbalsojas: “Kritis par Lat-
viju pie Daugavas tiltiem!” – 
“Kadets Oļģerts Boms!” – “Kritis 
par Latviju pie Vareļiem!” …Un 
tā gaisā novibrē četrpadsmit rei-
zes spalgi un aprauti kā šauteņu 
zalves. Pēc Valsts himnas nodzie-
dāšanas Lāčplēša kaŗa ordeņa ka -
 valiera ģenerāļa Mārtiņa Hart-
maņa Goda zobenu saņem NAA 
pagājušā gada izlaiduma labā -
kais absolvents ltn. Edgars Eglī-
tis. Jaunais virsnieks jau krietnu 
laiku iejuties savā jaunajā die -
nesta vietā – kā haubiču vada 
jau nākais virsnieks Artilērijas 
divi zionā, kā arī piecus mēnešus 
pa  vadījis mācībās ASV, un ir 
gan  darīts par savu izvēli dienēt 
Bruņotajos spēkos. 

Pēc vakara jundas piemiņas 
pasākums turpinājās Rīgas pils 
Svētku zālē, piedaloties valsts     
un Bruņoto spēku augstākajām 
amat personām un NAA kade-
tiem. Uz galdiem rupjmaize, 
mar melāde un melna kafija. 

 Valsts prezidents Egils Levits 
savā uzrunā sacīja arī šādus vār-
dus: “…Šai svinēšanai Rīgas pilī 
ir simboliska un konstitucionāla 
nozīme. Tā apliecina, ka Latvijas 
valdība un tauta atceras un go -
dina par Latviju kritušos {. . } 
Viņu dzīve atgādina, ka lielākā 
vērtība ir pašiem sava neatkarīga 
valsts, kuŗu ir vērts aizstāvēt un 
sargāt, lai tā tiktu saņemta man-
tojumā no paaudzes paaudzē uz 
visiem laikiem.”

NBS komandieris ģenerālleit-
nants Leonīds Kalniņš, uzrunājot 
NAA kadetus, sacīja: “Jūs, kadeti, 
esat spēruši ļoti cildenu soli – ne 
tikai celt šo valsti, bet būt gata-
viem to vajadzības gadījumā arī 
aizsargāt. “Savukārt NAA rektors 
plkv. Valts Āboliņš pauda pār-
liecību, ka šis piemiņas vakars   
vēl jo vairāk tuvinās Prezidenta 
institūciju ar Latvijas virsniecību. 

Sekojot tradicijai, vakars no  slē-
dzās ar paaudžu paaudzēs dzie dā-
tām latviešu kaŗavīru dzies mām. 

ANDRIS KĻAVINŠ
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PĀRDOD
Pārdodu zemi 13 ha un pusi 
mājas ar piemājas zemi 1,25 ha 
Jēkabpils rajonā, Vīpē.
Tālr. +37126195987. 

S P O R T S

(Turpināts 20. lpp.)

Porziņģis palīdz 
Mavericks  

uzvarā
Kristapa Porziņģa pārstāvētā 

Nacionālās basketbola asociā-
cijas (NBA) komanda Dalasas 
Mavericks izcīnīja desmito uz -
varu 11 spēļu laikā, mājās ar 
rezultātu 130:84 (31:28, 33:24, 
40:14, 26:18) sagraujot Ņūor-
leānas Pelicans vienību. 

Porziņģis laukumā bija 19:41 
minūtes, guva 13 punktus (4/8 
divpunktu metienos, 0/3 trīs-
punktu metienos, 5/7 soda me -
tienos), savāca piecas atlēkušās 
bumbas, atdeva divas rezu tā-
tīvas piespēles un vienreiz pār-
tvēra bumbu. Porziņģis arī 
divreiz kļūdījās un trīs reizes 
pārkāpa noteikumus. Savukārt, 
viņam esot laukumā, mājinieki 
pretiniekus pārspēja ar 28 pun-
ktu pārsvaru, kas bija komandā 
labākais rādītājs, dalīts kopā ar 
Luku Dončiču.

Bertāns trāpa 
pēc kārtas sešus 

trejačus
Dāvis Bertāns guva 25 pun-

ktus Nacionālās basketbola 
asociācijas (NBA) čempionāta 
spēlē un sasniedza savu karjēras 
rekordu tālmetienos, palīdzot 
Vašingtonas Wizards komandai 
izcīnīt uzvaru. Wizards savā 
laukumā ar rezultātu 119:113 
(25:33, 40:22, 26:26, 28:32) pār-
spēja Filadelfijas 76ers.

Bertāns šajā spēlē laukumā 
pavadīja 37 minūtes un astoņas 
sekundes, reālizēja divus no 
trim divpunktu metieniem un 

septiņus no 13 tālmetieniem. 
Viņš izcīnīja vienu atlēkušo 
bumbu, pārtvēra vienu bumbu, 
pieļāva vienu kļūdu un divas 
reizes pārkāpa noteikumus. 
Wizards ar Bertānu laukumā 
iemeta par 14 punktiem vairāk 
nekā ielaida.

Dāvis Bertāns

Kurucam jauns 
rezultātivitātes 

rekords
Rodions Kurucs atzīmējies ar 

18 punktiem NBA Attīstības 
līgas spēlē, palīdzot Long ai-
lendas Nets tikt pie panākuma 
pār NBA čempiones Toronto 
Raptors fārmklubu – Misisogas 
Raptors 905.

Nets saspringtā cīņā svinēja 
uzvaru ar rezultātu 117:116 
(39:28; 24:23; 27:27; 27:38). 
Kurucs šo spēli sāka starta 
piecniekā. Viņš laukumā pava-
dītajās 27 minūtēs guva 18 
punktus, kas ir otrs labākais 
rezultāts Nets rindās un paša 
Kuruca rezultātivitātes rekords 
Attīstības līgā. Tāpat viņa kontā 
deviņas atlēkušās bumbas un 
divas piespēles. Spēles laikā 
Kurucs saņēma piecas piezīmes.

Bobslejisti 
Eiropas un 

Amerikas trasēs 
Eiropas kausa izcīņā bobslejā 

otrā posma sacensībās Alten-
bergā Latvijas pilota Oskara 
Melbārža un stūmēja Intara 
Dambja divnieku ekipāža iz  cī-

nīja otro vietu. Pirmajā brau-
cienā Melbārža ekipāžai bija 
desmitais ātrākais starta laiks, 
bet finišā – otrā vieta. Otrajā 
braucienā – startā trešais laiks, 
ar šādu pašu poziciju arī sa -
sniedzot finišu. Abos braucie-
nos nepārspēta palika vācieša 
Richarda Elsnera ekipāža. Meln-
bārdis vācietim divu braucienu 
summā zaudēja 0,65 sekundes. 
Helvija Babra un Edgara 
Nemmes ekipāža līderim zau-
dēja 1,88 sekundes, kas deva 13. 
vietu. Latvieši pirmajā brau-
cienā sasniedza dalītu sesto āt -
rāko starta laiku, bet finišēja 
14. vietā. Savukārt otrajā brau-
cienā startā piektais laiks un 
finišā 12. pozicija. Dāvis Kauf-
manis ar stūmēju Arni Bebrišu 
un Emīls Cipulis ar Edgaru 
Pirogu nekvalificējās otrajam 
braucienam, pirmajā attiecīgi 
ieņemot 24. un 21.vietu.

Otrajās sacensībās Altenbergā 
Oskara Melbārža un stūmēja 
Intara Dambja divnieku ekipāža 

ieņēma dalītu ceturto vietu. 
Pirmajā braucienā Latvijas eki-
pāžai startā bija 11. vieta, bet 
finišā – sestais ātrākais laiks, bet 
otrajā braucienā viņi startā bija 
devītie un finišā sasniedza 
septīto rezultātu.

Abos braucienos nepārspēts 
palika vācietis Richards Elsners. 
Melbārdis ar vācieti Maksi-
milānu Ilmanu dalīja ceturto 
vietu, uzvarētājam zaudējot 
0,67 sekundes.

Dāvis Kaufmanis ar stūmēju 
Arni Bebrišu Elsneram piekāpās 
par 1,05 sekundēm, kas deva 
desmito poziciju. Otrajā brau-
cienā viņiem startā bija trešais 
ātrākais laiks. Savukārt Helvija 
Babra un Edgara Nemmes eki-
pāža atpalika par 1,54 sekun-
dēm un ieņēma 12. vietu. Vi  ņiem 
startā bija trešais un ceturtais 
labākais laiks. Ceturtā Latvijas 
ekipāža ar pilotu Emīlu Cipuli 
un stūmēju Edgaru Pirogu pir -
majā braucienā sasniedza 26.
rezultātu no 29 startējušajiem 

divniekiem un otrajam braucie-
nam nekvalificējās.

***
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Mūžībā aizgājusi

RUTA MANTENIECE, 13.C,
dzim. EIZENBERGA

10.16.1939 – 10.25.2019
Sēro

KORPORĀCIJA SPĪDOLA
(Turpināts  19. lpp.)

LATVIJAS NACIONĀLĀS OPERAS ĢILDE

Skumju brīdī esam kopā ar mūsu padomdevēju un palīgu
Andreju Jansonu un viņa ģimeni,

mīļoto sievu Astrīdu Jansoni aizsaulē aizvadot

Klusi meža koki, vēl klusāka zāle,
Vēl jo klusa miglas pilnā, bāli zilā tāle

SARĪKOJUMI
BOSTONA
Sestdien, š. g. 14. decembrī 

Bostonas Latviešu skolas Ziem-
svētku eglīte. Svētku luga “Kala-
dū!” - mīkale pēc A. Brastiņa mo -
tīviem, pārstrādājusi Maija Šle-
sere 1971. g., atjaunota - 2019. g.. 
Skolēnu priekšnesumi un īpašs 
viesis no Ziemeļpola. Sekos svēt ku 
mielasts. Visi mīļi aicināti! Trim-
das draudzes telpās plkst. 11.00.

FILADELFIJA
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

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

ŅUJORKA
Mākslas izstāde „Portable Land-

scapes“ / „Pārnēsājamās ainavas“ 
- Memories and Imaginaries of 
Refugee Modernism (Bēgļu mo -
dernisms, atmiņas un iztēle). 
Mākslinieki: Daina Dagnija, Ro -
lands Kaņeps, Sigurds Vīdzirkste, 
Artūrs Virtmanis u.c.; plkst. 
18:00 - 20:00. The James Gallery, 
CUNY (365 Fifth Ave.,First Floor, 
NY, NY 10016); sponsorē - lcca.
lv/lv; un centerforthehumanities.
org/james-gallery. Izstāde, kas 
norisinās Latvijas valsts Simt-
gades programmas ietvaros, James 
Gallery  būs skatāma Ņujorkā 
līdz 15. februārim.

LONG ISLAND –
Salas Baznīca
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 vi jas. 
Ieejas maksa $30.00;  jautājumi 
tel. 9202960863 Andris.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

Sarīkojumi Sietlā
14. dec. Latviešu skolas un 

draudzes eglīte, pēc svecīšu diev-
kalpojuma, plkst. 6:00.pm. Priekš-
nesumi, Ziemsvētku vecītis un 
groziņu vakars.

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

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

31. decembrī Jaunā gada sa  -
gaidīšana. 

Sagaidīsim Latvijas Jauno gadu 
ar svinīgu svētku tostu plkst. 
15.00. Biedrība cienās ar šam-
panieti.Pasākumu vadīs un mū -
zicēs 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 rī-

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

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdien 

19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes 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.vei-
lande@gmail.com

Katru otrdien pl. 20:00 koŗa 
mēģinājums.

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

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

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

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 5994, 
e-pasts: bostonastrimdasdrau-
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
617-935-4917. E-pasts: igorssa-
fins@gmail.com. Runas stundas 
trešdienās 10:00 - 15:00. Dievk. 
notiek 11:00. Dievk. 12:00 Bī -
beles stunda. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 

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

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

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

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

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

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial Blvd, 
Ft. Lauderdale FL 33308). Info: 
Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts: 
folkmane@hotmail.com Info: 
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. 

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. 

15. decembrī dievk. angļu valodā
22. decembrī dievk. ar dievg.
24. decembrī, otrdien, plkst. 17:00, 

Ziemsvētku vakara dievk.
29. decembrī dievk. nenotiek
31. decembrī otrdien, plkst. 16:00, 

Vecgada vakara dievk.
• Klīvlandes Apvienotā latv. 

ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Draudzes 
Dievk. notiek svētdienās 11:00. 
Bībeles stundas notiek 10:00 
katra mēneša otrajā un ceturtajā 
trešdienā. Baptistu dr.: Bethel 
Baptist Church (2706 Noble Rd, 
Cleveland 44121) dievk. notiek 
svētdienās 14:30. 

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 68510). 
Māc. Gija Galiņa, tālr.: 402-475-
8106. Dr.pr. Kārlis Indriksons, 
tālr.: 402-438-3036. Dievk. 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 - 
Ziem svētku 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 Lauma 
Zušēvica, tālr.: 414-421-3934, 
e-pasts: pastorlauma@gmail.com, 
Dr. pr. Sandra Kalve, tālr.: 414-
258-8070. Dievk. notiek svēt-
dienās 10:00. 

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

15.dec. - 10:30 - Dziesmots 
dievk. ar kori; skolas eglīte un 
pusdienas

19.dec. - 11:00 - Bībeles stunda
22.dec. - 10:30 - Dievk. un 

sadraudzība
24.dec. - 17:00 - Ziemsvētku 

vakara dievk.; sprediķis angļu 
valodā

25.dec. - 10:30 - Ziemsvētku 
dienas dievk. ar Sv.vak.

29.dec. - Dievkalpojuma nebūs
31.dec. - 16:00 - Vecgada vaka-

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

nas dievk. un sadraudzība
• Montrealas latv. Trīsvienī-

bas ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. www.drau-
dze.org vai www.tervete.org Dievk. 
vada dr. pr. Jānis Mateus un Vik. 
Zvirgzds. tālr.: 514-481-2530, 

e-pasts: prez@draudze.org. 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: latvianlut heran-
church@gmail.com. Dievk.no -
tiek 13:30.

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

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. Adventes dievk., māc. 
Saivars; 

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

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

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

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

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. 
Saivars;

Salas bazn. nav dievkalpojuma.
• Ročesteras ev. lut. Krusta 

dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY 
14618).

Svētdien, 22. decembrī, 2:00 p.p., 
Kristus dzimšanas svētku diev-
kalpojums. Diakone Linda Snie-
dze.

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

Mācītāja: Biruta Puiķe-Wilson 
mob. (269)267-5330. Kontakt-
persona: MaryBeth Dzirnis mob. 
(989)781-1163. Epasts: dzirnis@
chartermi.net Dievkalpojumi 
vienreiz mēnesī, 1:00 pēcpus-
dienā, seko groziņu kafijas galds. 
/ 22. decembrī /Ziemsvētki/ diev -
kalpojums ar dievgaldu un se -
kojošu tradicinālo svētku svi nē-
šanu draudzes sabiedriskās tel pās.

• 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. Sit tibi terra levis 
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D I E V K A L P O J U M I

GUNĀRS AUNIŅŠ
Dzimis 1926. gada 15. aprīlī Rīgā,

miris 2019. gada 16. novembrī Woodbridge, ON

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māte, vecmāmiņa un draudzene

DZIDRA BALVA ŠTEINBERGA,
dzim. VOLTNERE

Dzimusi 1926. gada 18. martā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2019. gada 28. novembrī Dundasā, Kanadā

Sēro
SIEVA REGĪNA HAMILTONĀ

UN RADI LATVIJĀ

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MEITA LAIMA SANS GOLESTANEH

MAZMEITAS ĀRIA UN JASMINIA,
FREDERIKS AR ĢIMENI

UN RADI AMERIKĀ, ZVIEDRIJĀ UN LATVIJĀ

Viņu mīļi atceras
MEITAS RITA, LINDA UN ALEKSANDRA, ZNOTI JOE UN MĀRTIŅŠ

MAZDĒLS ROBERTS, ILGGADĒJĀ DRAUDZENE ANDA
UN RADU SAIME ASV UN LATVIJĀNo Tevis tik daudz bija ko gūt.

Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…

Mūsu mīļā

GUNA (PLŪMANIS) ŠILLERS
dzim. VĪTOLS

Dzimusi 1938. gada 28. martā Skrundā,
mirusi 2019. gada 24. septembrī Kalamazoo

Par viņu sēro
Māsa Zane un brālis Māris (Sarmīte)

Māsas meitas Anita (Viesturs) un Zinta (Viktors)
un viņu bērni Teika (Adam), Nora (Māris) un Aleks 

un mazā Ārija 

Es vēl dzīvoju,
Jo Tu domā par mani…
 Zenta Mauriņa

• 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

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 dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

5. janv. Zvaigznes dienas 
dievkalpojums ar dievgaldu.

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

15.dec. plkst. 2:00 Kristus pie -
dzimšanas svētku dievkalpojums 
ar Dievgaldu. Dziesmu grām. 
Diakone Linda Sniedze-Taggart

• St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: Dievk. notiek 14:00 katru 
pirmo un trešo svētdien Faith 
Lutheran baznīcā (2601 49th Str. 
N, St.Petersburg, FL), Māc. Aivars 
Pelds, tālr.: 727-368-0935Par 
visiem neskaidriem jautājumiem 
var griezties pie Aijas, tāl ru-
nis 727-367-6001.

Draudzes locekļu ziedojumus 
pirms katra dievkalpojuma vai 
pa pastu pieņems draudzes ka -
sieris Andris Ritums. Lūdzu, cen-
tieties ziedot! Pasta adrese: 2862 
Weathersfield Ct. Clearwater, FL 
33761. Draudzes altāŗa ziedu 
kārtotāja ir  Kitija Trei manis. 
Lūdzu, esiet atsaucīgi, atvieglo-
jiet viņas darbu un piesakieties 
viņai pa tālruni: 727-540-9078.

Lūdzu, ņemt vērā  –  draudzes 
kalendārā daudz izmaiņu, pasā-
kumi notiks dažādās vietās. Esiet 
vērīgi! 2019. gadā katru pirmo 
un trešo svētdien draudzes diev-
kalpojums Faith Lutheran baz-
nīcā, kas atrodas 2601 49th Street 
North, St. Petersburg, FL. Svēt-
dien, 15.decembrī, plkst. 11:00 
Bībeles stunda Virziņa dzīvoklī. 
727-367-5979 Pirmdien, 23. de -
cembrī, plkst. 14:00 Ziemsvētku 
Eglīte Point Brittany Clubhouse. 
5220 Brittany Dr. South St. 
Peteersburg - mācītāja Pelda maz-
bērnu izkārtojumā. Trešdien, 
25.decembrī, plkst. 14:00 Ziem-

svētku dievkalpojums Faith 
Lut heran baznīcā.

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

• Toronto - Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416-
921-3327, E-pasts: baznica@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: kjan-
27@gmail.com. Pr.vietn. Sibilla 
Korule. Dāmu kom.pr. Maija 
Sukse, tālr.: 416-221-4309. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 20850-
3121), tālr.: 301-251-4151, e-pasts: 
dcdraudze@gmil.com Info: www. 
dcdraudze.org 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).

Svētdienās:
9:15 Latviešu skola, 10:00 Za -

ķīšu nodarbības
11:00 DIEVKALPOJUMS
Seko kristīga sadraudzība 
15. DECEMBRĪ – Adventa 

trešā svētdiena
11:00 Ziemsvētku eglīte – 

dievkalpojums, pusdienas, priekš-
nesumi* 

Rīko Latviešu skola. Visi laipni 
aicināti!

22. DECEMBRĪ – Adventa 
ceturtā svētdiena

DIEVKALPOJUMS
Pie kafijas galda – decembŗa 

jubilāru sveikšana
Otrdien, 24. DECEMBRĪ – 

Kristus piedzimšanas svētku vakars
16:30 Svētvakara ieskaņai – 

Ziemsvētku dziesmu dzie dā šana
17:00 Ziemsvētku vakara 

DIEVKALPOJUMS
29. DECEMBRĪ – Pirmā svēt-

diena pēc Ziemsvētkiem
11:00 Dziesmots Vārda 

DIEVKALPOJUMS (laju vadīts)
Otrdien, 31. DECEMBRĪ – 

Vecgada vakars
17:00 Gadmijas svecīšu 

DIEVKALPOJUMS ar Svēto 
vakarēdienu 

Atzīmēšanai kalendāros
5. janvārī – Zvaigznes dienas 

ģimeņu Dievkalpojums

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu: rigaven@aol.com 
– Inese Zaķis – ne vēlāk kā 

PIEKTDIENĀS

 Pie rokas ņem un vadi,
Kungs, mani pats,
Līdz beigsies mūža gadi
Un gaišs būs skats!
Ne soļa es bez Tevis
Iet negribu!
Ņem mani līdz pie sevis,
Kur iesi Tu!

VELLA SANS
Dzimusi 1919. gada 30. novembrī

Vilzēnos, Vidzemē, Latvijā,
Dieva mierā aizgājusi 2019. gada 10. novembrī

Leicester, Leicestershire, Anglijā
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Latvijas bobsleja pilots Os -
kars Ķibermanis ar stūmēju 
Matīsu Mikni ASV pilsētā 
Leikpleisidā ar ceturto vietu 
sāka Pasaules kausa izcīņas 
sezonu. Ķibermanis/Miknis 
abos braucienos sasniedza ce -
turto ātrāko rezultātu, kā arī 
bija ātrākie starta ieskrējienos. 
Līdz goda pjedestalam latvie-
šiem pietrūka 0,03 sekundes. 
Savukārt otra Latvijas ekipāža 
– Ralfs Bērziņš/Dāvis Spriņ ģis 
ierindojās 19. pozicijā. Pirmajā 
braucienā viņi sasniedza 14. re -
zultātu, bet 20. laiks otrajā brau-
cienā atmeta latviešus četras 
pozicijas zemāk. Par sacensību 
uzvarētājiem kļuva vācieši 
Jo hannes Lochners/Florians 
Bauers, kuŗi aiz sevis atstāja 
savus tautiešu Frančesko Frīd-
richu/Torstenu Margisu. Trešajā 
vietā ierindojās kanadieši 
Džastins Kripss un Bendžamins 
Krokvels.

Komentējot abu pilotu pir-
mos braucienus, Latvijas Bob-
sleja izlases galvenais treneris 
Sandis Prūsis norādīja, ka 
Bērziņa brauciens nebija tik 
slikts, taču laiks zuda. Otrajā 
braucienā Bērziņa ekipāža uz -
laboja startu (5,16 sekundes), 
un izdevās arī uzlabot brau-
ciena laiku – 55,92 sekundes. 
Bērziņam izdevās pakāpties uz 
18. vietu, taču līderim divu 
braucienu summā viņš zaudēja 
2,25 sekundes. Savukārt, ru  nā-
jot par Ķibermaņa veikumu, 
Prūsis sacīja, ka par trešo vietu 
ir reāli cīnīties.

Arī PK  pirmā posma otrajās 
sacensībās Oskara Ķibermaņa 
un stūmēja Matīsa Mikņa 
divnieku ekipāža izcīnīja cetur-
to vietu, Ralfs Bērziņš ar Dāvi 
Spriņģi bija 19. pozīcijā. Uz -
varēja Vācijas pilots Frančesko 
Frīdrichs ar stūmēju Aleksan-
dru Šilleru, kuriem bija ātrākie 
starta laiki, bet braucienos otrā 
un pirmā vieta. Ķibermaņa 
divnieks uzvarētājam zaudēja 
0,64 sekundes, bet goda pjedes-
tals bija 0,07 sekunžu attālumā. 
Bērziņš divu braucienu summā 
atpalika par 2,25 sekundēm.

sezonas. Sākotnēji pirmais 
posms bija paredzēts Pārksitijā 
no 25. novembŗa līdz 1. decem-
brim, tomēr Starptautiskā Bob -
sleja un skeletona federācija 
(IBSF) ievadošo posmu pārcēla 
uz Leikplesidu. Sacensības Pār k-
sitijā tika nolemts atcelt, jo 
trases personāls nevarēja ga -
rantēt, ka līdz sezonas sāku-
mam izdosies salabot saldēša-
nas sistēmu. Tāpēc, lai izvairītos 
no lieka riska, lemts sacensības 
pārcelt uz Leikplesidu.

Martins Dukurs Leikplesidas 
trasē ASV izcīnīja otro vietu 
Pasaules kausa  izcīņas pirmajā 
posmā, bet Tomass Dukurs 
ierindojās sestajā pozicijā.

Martins Dukurs 
sāk ar otro vietu
“Eksperimenti būs, bet ak -

cents tiks likts uz Eiropas un 
pasaules čempionātiem. Do -
māju piedalīties visos Pasaules 
kausa izcīņas posmos. Tomēr 
nebūs tā, ka tajos tiks braukts 
tikai braukšanas pēc. Sevi arī 
vajag notestēt. Konkurence būs 
spēcīga, un tas ļaus sevi no -
testēt,” pirms skeletona sezonas 
sarunā ar LETA sacīja Martins 
Dukurs. Arī Martina brālis 
Tomass Dukurs ir uzsvēris, ka 
sezonas galvenās sacensības būs 
Eiropas čempionāts Siguldā un 
pasaules čempionāts Alten-
bergas trasē, kuŗā latvieši siltā 
laikā aizvadīja treniņus pirms 

Martins Dukurs

Uzvaru sezonas ievadā svinēja 
vācietis Aksels Junks, kuŗam 
Martins divu braucienu summā 
zaudēja 0,12 sekundes, bet vēl 
0,27 sekundes lēnāks bija krievs 
Aleksandrs Tretjakovs. Aiz 
pirmā trijnieka bija divi vācieši 
– Aleksandrs Gasners un pa -
saules junioru čempions Fēliks 
Kaizingers. Pirmo sešnieku no -
slēdza Tomass Dukurs, kas  uz  -
varētājam zaudēja 0,60 sekun-
des, no goda pjedestala atpa -
liekot 0,21 sekundi. Olimpiskais 
čempions Sunbins Juns no Dien -
vidkorejas sezonas sākumā sa -
mierinājās ar septīto vietu.

***
Latvijas skeletonists Krists 

Netlaus Vinterbergas trasē Vā -
cijā izcīnīja piekto vietu Eiro -
pas kausa sezonas pirmajā 
posmā. Netlaus pirmajā brau-
cienā trasi veica 58,47 sekundēs, 
bet pie otrā brauciena netika, jo 
lietus dēļ tas tika atcelts. Visu 
goda pjedestalu aizņēma Vācijas 
skeletonisti, bet uzvaru svinēja 
Lukass Dāvids Nīdigers, kuŗam 
Netlaus vienīgajā braucienā 
zaudēja 0,46 sekundes. Elvis 
Veinbergs atpalika 1,61 sekun-
di, kas deva 17. vietu, bet 
Mārtiņš Muižnieks ar 1,84 se -
kunžu deficitu bija 23. pozicijā 
36 startējušo skeletonistu kon -
kurencē.

Biatlona trasēs 
un šautuvēs

Latvijas biatlonists Andrejs 
Rastorgujevs Estešundā (Zvied-
rijā) Pasaules kausa izcīņas 
posma 20 kilometru indi vi-
duālās distances sacensībās ar 
piecām kļūdām šautuvē ierin-
dojās 34. vietā. Rastorgujevs 
distancē bija septītais ātrākais, 
taču šautuvēs pieļautās piecas 
kļūdas pārvērtās piecās soda 
minūtēs un viņu atvirzīja uz 

ceturto desmitu. No uzvarētāja 
Rastorgujevs atpalika piecas 
minūtes un 36 sekundes. Alek-
sandrs Patrijuks nesašāva sep-
tiņus mērķus un bija 100. vietā, 
apsteidzot tikai piecus kon-
kurentus. Roberts Slotiņš drīz 
pēc starta izstājās. Distancē 
nepārspējami bija Francijas 
biatlonisti, ieņemot pirmās 
četras vietas. Pēc ganrīz gada 
pārtraukuma uzvaru Pasaules 
kausa sacensībās izcīnīja Mar-
tēns Furkads, kuŗš nebija uz  va -
rējis kopš 2018. gada 15. de -
cembŗa, 

Latvijas komanda Pasaules 
kausa izcīņas posmā Estešundā 
4x7,5 km stafetes sacensībās 
tika apdzīta par apli un ieņēma 
26. vietu. Jau pirmajā posmā 
Rastorgujevs bija spiests mērot 
divus soda apļus. Robertam 
Slotiņam  trasē doties ceturtajā 
posmā nenācās, jo Latvijas izla-
si, kurai otro posmu veica 
Aleksandrs Patrijuks un trešo – 
Edgars Mise, līderi par apli 
noķēra jau pēc piektās šautuves.

Pasaules kausa izcīņā dāmām 
pirmajā posmā 15 km distancē 
Baiba Bendika izcīnīja 63. 
vietu, sešreiz kļūdoties šaušanā. 
Jūlija Matvijenko finišēja 99. 
vietā. Baiba Bendika pieļāva 
sešas kļūdas šaušanā, Jūlija 
nesašāva piecus mērķus.

Hokejs
Latvijas U-20 vīriešu hokeja 

izlase Minskā uzsākusi pasaules 
čempionāta pirmās līgas A gru-
pas turnīru, pirmajā spēlē 
mērojot spēkus ar vienaudžiem 
no Dānijas.. Pasaules čem pio-
nāts pirmās līgas A grupā no -
risināsies līdz 15. decembrim. 
Turpinājumā Latvijas hokejis-
tiem paredzēta spēle ar Balt-
krieviju, Slovēniju, Austriju un 
Norvēģiju. Vislielākā pārstāv-
niecība šā gada Latvijas U-20 
izlases sastāvā ir no Krievijas 
Jaunatnes hokeja līgas (MHL) 
komandas Rīga. Kopumā šajā 
valstsvienībā spēlēs 14 Rīgas 
hokejisti. Gatavošanos pasaules 
čempionātam Latvijas U-20 iz -
lase uzsāka novembrī. Kārļa 
Zirņa vadībā vispirms aizvadīja 
treniņspēli ar Hokeja skolas 
Rīga komandu, kur tika izcīnīta 
uzvara ar 3:2 pēcspēles me -
tienos. Citā reizē U-20 hokejisti 
ar 9:2 uzvarēja  Austrijas vie-
nību.

Minskā pasaules čempionātā 
U-20 hokejistiem pirmajā līgā 
pirmajā spēlē Latvijas vienība ar 
3:0 (1:0, 1:0, 1:0). pārspēja Dā -
nijas komandu. Divus vārtus 
guva Kārlis Bucenieks, bet uz -
varas vārti Gļeba Prohorenkova 
kontā.

Florbols
Pasaules čempionātā dāmu 

florbolā Šveices pilsētā Neišatelē 
Latvijas vienība pirmajās spēlēs 
zaudēja: pret Čechiju 2:14 un 
pret Slovakiju – 5:7.

Peldēšana
Latvijas talantīgā peldētāja 

Ieva Maļuka Skotijas pilsētā 
Glāzgovā Eiropas čempionātā 

īsajā jeb 25 metru baseinā 100 
m kompleksajā peldējumā labo-
ja sev piederošo Latvijas rekor-
du, tomēr ar to nebija gana, lai 
iekļūtu pusfinālsacensībās.

Maļuka priekšsacīkstēs dis-
tanci veica vienā minūtē un 
1,19 sekundēs, pirms gada sa -
sniegto rezultātu labojot par 
0,09 sekundēm. Šajā pašā dis-
tancē startēja arī Arina Bai -
kova, kuŗa finišēja pēc vienas 
minūtes un 3,93 sekundēm, kas 
deva 43. vietu 49 sportistu 
konkurencē.

Šachs
Latvijas šachiste Laura Rogule 

(attēlā) Tallinā izcīnīja bronzas 
medaļu Eiropas čempionātā ra -
pidā (ātrajā šachā un ātrspēlē). 

Turnīrs sākās ar ātro šahu 
(15+10). Laura Rogule (2292) 
ar 7,5 punktiem ierindojās 105. 
vietā, taču tas bija pietiekami 
bronzas medaļai sieviešu vēr-
tējumā.

Vieglatlētika
Latvijas vieglatlēti Portugālē 

sasnieguši  pieticīgus rezultātus 
Eiropas čempionātā krosā.Vīru 
konkurencē 10 225 metru dis-
tancē Dmitrijs Serjogins ieņēma 
58. vietu, Reinis Hartmanis bija 
sešas pozīcijas zemāk, Edgars 
Šumskis finišēja 76., bet Jānis 
Viškers bija 78. vietā 82 skrējēju 
konkurencē. Jauktajā stafetē 
4x1500 metru distancē Latvija, 
kuŗas sastāvā bija Agata Strausa, 
Līga Velvere, Uģis Jocis un Jānis 
Razgalis, palika pēdējā vietā 12 
komandu konkurencē. U-23 
grupā vīriem 8225 m distancē 
Artūrs Niklāvs Medveds bija 66. 
vietā no 81 finišējušā sportista, 
bet Andrejs Bānis izstājās. U-20 
grupā 6225 metros no pašmāju 
sportistiem labāko rezultātu sa -
sniedza Rojs Puks, kuŗš bija 71., 
Santis Setkovskis ieņēma 94. 
vietu, Arsēnijs Kadiševs ie  rin-
dojās 97. pozīcijā, bet Ed  gars 
Pastors bija pēdējais starp 99 
skrējējiem. Juniorēm U-20 grupā 
4225 metru distancē Anna Ma -
rija Petrakova ieņēma 91.vietu, 
apsteidzot divas konkurentes.

Saeimas komanda 
sacenšas ar
policistiem

7. decembrī tradicionālajā 
draudzības spēlē hokejā, kas 

veltīta Policijas darbinieku die-
nai, Saeimas komanda ar rezul-
tātu 8:9 spraigā cīņā piekāpās 
Valsts policijas komandai, at  zīs-
tot likumsargu pārākumu Valsts 
policijas 101. dzimšanas dienā.

Policijas darbinieku komanda 
// FOTO: Saeimas preses dienests

Spēles labākais uzbrucējs – 
Armands Bergmanis (Saeima), 
labākais aizsargs – Jānis Parād-
nieks (Valsts policija), vērtī-
gākais spēlētājs – Roberts Nau-
diņš (Saeima), labākais vārt-
sargs – Maksims Furs (Valsts 
policija), rezultātīvākais spē lē-
tājs – Renārs Ikaunieks (Valsts 
policija), kā arī atraktīvākais 
spēlētājs – Hārdijs Parādnieks 
(Saeima). Saeimas komandas 
rindās laukumā devās deputāti 
Aivars Geidāns, Richards Koz-
lovskis, Romāns Naudiņš, Ar -
tūrs Toms Plešs, Ēriks Pucens, 
Jānis Vitenbergs, kā arī bijušie 
Saeimas deputāti – Gaidis Bēr-
ziņš, Andris Morozovs un 
Imants Parādnieks. Spēlētāju 
rindas stiprināja arī parlamenta 
darbinieki un deputātu ģime nes 
locekļi. Savukārt Valsts policijas 
komandu pārstāvēja Rīgas re -
ģiona pārvaldes vadošais per-
sonāls, inspektori un Valsts po -
licijas kolledžas kadeti, kā arī 
viņu ģimenes locekļi. Šī bija 
piektā reize, kad parlamentārieši 
krustoja nūjas ar policistiem.

Krievijas sportu 
uz četriem gadiem 
izslēdz no starp-
tautiskās aprites 

dopinga dēļ
Pasaules Antidopinga aģen-

tūra (WADA) nolēma liegt 
Krievijai četrus gadus piedalīties 
augsta līmeņa starptautiskās 
sacensībās, par WADA izpild-
komitejas sanāksmē Lozannā 
lemto informēja BBC.

WADA sankcijas liegs Krie-
vijas sportistiem zem sava ka -
roga startēt 2020. gada Tokijas 
Olimpiskajās spēlēs un 2022. 
gada Pekinas ziemas olim pis-
kajās spēlēs, kā arī 2022. gada 
Pasaules kausa izcīņā futbolā. 
Savukārt Krievijas valdības 
amat personām būs aizliegts ap -
meklēt jebkādas augstākā lī -
meņa sacensības, kā arī valsts 
šķirsies no tiesībām organizēt 
starptautiskas sacensības un pat 
pretendēt uz to sarīkošanu. 
Piespriesto sodu Krievijas Anti-
dopinga aģentūrai (RUSADA) 
ir iespēja apstrīdēt Starp tau-
tiskajā Sporta arbitrāžas tiesā 
(CAS).

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


