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Kad Ziemsvētki
sasniedz cilvēku

sirdis

„Bet viņi, ieraudzījuši 
zvaigzni, priecājās 

lielā priekā.“
(Mt 2,10-11)

Dārgie tautieši! Kristus dzimšanas svētki

ir laiks, kad mēs atsaucam atmiņā un 

pārdomājam Kunga pirmo atnākšanu miesas 

pazemībā un cerībā raugāmies uz Viņa

otro atnākšanu godībā. Kad pieņemam šo 

ticības patiesību it kā no jauna.

Tas notika pirms dažām dienām. Pārpildītā 

pārtikas veikalā rinda pie kasieres bija gaŗa. 

Tuvojās Ziemsvētki, un tie izraisīja gan prieku, 

gan stresu par to, kas jānopērk, vai vēl jādara, 

lai viss būtu gatavs svētku svinēšanai!

Rita Gāle

Ziemsvētki –
domas ar maigu dziju
kopā sien
visus, kas reiz te bija.

Ziemsvētki –
sniegoti dārzi un sētas,
debesis
spožumā neredzētas.

Ziemsvētki –
kur tās saucējas zvaigznes
ilgojot
mani grib šonakt aiznest?

Ziemsvētki –
paceliet mani uz plaukstas,
paņemiet
līdz sev pār tālumiem augstu!
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«Priecīgus Ziemsvētkus!
Lai visi Jūsu ceļi dzīvē ir veiksmīgi!»

Jūsu Inese

L A S Ī T Ā J A  B A L S S

Esam godam aizvadījuši vēl 
vienu labu darbu piepildītu 
gadu mītnes zemēs tuvumā 
un tālumā un nosvinējuši Lat-
vijas 101. dzimšanas dienu. 
Šis gads, kas Latvijā bija iezī-
mēts kā tautas varoņu un 
varonības gads, ir nesis lielas 
pārmaiņas Latvijas polītitis-
kajā un sabiedriskajā dzīvē – 
mums ir cieņpilns un erudīts 
Valsts prezidents, mums ir 
gudrs un strādīgs valdības 
vadītājs. Mums ir vairāki 
ener ģiski un drosmīgi cilvēki 
valdībā un Saeimā, kuŗi ir 
gatavi darīt Latviju labāku tās 

 Mīļie tautieši
pasaulē un Tēvzemē!

Amerikas Latviešu apvienības biedri, 
draugi un atbalstītāji!

iedzīvotājiem un stiprināt 
mūsu valsts vietu un nozīmi 
pasaules apritē. Šis ir lielu 
cerību, bet arī grūta darba 
laiks ne tikai tautai Latvijā, 
bet arī tautiešiem plašajā pa -
saulē. Ir patiess prieks, ka 
PBLA ir Latvijas notikumu 
virpulī un ka mēs varam būt 
ne tikai šo pārmaiņu dalīb-
nieki un liecinieki, bet arī 
darba darītāji.

Šajā klusajā Ziemsvētku 
laikā aicinu jūs ikvienu pabūt 
kopā ar sev tuvajiem, pieminēt 
Latviju un novērtēt to, ka pie-
dzīvojam šo laiku. Priecā si-

mies par to, ka varam visi 
kopā – gan Tēvzemē, gan ār -
pus tās  – strādāt mūsu Lat-
vijas valsts labā! Esam gan-
darīti, ka valsts mūsu darbu 
pasaulē novērtē!

Lai Ziemsvētku miers ir 
jūsu sirdīs, lai gaišas domas, 
augsti mērķi un cēli darbi 
pavada jūs visus nākamajā, 
2020. gadā!

KRISTĪNE SAULĪTE,
PBLA priekšsēde

Lai ikvienam no mums 
skaisti Ziemsvētki! Atcerēsi-
mies visu labo, kas ar mums 
noticis pagājušajā gadā, lai 
tas mums dod spēku nāka-
majā!

Tiksimies un sadarbosi-
mies Jaunajā gadā!

Mums ir daudz ideju, pro-
jektu, draugu un sadarbības 

Lasot daudzos apsveikumus 
un novēlējumus avīzes Laiks 70 
gadu jubilejā, nākotnē ar lielu 
entuziasmu un pārliecību vien 
nepietiks. Kaut piepildītos avī-
zes Laiks korespondenta Raita 
Eglīša konferencē teiktajos ap -
sveikuma vārdos cerība, ka 
Latvijas valsts savas jaunās dia-
sporas polītikas ietvaros tomēr 
paredzētu īpašu ikgadēju atbal-
stu avīzei, kuŗa vieno latviešus 
visā pasaulē, sniedzot vispusīgu 
pārskatu par diasporā notiekošo 
un analizē norises Latvijā.

Savā apsveikumā Ministru 
prezidents A. K. Kariņš atzī-
mēja, ka 29 gados esam pa  vei-
kuši daudz, bet būtu vajadzējis 
pateikt, ka ar diasporas zie do-
tāju ļoti lielu palīdzību. Gan 
ALA (gandrīz 6000 biedru no 
visām pavalstīm), gan PBLA, 
LĀZA, gan „vecās trimdas” tes -
tamentārie novēlējumi, ko viņi 
ilgu gadu gaŗumā strā dājot sak-
rājuši, protams, no  dro   šina ALA 

ilgtermiņa naudas rezerves.
Atgriežoties uz dzīvi Latvijā, 

Vilis un Marta Vītoli 2002. gadā 
nodibināja Vītolu fondu, kas 
piešķiŗ stipendijas spējīgiem un 
centīgiem jauniešiem, ieguldot 
fondā arī savus ģimenes lī  dzek-
ļus. Šogad Vītolu fonds atbalsta 
750 Latvijas studentus ar sum mu 
1,4 miljoni, pateicoties vairāk 
nekā 200 ziedotājiem no dau-
dzām valstīm. Vēlāk vēl nodi bi -
nāja Kokneses fondu ‒ Lik teņ-
dārzu, kam arī daudz zie dotāju.

Vēl ALAs sadarbībā ar Latviju 
– projekts „Drošais tilts”, ko 
nodibināja Ēriks Krūmiņš, lai 
palīdzētu daudzbērnu un trū -
cīgām ģimenēm. Tiek turpināti 
ceļojumi „Sveika, Latvija!” ALA 
palīdz veicināt kultūras ap  mai ņu 
starp ASV un Latviju. Daudzi 
individuālie ziedotāji bez fondu 
starpniecības palīdz vairākām 
daudzbērnu ģimenēm, iestā-
dēm ziedojot simtiem tūksto-
šiem dolaru.

Lasot Laiku, es kādu laiku 
pierakstīju ziedotāju uzvārdus 
un summas. To ļoti daudz, un 
summas ar sešiem cipariem. 
Paldies ziedotājiem, ka palīdzat  
savai dzimtenei! Daudz un 
lielus ziedojumus jau saņēma 
Latvijas Nacionālā bibliotēka. 
Daudz ziedojumu arī Okupā-
cijas mūzejam, Latvijas Univer-
sitātei un Rīgas Techniskajai 
universitātei – zinātnei. 

Novembrī televīzijas kanālī 
TV-24 raidījumā „Dienas per-
sonība” žurnāliste Velta Puriņa 
sarunājās ar avīzes Laiks galveno 
redaktori Ligitu Kovtunu. V. Pu -
riņa jautāja arī  par sponsoriem. 
Vienīgais sponsors ir Gunārs 
Dzenis, SIA Kokapstrāde 98 va -
dītājs, turpinot mecenāta Vis-
valža Dzeņa tradiciju! Un, pro-
tams, avīzes abonētāji un lasītāji.

Tāpēc gribu aicināt ‒ dārgie 
tautieši, ar saviem grūti sakrā-
tiem līdzekļiem ziedojiet savām 
baznīcām, kur jums ir gan 
Dieva pielūgšana, gan svētki, 
gan dažādi koncerti; daudzās 
daudz kas remontējams. Bet 
z iedojiet, lūdzu, arī avīzei Laiks, 
lai vairāk to var izplatīt Latvijā 
– varbūt mūsu īsā laikā radušies 
vairāk nekā 100 miljonāri, izla-
sot Laiku, arī sāks ziedot. 

Saules mūžu avīzei Laiks! Ve -
selību, izturību! Paldies Ligitai 
Kovtunai un Dacei Rudzītei!

INTA GRUZDIŅA,
Rīgā

Pateicība avīzei Laiks

partneŗu okeana abās pusēs. 
Mums svarīgas jūsu domas, 
lai saprastu mūsu biedru un 
organizācijas prioritātes, lai 
nodrošinātu, ka mūsu dar bī ba 
atspoguļo jūsu vēlmi nepa-
zaudēt savas saknes, valodu 
un piederību Latvijai.

Savos 2020. gada kalendāros 
atzīmējiet ALA 69. kongresu – 

no 24. līdz 26. aprīlim Mine-
sotā, kur mums visiem būs 
iespēja satikties un veidot 
kopīgu Amerikas latviešu sa -
biedrības nākotni!

Amerikas Latviešu 
apvienības valde un biroja 

darbinieki
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Kristus dzimšanas svētki jeb 
Ziemsvētki daudziem cilvē kiem 
saistās galvenokārt ar rū  pēm 
par dāvanu iegādi, par svētku 
galda klāšanu, par skais tākas 
egles iegādi... Šķiet, bez tā visa 
svētki nav iedomājami, tie 
nebūs īsti, piepildīti, tiem kaut 
kā pietrūks. 

Kristus dzimšanas svētku bū -
tība ir klātbūtne. Tos raksturo 
vārdi : cerība, mīlestība, tuvums, 
Dieva atnākšana. 

Adventa laikā bieži atskanēja 
pravieša Isaja aicinājums Jeru-
zalemes iedzīvotājiem – “Runā-
jiet Jeruzalemes sirdij un tai 
sauciet, ka tās kalpība beigu-
sies.” (Is 40,1) Pravietis runā par 
uzvaru, ko Izraēlis piedzīvo, 
pateicoties Dieva klātbūtnei un 
spēcīgajai rokai, ar kuŗu Viņš 
sakauj savas tautas ienaid-
niekus. 

“Lūk, jūsu Dievs! Lūk, Kungs 
Dievs nāk varenībā, un Viņa 
roka valda! Lūk, Viņa atalgojums 
ir Viņam blakus, un Viņa atlī-
dzība ir Viņa priekšā.” (Is 40, 10) 
Izraēļa prieka avots ir Mesijas, 
patiesā un varenā Karaļa, klāt-
būtne savas tautas vidū. Pra -
vietis par to runā, pielīdzinot 
Dieva vienmēr uzticīgo mīles-
tību uz savu tautu Izraēli Līga-
vaiņa mīlestībai uz savu līgavu, 
neraugoties uz tās daudzkārtējo 
neuzticību. 

Ziemsvētki ir laiks, kad arī 
mēs sev uzdodam jautājumu – 
vai es priecājos par Līgavaiņa –
Jēzus atnākšanu? Vai tā man 
dod cerību, vairo mīlestību uz 
Dievu un brāļiem, iepriecina un 
liek paļauties uz Viņa vadību? 
Vai Betlēmes atveidojums mūsu 
baznīcās mani mudina meklēt 
Dievu Viņa vārdā, sakramen-
tos, otrā cilvēkā...? Vai tas mani 
pārliecina, ka Dieva vārds ir 

Emanuels – Dievs ar mums?
Kristus atnākšana uz šo pa -

sauli ir viens no pestīšanas ceļa 
posmiem. Vecajā Derībā iesā-
cies, tas turpinās līdz pat laiku 
beigām. Un šai ceļā Jēzus pie -
dzim šana ir viens no brīniš ķī-
gākajiem Dieva mīlestības un 
Viņa ilgu pēc cilvēka mīlestības 
apliecinājumiem. Kristus nāk 
sastapties ar katru cilvēku. Viņš 
mūs meklē pirmais, Viņš ilgojas 
pēc cilvēka. Atnākot pie Viņa, 
mēs piepildām šīs Viņa ilgas un 
iepriecinām Dieva sirdi. 

Sastapšanās ar Dievu nav ie -
spējama bez mūsu sirds pār ve i-
došanās, bez garīgās cīņas par 
to, lai Viņam būtu vieta mūsu 
sirdīs, lai mēs spētu ik dienas 
atlicināt laiku sarunai ar Viņu. 
Viņa klātbūtnē mana sirds 
mainās, manas acis, kas skata 
Dieva gaismu, sāk starot, un 
vārdi, ko vēlos teikt savam 
tuvākajam, skan mierīgi un 

iedrošinoši. Dieva mīlestība mūs 
dara gaišus un spējīgus mīlēt 
līdzcilvēkus ar prieku un labes-
tību. Ir tik daudz, ko mēs varam 
dot saviem līdzcilvēkiem, lai arī 
viņi varētu sajust kaut ko no tās 
gaismas, ko Jēzus ir ienesis šajā 
pasaulē. Lai to darītu, nav jābūt 
bagātam vai īpaši talantīgam. 
Galvenais ir apzināties, ka Dievs 
mīl mani un arī to otru cilvēku.

Tādēļ aicinu jūs, dārgie tau-
tieši, šajos Ziemsvētkos apstā-
ties un padomāt, vai manā sirdī 
ir vieta Jēzum. Vai Viņam tur 
nav par šauru, vai Viņš tur nav 
pavisam vientuļš? Šodien Jēzus 
lūdz mūsu mīlestību, uzmanību 
un tuvumu. Iedegsim savās 
sirdīs ticības gaismu, lai kopā ar 
ganiem un Austrumu gudra-
jiem uz brīdi atstātu savas ik -
dienas rūpes un dotos meklēt 
To, kas viņiem bija atklāts, bet 
mums ir dots.

Dievs nāk pie mums, lai būtu 

mūsu vidū, lai vienotu savu 
dievišķo dzīvi ar mūsu cilvē-
cisko dzīvi. Lai Viņš stiprina 
mūsu savstarpējo mīlestību, rū -
pes vienam par otru, apziņu, ka 
esam viena Tēva bērni. Lai 
mūsu sirdis izstaro prieku un 
mieru, jo Kungs ir tuvu! Ticība 
Kunga klātbūtnei izmainīs mūsu 
dzīvi, mūsu lūgšanas un attiek-
smi vienam pret otru. Tā at  brī-
vos mūs no liekām rūpēm par 
šīszemes dzīvi, no pārmērīgām 
raizēm par sevi.

Kristus dzimšanas svētkos no -
vēlu Jums sastapt zvaigzni, kas 
aizved pie Jēzus – Cilvēktapušā 
Vārda, un piedzīvot sastapšanās 
prieku ar Viņu, caur kuŗu ir 
radīts viss, – gan redzamais, gan 
neredzamais. Viņš ir Alfa un 
Omega, no Viņa ir nācis viss un 
Viņā arī atgriezīsies. Laimīgi ir 
tie, kuŗi Viņu jau šodien meklē!

Jēkaba nams, nāciet, staigāsim 
Kunga gaismā! (Is 2,1-5)

Rindā stāvētāji kļuva nepa-
cietīgi, jo sevišķi, kad kasiere 
turpināja runāt un runāt ar kādu 
sirmu vīru! Un tad viņa atstāja 
kasi un devās šo vīru apskaut. 
Nemiers pārtapa izbrīnā. Arī es 
dzirdēju kasieres vārdus, ap  kam-
pjot vīrieti: “Tas par to, ka pa -
gājušajā nedēļā es biju tik ļoti 
īgna pret tevi! Piedod, lūdzu, 
taču todien man tā sāpēja kāja, 
ka tev iznāca līdzi ciest.” Vīra 
smaids bija zelta vērts! Un mēs, 
rindā stāvētāji, bijām saņēmuši 
agru Ziemsvētku dāvanu! Man 
prātā ienāca eņģeļu vēsts ganiem, 
ka līdz ar Kristus Bērniņu miers 
virs zemes dzimis! 

Ir dažādi veidi, kā miers ienāk 
pasaulē. Dziļu sirdsmieru pie  dzī-

vojam, kad bez bailēm dodamies 
pie Kristus, lai piedzīvotu Viņa 
žēlastības pieskārienu. Miers arī 
ienāk dvēselē, kad tas valda mūsu 
mājās un mūsu attiecībās ar 
tuviniekiem un citiem, kas ar 
mums mājo virs zemes. Aug 
miers pasaulē, kad rūpējamies 
arī par tiem svešiniekiem, kas 
negaidīti svēta mūsu dzīves.

Ziemsvētku patiesais stāsts 
vēsta, ka Dieva pilnība Kristū 
cieši savā sirds apskāvienā sa -
ņēma visas cilvēces vājumu, grē -
cīgumu, ciešanas un potenciālu 
Kristus iemiesošanās brīnumā. 
Kā līdzībā tēvs skrien pretim 
savam pazudušajam dēlam, kas 
dodas mājās, tā Sv. Augustīns 
attēlo Dievu, kas skrien pretim 

mums – dodoties no debesīm, 
iemiesojoties Jēzū. Un Dieva Dēlā 
nākdams, cilvēces izmisums  pār-
top atpestīšanas vieg lumā, cerī-
bas un miera pilnā brīnumā! Un 
pēkšņi gribam pa  teikties un 
Kristum dziedāt: ”Ko dosim mēs, 
bērni, ko dāvāsim Tev?” 

Vai Jēzus atbildētu, ka vislabākā 
dāvana būtu, ja mūsu vidū būtu 
miers? Jēzus reiz mācīja tiem, kas 
gribēja Dievam pateikties: “…
kad tu atnes savu upuŗdāvanu 
pie altāŗa un tur atceries, ka 
tavam brālim (vai māsai, sic,) ir 
kaut kas pret tevi, tad atstāj savu 
upuŗdāvanu altāŗa priekšā, ej un 
izlīgsti vispirms ar savu brāli (vai 
māsu, sic.), un tad pienes savu 
upuŗdāvanu.” (Mt. 5:23-24) Vis-

pirms lai ir miers, tad sekos 
prieks! Angliski saka: “Timing is 
everything”. Vari jau mēģināt 
sevi pārliecināt, –  nu, vēl ir laiks 
tādas lietas nokārtot, nākamreiz, 
kad tikšos, lūgšu piedošanu, 
citreiz apkampšu to, ko esmu 
sāpinājis. Bet vai tā nebūsi pats 
sev nozadzis ko dārgu? To ap -
ziņu, ka arī caur tevi miers virs 
zemes nācis? Īpaši šogad, kad 
pasaules malu malās, vienā tautā 
pēc otras atskan pārāk daudz 
naida, nemiera, kad vienaldzībā 
sasaluši vārdi, lūdzu, lai Dievs 
svēta, pasargā un dāvina katram 
savlaicīgi atcerēties, ja vēl kādam 
ir kaut kas pret kādu, tad iet un 
izlīgt mieru, radīt smaidus, kas 
zelta vērti! 

Archibīskape
LAUMA

ZUŠĒVICA
Kad Ziemsvētki sasniedz cilvēku sirdis

Rīgas
archibīskaps
metropolīts
ZBIGŅEVS

STANKEVIČS

„Bet viņi, ieraudzījuši zvaigzni,
priecājās lielā priekā.”

(Mt 2,10-11)

Pirms gada saņēmu Ziem-
svētku sveicienu no ārkārtīgi 
dziļi ticīgas Dublinas draudzes 
locekles un darbinieces, teolo-
ģijas studentes Daces Lazdiņas, 
kas rakstīja: 

“Ziemassvētku aizsākums bija 
Dieva sirdī.

Tie kļūst par cilvēku svētkiem 
tikai tad, kad sasniedz viņu sirdis.”

Kaut Dievs dotu, ka Ziemsvētki 
patiešām sasniegtu jūsu katra 
sirdi, to svētītu un pildītu ar savu 
mīlestību, prieku, gaismu, patie-
sību un mieru visa 2020. gada 
gaŗumā! Viņam vien gods un 
pateicība Kristum par katru no 
jums un visiem, kas Viņam kal-
pojat un mīlestībā cits citam pre-
tim paejat!

Ziedojiet ALAs nozares “Sadarbība ar Latviju” 
programmai “Drošais Tilts”! Atbalstiet Latvijas 
maznodrošinātās daudzbērnu ģimenes un
studentus! Šis ir veids, kā Jūs varat palīdzēt 
Latvijai sasniegt nākamo simtgadi. Tuvāka 
informācija ALA mājas lapā (www.alausa.org) 
vai no Kaijas Petrovskas: tālr. 262-366-4424;
e-pasts: kaijavp@aol.com

ATBALSTI LATVIEŠU BĒRNUS

ZIEDOJIET LATVIJAS
NĀKAMAI SIMTGADEI

(Turpināts no 1. lpp.)

(Turpināts no 1. lpp.)

o debesīm, 
Dieva Dēlā 

ms  pār-
cerī-

Un 
n
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ka arī caur teevivi mieersrs virs 

nācis? Īpašii ššogadd, kad 
malu malās, vienā tautā 

atskan pārāk daudz 
ra, kad vienaldzībā 

lūdzu, lai Dievs 
dāvina katram 
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Piirmrms s gag da saņaņēmēmu u Ziem-
svētētkuk ssveveicicienu no ārkārtīgi 
dzd iļi ticīgas Dublinas draudzes 
lol ceceklkleses uunn dadarbinieces, teolo-
ģijaas sttududenentetes s DaD ces Lazdiņas, 
kass raakskstījaja: 

“ZZiei mamasss vētku aizsākums bij
Dieveva sis rdr ī.

TiTie e kļkļūsū t paar r cilvēku s
tikai tad,d  kad sasniedz

Kaut Dievs dotu
patiešām sasn
sirdi, to svēt
mīlestīb
sību
ga
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Staprāni – par latvieša dabu, mākslu,
draudzību un mīlestību

Ilona un Raimonds Staprāni sarunā ar Ligitu Kovtunu

Raimonds un Ilona Staprāni ar meitām Aldu un Marittu

S A R U N A  Z I E M S V Ē T K U  L A I K A  P Ā R D O M Ā M

(Turpināts 5. lpp.)

Mūsu sarunas sākums bija 
Rīgā atvasarā, drīz pēc tam, kad 
abi kopā ar meitām Aldu un 
Marittu bijāt tikko atgriezušies 
no Venēcijas, kurp devāties jau 
kuŗo reizi...

Ilona. Desmito, kopš 1961. 
gada, kad šajā brīnišķīgajā pilsētā 
bijām pēc mūsu apprecēšanās. 
Katrus divus trīs gadus turp 
dodamies – baudīt Venēciju un 
tās kultūru. 

Raimonds. Īstenībā man se -
višķi nepatīk intervijas ‒ pēc tam 
tu pie lasītāja „nonāc” tāds no -
gludināts, smuks un balts... Gar-
laicīgi! Man patīk, ka parāda arī 
personas negantāko pusi, vismaz 
tāpēc, lai lasītājam būtu intere-
santi. Mēs neviens neesam tikai 
gludi un balti vien – tas nemaz 
nav pareizi. 

Sarunas gaitā raudzīšu atrast 
kādu tavu nejaucību un pa  jau-
tāt. Bet skaidri zinu, ka ne  jau-
tāšu tev neko par Kārli Ulmani 
un tavām lugām par šo temu. 
Tavas atbildes var atkal aizskart 
daudzu mūsu lasītāju jūtas. 
Redakcijai „draudēs” vairāk ne -
pasūtināt Laiku, bet tev ieteiks 
„izmazgāt smadzenes ar stip-
rām ziepēm” ‒ kā pēc lugas 
„Sasalšana” parādīšanās.

Raimonds. Es toreiz biju sa -
jūsmā! Man gluži labi patīk, ka 
man „uzbrūk” ‒ tad rodas domu 
apmaiņa, ir kāds asums. Jo se -
višķi tāpēc, ka tam „uzbrucējam” 
jau vienmēr ir liela daļa taisnības. 
Perfekti!

Tu taču provocē! Un pats, 
droši vien, pēc tam priecājies.

 R. Neprovocēju gan, bet paužu 
personiskās domas, kas laika 
gaitā sakrājušās. Sākumā tās ir 
intelektuālas, bet pēc tam ‒ emo-
cionālas. Turklāt, ja izskatās, ka 
provocēju, tas noteikti nav tāpēc, 
lai „iegrieztu” tiem, kas domā 
citādi, nē, es vēlos dialogu, domu 
apmaiņu. Man gan ļoti traucē 
tas, ko varētu saukt par „latviešu 
smalkumu” ‒ tikai neaizskart, 
tikai neaizvainot... Varbūt tas 
nācis no angļiem? Jāizpēta. Katrā 
ziņā interesantāk ir iepazīt cil-
vēku viņa daudzpusībā, ne tikai 
„baltu” vien. Tad man ir pacilājoši 
lasīt, jo cilvēku gribu redzēt kā 
personību, nevis kā pieminekli. 

„Labs mākslinieks” ne vien-
mēr ir arī„labs cilvēks”,  vai ne? 
Lai atceramies, piemēram, ne -
jauko Pikaso!

R. Pirms gadiem, kad man bija 
tikai 80, tātad biju vēl gluži jauns, 
un kad man bija izstāde Rīgā, 
Mākslas mūzejā, Latvijas presē 
tika intervēta arī mana meita 
Alda. Viņa pateica daudz ko 
tādu, kas viņai manā personā 
nepatīk. Brīnišķīgi! Tikai tās vie-
tas no intervijām izsvītroja. Nu, 
kāpēc!? Vai tāpēc neesmu bijis 
tāds tēvs, kādu mana meita 
vēlējusies. Kāda vaina, ka arī citi 
to zina!

Tev viegli runāt, jo neesi 
avīzes redaktors – tad tu „dzie -
dātu citu dziesmu”. Kas tā bija 

par protesta vētru, kad kāds tei-
kums par sliktu Trampam pa -
rādījās Kārļa Streipa komen-
tāros! Liela daļa Laika lasītāju 
jutās aizskarti. 

R. Lūk, arī tas man traucē, 
proti, man gribētos, lai mani 
sarunbiedri būtu vairāk infor-
mēti. Ar jūtām un ilggadējām 
simpatijām pret vienu partiju 

„smalkums”. Pēc dabas esmu īsts 
latvietis – draudzīgs, bet indivi -
duālists. Arī savā ziņā vientuļ-
nieks, bet tāds, kas rauga saprast 
visas puses. Un tad ir grūti no -
formulēt savu viedokli. Nu, īsts 
latvietis! 

Kā tu vari sadzīvot ar Ame-
rikas izteikto polītkorrektumu, 
kad, piemēram, nēģeri nevar 

būs?
R. Šobrīd ir kādas 360 lappuses. 

Ilona saka ‒ laiks beigt! Daudzi 
draugi, tevi ieskaitot, man šķiet, 
sagaida par daudz. Īstenībā mana 
dzīve ir bijusi ļoti vienkārša, pat 
pelēka. Neesmu briesmīgi cietis, 
man nav bijušas lielas kompli-
kācijas, un arī te varbūt palī-
dzējusi tā pati latviešu daba – 

viss. Pēdējais arī izskaidrojums 
tam, ka nepiedalos mākslas iz -
stādēs latviešu dziesmusvētkos. 
Uzskatu arī, ka nevajag dalīt – 
trimdas māksla vai Latvijas lat-
viešu māksla.

Vijas Celmiņas arī te nav…
R. Tā ir viņas darīšana. Bet, kas 

attiecas uz Celmiņu – viņa tiešām 
ir pasaules līmeņa māksliniece. 
Mani personiski viņas darbi 
“neiesilda”, bet tas attiecas tikai 
uz mani. Mēs savulaik tikāmies 
Losandželosā, tagad viņai ir liela 
izstāde Ņujorkas Mētropolītēna 
mūzejā. Jā, viņa neiet “latviešos”, 
latvietībai viņas personībā nav 
tik liela loma kā man - es vienmēr 
esmu gājis līdzi “latviešu lietai”, 
bijis tajā klāt emocionāli un 
praktiski tai atdevis daudz laika, 
nekad nedomājot par to, ka šo 
laiku vairāk varētu izmantot savā 
glezniecībā.

Bet tev taču nav žēl šī laika?
R. Nu, kā man tā var būt žēl, ja 

man tas ir tik svarīgi, tieši emo-
cionāli svarīgi!

Abi ar Viju Celmiņu esat 
ievērojamākie latviešu izcel-
smes mākslinieki Amerikā. Tev 
rīko izstādes, aizvadītogad iz -
deva apjomīgu, greznu tavu 
darbu katalogu. Kāds ir tavs 
pamatojums tam, ka amerikāņi 
to dara?

R. Tāpēc, ka daudziem patīk 
mans stils. Pazīstams esmu vai -
rāk Ziemeļkalifornijā, un nebūt 
neesmu pazīstams kā liels Ame -
rikas mākslinieks. Protams, esmu 
gandarīts, ļoti gandarīts par iz -
stādēm un šo katalogu. 

Latvijas kultūras ministrs 
Nauris Puntulis savā kabinetā 
pie sienas izraudzīja novietot 
tieši tavu gleznu un tieši “Vien-
tuļā vakara jūras ainavu”. Kā tu 
domā, kāpēc?

R. Pēc dabas esmu tāds, kas 
cenšas izvairīties no raibuma un 
sastrēgumiem kā dzīvē, tā 
mākslā. Varbūt ministrs uztvēris 
šo manu mierīgumu, varbūt tas 
viņu harmonizē… Katrā ziņā 
man ir prieks par viņa izvēli.

Kā glezna tapa?(Laika nr. 43, 
13. lpp. redzams Nauris Pun-
tulis pie minētās gleznas.)

R. Lai gleznu pabeigtu, vaja-
dzēja vairāk nekā gadu. “Tu esi lē -
nākais gleznotājs, ko es pazīstu,” 
tā atkārtoti žēlojas mans aģents – 
galerists Pēteris Mendenhals. Tā 
jau ir. Bet, no otras puses, manu 
lēnumu attaisno tas, ka parasti 
strādāju vienlaikus pie vismaz 10 
audekliem. Gleznas nosaukumu 
parasti izdomāju, kad darbs jau 
pabeigts. Šī minētā glezna iz  ska-
tās kā tāda vientuļa jūriņa, bet ne 
jau tikai zilās krāsas dēļ. No  sau-
kumam laikam “palīdzējis” glez-
nas tukšums. Labās puses stūrī – 
maza būdiņa, kas te paglābusies 
no četrām citām, ko ar ļaunu 
prieku biju aizgleznojis ciet ar 
pāris drošiem savas visplatākās 
otas triepieniem. Jo man likās 
par raibu.

vien ir par maz. Bet, atskatoties 
vēsturē, Benjamiņi jau arī savā 
avīzē nepauda viedokli. Man 
turpretī būtu gribējies, ka ķeras 
pie ragiem un sakrata. 

Laiks ievēro savu trīs i prin-
cipu – informēt, izglītot, izklai-
dēt ‒ un „nejaucas” polītikā. 
Tāds bija arī Rudzīša uzstā dī-
jums. Kas gan traucē ‒ katē go-
riskums. Kas, pēc tavām do -
mām, ir šī katēgoriskuma cie -
šākais pavadonis? 

R. Jāpadomā... Droši vien tik 
stingrs personīgais viedoklis, ka 
nevar pieņemt citu. Bet ir jau 
jāsaprot, ka tas viedoklis ir tikai 
manējais un to nevajag vispā-
rināt. Bet – ikviena kontraversija 
taču ceļ avīzes līmeni. 

Tu raksti memuāru, un šis 
formāts atļauj būt pavisam 
tiešam un atklātam. Kā iet ar 
rakstīšanu? 

R. Kā pa celmiem! Nevaru 
atrast kopsaucēju. Šai sakarā 
esmu daudz runājis ar kādu savu 
amerikāņu draugu, kuŗš sarak-
stījis 16 grāmatas. Viņš saka – 
visam, ko raksti, ir jābūt tavam 
personiskam viedoklim! Es pil-
nīgi piekrītu. Traucē tā pati ie -
priekš minētā latvieša daba, tas 

saukt šai latviski ierastajā un 
nevainīgajā vārdā? Kad tavā 
pilsētā Sanfrancisko valda īpaši 
lojāli likumi attiecībā uz ie  brau-
cējiem, kas te uzvedas, polīt-
korrekti izsakoties, pārlieku 
atraisīti? 

R. Polītkorrektums tiešām ir 
pārspīlēts, līdz ar ko daudz zau-
dējam. Kaut vai to, ka neatļau-
jamies „palaist” tos jaukos žīdu 
un poļu jokus. Katrai etniskajai 
grupai ir savas jaukas īpatnības, 
nu, piemēram, italietis, runājot 
dikti plātās ar rokām. Kas tur 
slikts, ja par to pajokojam?

Esmu vaicājusi „polītkor rek-
tajiem”, kā, piemēram, pār tul-
kot „modernajā valodā” Ravēla 
„Nēģeru rapsodiju”. Kā tu domā?

R. African-American Rapsody, 
varbūt. Stulbi!

Kādā valodā tu domā, kad 
glezno?

R. Nekādā!
Vai tad nav arī iekšējo dialogu? 
R. Ir, bet tie tāpat nenotiek 

valodā. Bet, ja runāju skaļi, tad 
laikam tomēr latviešu valodā... 
un vēl kādā ar angļu, vācu pie -
maisījumu. 

Atgriežoties pie memuāra – 
kad plāno pabeigt, cik liels tas 

nekad neesmu bijis riskētājs. 
Allaž esmu izvēlējies “drošu lietu”, 
lai varētu tikt cauri ar veselu ādu. 
Tas tomēr ir kaitējis manai per-
sonībai un karjērai. Tas, kas man 
visvairāk “brauc uz nerviem”, 
tiešām ir tas, ka esmu tas, kas 
esmu – tipisks latvietis. 

Vai tu tiešām nevari atrast ko 
tādu, par ko man uzbrukt?!

Padomāšu! Interesanti, vai 
tev ir daudz draugu, nu, tādu, 
ar kuŗiem no tiesas vēlies tikties 
un parunāties?

R. Diezgan labi emocionāli 
tieku galā pats ar sevi, tāpēc droši 
varu teikt – pats sev esmu tas 
labākais draugs. Tāpat dialogs 
pašam ar sevi. Par to esmu sa  ņē-
mis pārmetumus gan no Ilonas, 
gan no daža laba no maniem 
labākajiem draugiem. Un tas 
man ir skādējis.

Ja jau jājautā par tavām 
“nejaucībām”, tad pajautāšu – 
kāpēc ar saviem darbiem neat-
balsti PLMC – Pasaules latviešu 
mākslas centru Cēsīs?

R. Tāpēc, ka uzskatu – nevajag 
dalīt, kas pasaules mākslinieks 
un kas latviešu mākslinieks! 
Māksla paliek māksla, un gal-
venais tajā ir kvalitāte. Tas arī 

Ilona Staprāne: „Vienmēr esmu bijusi aizņemta, daudz laika veltījusi savam dar-
bam. Un mans gandarījums ir tas, ko teikusi mūsu meita Alda, proti, “nevienam nav 
bijis laika ar mani “čunčināties”, cits varbūt justos traumēts, bet man to nevajadzēja. 
Galvenais, ka viņi paši ir bijuši veiksmīgi cilvēki!” Lūk, tas mani pacilā.“
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Staprāni – par latvieša dabu, mākslu,
draudzību un mīlestību

Ilona un Raimonds Staprāni sarunā ar Ligitu Kovtunu

Varbūt teiksim vienkārši – „ārzemju latvieši”?!

S A R U N A  Z I E M S V Ē T K U  L A I K A  P Ā R D O M Ā M

A T S A U C O T I E S  U Z  P U B L I C Ē T O

Latvijā top režisora Pēteŗa 
Krilova filma par tevi. Drīz Lat-
 vijas sabiedriskajā televīzijā re -
dzēsim raidījumu “Litera tūre”, 
kas būs par tevi un Anšlavu 
Eglīti. Man bija tas prieks Māk-
slas akadēmijā to noskatīties 
pirms TV izrādes. Lielisks, dziļš, 
bagāts raidījums, ko veidojuši 
jauni Latvijas cilvēki – Marta 
Selecka un Gustavs Terzens. 
Raidījums, kas sagrauj mītu 
par to, ka “jaunie jau nelasa 
grāmatas” un “jauniem jau 
neinteresē”. Tavas domas par 
Anšlava talantu un personību”

No pirmā brīža jutu, ka mums 
abiem ir daudz kopīga, piemē-
ram, uzskati, ka latvieši saprot 
tikai farsu, bet ne ironiju. Par to 
vari izlasīt manā lugā ”Anšlavs un 
Veronika”.

Ko pats lasi no latviešu lite -
ratūras šodien?

R. Galvenokārt dzeju. Kas par 
valodu! Cik labi latviešu valoda 
“padodas” dzejai, salīdzinot, pie -
mēram, ar angļu valodu. Latviešu 
valoda ar savu gramatiku, galot-
nēm, ar tās struktūru ir gluži kā 
radīta dzejai. Un es to labprāt 
izbaudu. Un cik tā mūsu valoda 
labi padodas gaŗākiem teiku -
miem, palīgteikumiem! Tu taču, 
ikdienā strādājot ar valodu, arī 

būsi pamanījusi, vai ne?
Laikam tomēr pārmet gaŗus 

teikumus…
R. Lai pārmet! Angļu valoda 

tomēr ir daudz “plikāka”, ar 
daudz mazāk iespējām. Īstenībā 
latviešu valoda ir netulkojama, jo 
tulkojumos daudz kas pazūd.

Kas tavā dzīvē ir Ilona?
R. Viss! Visnozīmīgākā perso-

na manā dzīvē. Ja jau ir tāds vārds 
“mīlestība” (kuŗa konceptu es 
tomēr īsti nesaprotu), – vienīgā. 
Esmu domājis, kāpēc. Viens no 
aspektiem – tāpēc, ka attiecībā uz 
pasauli un cilvēkiem mums ir tik 
daudz kopīga, tā tekt – kopīgs 
pasaules uzskats. Tas arī mūs 
saturējis kopā. Nu jau ir tā, ka 
viņa sāk teikumu, un es pabei-
dzu. Un otrādi. 

Vai bijušas arī krizes?
R. Protams! Kā gan citādi, ja 

mūsu kopā nodzīvoto gadu skaits 
ir 59. Pirmoreiz satikāmies 1957. 
gadā, kad Ilonai bija tikai seš-
padsmit. 

Un kas tev, Ilona, ir Rai  monds?
Ilona. Vienīgais cilvēks, ar ko 

labprāt komunicēju. Ir svarīgi, ka 
man pret viņu ir liela cieņa. Jā, 
Raimonds varbūt nav vīra un 
tēva ideāls, viņš tomēr vairāk 
domā par sevi. Šai ziņā mums ir 
ticis panākts pamiers. Bet – 

intelektuāli apbrīnojams, nezinu 
citu, kas šai ziņā viņu varētu pār -
spēt. Emocionāli varētu vēlēties 
vairāk. Taču, jo vecāks palieci, jo 
mazāka nozīme ir tam emocio-
nālajam. Mums arvien vairāk 
pietiek vienam ar otru, un mēs 
abi tiekamies ar aizvien mazāk 
citiem cilvēkiem.

Tu pati esi personība, kas tur-
 klāt sasniegusi daudz savā pro-
fesijā – esi bioķīmijas doktore.

I. Vienmēr esmu bijusi aiz  ņem  ta, 
daudz laika veltījusi sa  vam dar-
bam. Un mans gandarījums ir 
tas, ko teikusi mūsu meita Alda, 
proti, “nevienam nav bijis laika 
ar mani “čunčināties”, cits varbūt 
justos traumēts, bet man to ne -
vajadzēja. Galvenais, ka viņi paši 
ir bijuši veiksmīgi cilvēki!” Lūk, 
tas mani pacilā. Un vēl arī tas, ka 
mans mazdēls lepojas ar to, ka 
man ir šis doktora grads, un 
nemaz nebēdā, ka man nav bijis 
laika cept cepumus. 

Vai, būdama profesionāla 
bio  ķīmiķe, piekrīti, ka mīles-
tība ir ķīmija?

I. Nē! Ķīmija tā noteikti nav. 
Mīlestība ir tik plašs, neskaidrs, 
netverams jēdziens… Man šķiet, 
ka galvenais ir tas, ka otram 
cilvēkam rūp, kā tu jūties, ka viņš 
nedomā par sevi vien. 

Raimonds Staprāns: „Pēc dabas esmu īsts latvietis – 
draudzīgs, bet individuālists. Arī savā ziņā vientuļnieks, 
bet tāds, kas rauga saprast visas puses. Un tad ir grūti 
noformulēt savu viedokli. Nu, īsts latvietis!“

Nu tad arī es uzdrošināšos 
rakstīt par mūsu mīļo valodu un 
Laika  lasītājiem, kas ir nelaimīgi 
gan par daudziem vārdiem, gan  
daudziem svešvārdiem, gan 
nepareizrakstību, gramatiku utt. 
Vilmaņa kungam ir iebildumi 
par vārdu “diaspora,” – tas at -
tiecoties tikai uz žīdu tautas 
izklīšanu (nav taisnība!) un pie 
tam vēl izklausoties kā slimība 
(kā nu kuŗam!). Mums esot labs 
vārds, “trimda.” “Trimda” nu gan 
ir viens varen “pielādēts” vārds 
ar kuŗu, kā ar ieroci, var šaut uz 
visām pusēm un rakstnieki un 
dzejnieki gadu gadiem to jau 
darījuši. Anšlava Eglīša varonis: 
“Es esmu trimdā, tu esi emig-
rācijā!” Olafs Stumbrs: “Tauta ir 
visur, bet zeme, tā zeme, tikai 
viena!” Valža Krāslavieša 
“Dzirdi? Trimda dimd. Tas vēl 
miežu un rudzu spēks, ķērnes 
piena un skābputras spēks, 
aizķēries mūsu šūnās”. 

Nu par to “trimdu” un “dia  -
sporu.” Es domāju, ka mēs ne -
esam vairs trimdā. Mans tēvs 
Eduards Patvaldnieks dzīvoja un 
nomira trimdā, 1988. gadā, ne -
sagaidijis savas dzimtenes neat-
karības atgūšanu. Šeit izvilkums 
no viņa dzejoļa “Atzīšanās”: ”No 
taviem spēku avotiem/ Nu at -
šķirts, lēni kalstu, / Zem zvīļiem 

saules debešiem/ Kā ziemas salā 
salstu…..” Visu mūžu, viņš sevi 
uzskatija par bēgli. Vai es, viņa 
meita, dzimusi Rīgā, tagad esmu 
trimdā? Trimda manī ir iesak-
ņojusies, dziļi jo dziļi, jo mani 
audzināja un sāka izglītot bēgļu 
nometnes. Trimda mīt manā 
sirdī un manā atšķirtības sajūtā 
no daudz kā šai zemē. Bet es 
mīlu arī šo zemi, kuŗā mana 
izglītība un dzīve turpinājās. 
Emigrācijā arī es neesmu. Tas 
grieķu vārds “diaspora” neat-
tiecas viss tikai uz žīdiem, bet 
gan uz jebkuŗas tautības grupu, 
kuŗa, vienalga kāda iemesla dēļ, 
dzīvo vai mīt ārpus savas dzimtās 
zemes. Tātad, tas attiecas arī uz 
mums, un pie tam vēl nenāk ar 
spriedumu, kas saistās ar vārdu 
“emigrants” (izceļotājs, kas ir vai 
nav spiests to darīt), “imigrants” 
(ieceļotājs, kas ir vai nav spiests 
to darīt). Tie, kam vārds “dia-
spora” nepatīk tikai tāpēc, ka viņu 
uztverē tas saistās ar žīdiem, nav 
pietiekams iemesls tā lietošanu 
atmest mums, latviešiem, bet 
gan iemesls tuvāk izpētīt aizsprie-
dumus pret šo grieķu vārdu. Ja 
nu tiešām nepatīk vārds “dia-
spora” un trimdinieki arī vairs 
neesam, un “migranti” arī ne  vē-
lamies būt – tie, kas tagad meklē 
labākus apstākļus citās zemēs, 

arī “ekonomiskie bēgļi” vai 
“klaidoņi” un “ceļotāji” arī ne -
esam un nevēlamies būt, kā būtu 
ar vienkāršo “ārzemju latvieši” 
vai “latvieši ārzemēs?” Varbūt 
kādam ir tiešām ideāls un lat-
visks vārds priekš mums? Jāiz -
sludina konkurss. Dažs no 
mums sevi sauc par “Amerikas 
latvieti.” Protams, tādi arī var būt 
tie, kuŗi latviski nerunā, bet tie 
jau arī nesūdzas Laikam par 
valodas nepareizībām. Tad, kad 
laikraksts tiks izdots tikai ang-
liski, varbūt lasītāju pulks sparīgi 
pieaugs. Kā jau dzejnieks Ivars 
Lindbergs mums teica: “Maz to, 
kas manā mēlē dainas skaita…” 
Un tā vien liekas, ka to skaits 
samazināsies. Valoda ir dzīva 
būtne, tā mainās un mainīsies. 
Par valodas tīrību cīnīties ir kā 
lauzties ar vējdzirnavām, turklāt 
sen par vēlu. Esmu pateicīga 
Vilmaņa kungam par viņa vēs-
tuli un vārdu “diaspora” un 
“trimda” salīdzināšanu. Par vārdu 
“trimda” esmu domājusi no tā 
laika, kad pirmo reizi to dzirdēju 
un sapratu, ko tas nozīmē, biju 
vēl pavisam jauna, bet liela 
lasītāja. Tas mani vēl aizvien 
saviļņo, izraisa jūtas, kas saistās 
ar vecākiem, ar dzimteni, kas 
palika viņu dzīvā un manā at  tā-
lākā atmiņā... Palasīsim! „Maigs 

ir vakars zem palmām, silta 
krēsla starp namiem, un vien-
kāršā mambo katrs var sev 
nospēlēt visus manus sapņus un 
bēdas./ Rieta staros augstu pār 
jumtiem un ilgām sīc lidmašīna: 
spīdīga nīcības muša, kas iznēsā 
pasaulei modernu mēri./ Un 
pēkšņi, laimīgam trulumam spī-
tējot, zinu: tad, kad visos stābos 
sadegs plāni un kartes, kad 
latvieša pelni sajauksies gaisā ar 
Nūbijas nēģera pīšļiem, tad bei -
dzot sāksies lielais miera laikmets 
nāciju starpā. Pagaidam jācer.– 
Maigs ir vakars zem palmām, 
silta krēsla starp namiem,– bet 
kādēļ te šonakt dzirkst aukstais 
ziemeļu mēness? / Jau gadiem 
tālās kapuietas, ko pieminam 
dārgas, pāraug vairāk un vairāk 
ar sūnām./ Jau gadiem pazemju 
tumsā tukšos galvaskausos rūs 
lodes, bet dūrēs sažņaugto plauk stu 
vairs nav. Viņi, kas zemi acu 
dobumos valkā, viņi, kam bērzu 
saknes kā bālgans vainags apvīts 
ap galvu, viņi vairs nedzird, vairs 
neatceras. (..)/ Ko meklē, ceļiniek? 
Satrauktu dvašu? Latviešu tau -
tu. (..) Uz visām debesu pusēm es 
šonakt varētu saukt, no visām 
debesu pusēm man atsauktos 
latviešu mēlē./ Tik plaša nekad 
vēl nav bijusi tēvija mana, tik 
nikni nekad vēl šo laikmetu 

ienīdis neesmu./ Tauta ir visur, 
bet zeme, tā zeme tikai viena./ 
Pēc gadiem, pēc gaŗiem gadiem 
viens no mums, sirms nevarīgs 
vīriņš tad jau, ļuļinās klusi šūpuļa 
krēslā: “Bērniņi, vediet nu mani 
un mājām.”/ Bet mīlīgs būs vakars 
zem palmām, silta krēsla starp 
namiem, un tie, ar kuŗiem viņš 
runās , būs tovakar ciemos pie 
draugiem, un tie ar kuŗiem viņš 
runās, vairs nezinās latviešu 
skaņas, bet tie, – tie otri, kas spētu 
vēl saprast, ko pieminam kādreiz, 
tovakar gulēs kā kuŗais,– cits ar 
rūsošu lodi kurlajā galvā, cits 
pieguļā upes pļavā, kopā ar 
mazdēlu pieskatot zirgus.”

(O. Stumbrs)

Nu tā, šie raksti par latviešu 
valodu, par vārdiem un to no  zīmi 
ir manī izraisījuši to, kas saistās 
ar manu pamatu, varbūt serdi. 

Kamēr vien lasīsim un rak stī-
sim latviski, droši vien arī tur-
pināsim rakstīt lasītāju vēstules 
Laikam, un labi, ka tas mums vēl 
interesē un to vēl spējam. Tā 
dainu valodiņa man ir mīļa, kaut 
arī ir maz, kas to runā, jo tanī es 
iemācijos “saules zīmē gaismu 
redzēt,” un tas paliek uz mūžu.
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Latviskā mantojuma fonda Bostonā
50 gadu jubilejas svinības

Latviskā Mantojuma fonda 
Bostonā padomes locekļi, atbal-
stītāji, latviešu kultūras darbi-
nieki un draugi bija sapulcējušies 
kuplā skaitā Bostonas Trimdas 
draudzes zālē saulainā svētdienas 
pēcpusdienā 3. novembrī, lai 
at zīmētu Latviskā Mantojuma 
fonda Bostonā apaļo 50 gadu 
jubileju. Svinību programmu no -
vadīja viens no Latviskā Man-
tojuma fonda Bostonā dibinā tā-
jiem un ilggadīgajiem padomes 
locekļiem Ivars Galiņš, snieg-
dams kodolīgu pārskatu par 
fonda vēsturi un darbību. Ap -
meklētāju vidū bija otra Man to-
juma fonda dibinātāja un ie -
priekšējā priekšniece – ērģel-
niece un duopianiste Dr. Ingrīda 
Gutberga, kuŗas vadības laikā 
fonds sarīkoja daudzus koncer-
tus latviešu māksliniekiem no 
Amerikas un Latvijas, kā arī 
atbalstīja Jāzepa Vītola Latvijas 
mūzikas akadēmijas un citus ar 
mūziku saistītus projektus.

Ināra Suuberg, Latviskā Man-
tojuma fonda padomes tagadējā 
priekšniece, sirsnīgi sveica ap -
mek lētājus un pateicās fonda 
padomei – Līgai Aldiņai, Ivaram 
Galiņam, Ingrīdai Gutbergai, 
Dzidrai Knecht, Mārim Platais, 
Vitoldam Rācenim, Jurim Raud-
sepam, Helmi Rožankovskai (Ro -
zankowsky), Irēnei Stankevics, 
Antrai Thrasher un Silvijai Ūdrei 
par labo sadarbību, kā arī pie -
vērsa uzmanību galdiņam drau-
dzes zālē, uz kuŗa bija sakārtotas 
LMF fotografijas, koncertu un 
izstāžu programmas un avīžu 
raksti par fonda neseno darbību 
un par agrāk rīkotiem sarīko ju-
miem (no bijušās priekšnieces 
Helmi Rožankovskas archīva). 
I. Suuberga arī pateicās Latviešu 
kultūras biedrībai TILTS par 
sadarbību latviešu kultūras jomā 
un tās priekšsēdei un Mūzikas 
nozares vadītājai Dacei Aperānei, 
kuŗa bija ieradusies uz svinībām 
ar vīru Gundaru. D. Aperāne 
apsveica Ināru Suubergu un 
pateicās viņai un fondam par 
ilggadējo sadarbību un ievēro-
jamo atbalstu Starptautiskajiem 
latviešu jauno mūziķu meistar-
kursiem Latvijā 25 gadu gaŗumā. 
Līga Aldiņa un Silvija Ūdre pa -

DACE
APERĀNE

sniedza krāšņus ziedus Inārai 
Suubergai pateicībā par viņas 
izcilo darbu, vadot Latviskā Man-
tojuma fondu, un iepriecināja arī 
fonda izveidotājus Ivaru Galiņu 
un Ingrīdu Gutbergu ar rožu 
buķetēm.

LMF padomes loceklis Vitolds 
Rācenis nolasīja jubilejas apsvei-
kumus, kuŗus bija atsūtījuši Lat-
vijas vēstnieks ASV Māris Selga 
ar kundzi Mariku un Latvijas 
Goda konsuls Masačūsetsas pa -
valstī Uldis Sīpols, uzsvērdams 
LMF priekšzīmīgo darbību “lat-

mond L. Flynn) un ASV senators 
Pauls E. Tsongas (Paul E. Tson gas). 
V. Rācenis pieminēja arī Latvijas 
Republikas ārlietu ministŗa Māŗa 
Riekstiņa vēstuli Latviskā Man-
tojuma fondam 2008. g. 18.no -
vembrI, kuŗā M. Riekstiņš ap -
sveica Latviskā mantojuma fon du 
par “ilggadīgu un sekmīgu dar  bu, 
glabājot un kopjot latviešu tautas 
kultūru, valodu un tradicijas, par 
ticību un nerimstošu atbalstu 
Latvijas valstiskuma idejai.”

Pirms skaisti pasniegtā un 
garšīgā jubilejas cienasta, ko bija 

“Spotlight on Latvia” program-
mas no sava radio. Izskanēja rai-
dījuma fanfāras ar vadītāja Sil -
vestra Lamberga ievadvārdiem, 
leģendārā operas solista Jāņa 
Zābera dziedājums un duopia-
nistes Ingrīdas un māsas Karīnas 
Gutbergas klavieŗspēle  (latviešu 
tautasdziesma Alfrēda Kalniņa 
aranžējumā). 

Kad Ivars Galiņš, Ingrīda Gut-
berga un Silvestrs Lambergs no -
dibināja Latviskā Mantojuma 
fondu 1969. gadā, viņi un vēl 
Staņislavs Duļevskis, Valentīna 
Lamberga un fonda toreizējais 
kasieris Olģerts Kutcers iemak-
sāja fonda sākuma kapitālu 
($1828.00). Kapitāls palīdzēja 
segt raidstacijas maksājumus, bet 
reizēm, kad pietrūka finan cē-
juma, O. Kutcers pats nosedza 
maksājumus no sava konta. Rai -
dījumus veidoja Valentīna Lam-
berga un Silvestrs Lambergs, 
kuŗš bija arī diktors; populārs 
komentātors bija Jānis Bībelnieks. 
WCRB amerikāņu diktori bija 
Rob Stuart Veil un David McNiel. 
Kopā tika sagatavotas 1225 rai-
dījumu pusstundas. Bostonas 
pub liskā biblioteka, ar tās pētī-
jumu direktora Gunāra Rut -
kovska atbalstu, iegādājās 19 ga  du 
lentas. Visi raidījumi tagad atro-
das Latvijas Valsts archīvā.

Radio raidījuma vadītāja Va -
len tīna Lamberga un mūzikas 
daļas vadītājs Silvestrs Lambergs 
23 gadus nenogurstoši strādāja 
pie tā, lai “Spotlight on Latvia” 
raidījumi sniegtu plašu infor mā-
ciju amerikāņu klausītājiem par 
latviešu kultūru, kā arī Latvijas 
polītisko un vēsturisko situāciju. 
Vēstulē Ivaram Bērzkalnam 
1978. gadā, sakarā ar viņa rakstu 
par latviešu radio raidījumiem 
(“Archīva” 18. Mūzikas sējumā, 
1978), Silvestrs Lembergs atklāj 
ka “Spotlight on Latvia” raidījumi 
“īpaši ieinteresējuši mūziķus un 
studentus, kas pieprasa latviešu 
skaņdarbu notis, skaņuplates un 
grāmatas par latviešu mūziku.” 

Kad raidījumu “laikmets” iz -
bei dzās, fonds kļuva par daudz 
izstāžu, koncertu un kulturālu 
sarīkojumu rīkotāju un atbal stī-
tāju priekšnieku Oskara Ozola 
un Helmi Rožankovskas vadībā. 

Viens no plašākajiem LMF fi  nan-
cētajiem projektiem bija Alek-
sandra Čaka “Mūžības skartie” 
iestudējums Latvijas Radio. 
Ingrīdas Gutbergas vadības laikā 
LMF tika atzīts par vienu no 
Jāzepa Vītola Mūzikas akadē-
mijas Zelta atbalstītājiem, sakarā 
ar fonda nozīmīgo atbalstu Jā -
zepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas diviem projektiem – 
jaunām ērģelēm un Jāzepa Vītola 
“Stīgu kvarteta” nošu izdevuma 
financēšanu. Tagadējās priekš-
nie ces Ināras Suubergas vadības 
laikā LMF ir sniedzis ievērojamu 
atbalstu Latvijas Nacionālajai 
bibliotēkai, sadarbojies ar vie tē-
jām Bostonas latviešu organi zā-
cijām, sarīkojis koncertus dau -
dziem Bostonā dzīvojošiem lat-
viešu mūziķiem un viesmāksli-
niekiem no Latvijas, kā, piemē-
ram, pianistam Reinim Zariņam, 
pianistam Andrejam Osokinam 
un dziedātājai Katrīnai Gupalo 
uc., kā arī šī gada rudens sezonas 
sākumā sarīkojis dzejnieces, drā-
 maturģes un rakstnieces Ingas 
Gailes literāro vakaru sadarbībā 
ar Bostonas latviešu grāmatu 
grupu un Latvijas Goda konsulu 
Uldi Sīpolu, ar Latvijas Valsts 
vēstniecību ASV, tāpat vēl citus 
vērtīgus kultūrālus sarīkojumus. 

Sākot ar 2007. gadu, Latviskā 
Mantojuma fonds Bostonā ir 
atbalstījis daudzus latviešu mū -
ziķus – viņu profesionālo attīs-
tību un radošās ieceres, piešķiŗot 
tiem fonda gadskārējo “Oskara 
balvu”. Balva ir veltīta fonda 
bijušā un rosīgā priekšnieka un 
kulturas darbinieka Oskara Ozola 
piemiņai. Oskara balva, kopā ar 
$1 000.00 naudas velti, ir piešķirta 
Krisītei Skarei, diriģentei un 
mūzikoloģei (2007), Reinim Za -
riņam, pianistam (2008), Mārti-
ņam Aldiņam, komponistam/
atskaņotājmāksliniekam (2009), 
Pēterim Aldiņam, komponis-
tam/atskaņotājmāksliniekam 
(2009), vijolniecei Simonai Tāl-
bergai (2010), diriģentei Anitai 
Kuprisai (2011), baletdejotājai 
Jūlijai Brauerei (2012), korim 
Balsis un diriģentam Intam 
Teterov skim (2014), vijolniecei 
Aijai Rēķei (2014), flautistei 
Agitai Aristai (2015) un flautistei 
Ilonai Kudiņai (2016). 2017. gadā, 
Os  kara balvas godināšanas vietā 
Silvestra Lamberga piemiņas 
prēmija ($1000) tika novēlēta 
Latvijas Simtgadei un nosūtīta 
BASNE (Jaunanglijas baltiešu 
apvienībai).

Šī gada Oskara balvas laureāts, 
ievērojamais jaunais ģitarists un 
vokālists Rihards Kolmanis no -
slēdza LMF jubilejas pacilājošo 
un sirsnīgo pēcpusdienu ar 
skaistu mūzikālu programmu. 
Tēlaini un aizkustinoši izskanēja 
“Tumša nakte, zaļa zāle” priekš-
nesums, ko daudzsološais māk-
slinieks veltīja Ingrīdai Gutbergai. 
Latviskā Mantojuma fonda svi-
nībām beidzoties, to dalībnieki 
draudzīgi šķīrās ar gaišām iz -
jūtām par fonda daudzajiem labi 
paveiktajiem darbiem latviešu 
kultūras un izglītības labā, kā arī 
par topošām jaunām un skaistām 
nākotnes iecerēm!

viešu kultūras veicināšanā un 
saglabāšanā” un novēlēdams 
“rosīgus, veiksmīgus nākotnes 
darbības gadus!” V. Rācenis arī 
dalījās ar apsveikumiem, kuŗi 
bija nosūtīti Silvestram Lam ber-
gam 1984. gadā, sakarā ar Man-
tojuma fonda 15gadu jubilejas 
svinībām. Sūtītāju vidū bija izci-
las personības, kā, piemēram,

“Boston Symphony Pops” or -
ķestŗa diriģents Džons Viljams 
(John Williams), Bostonas Sim-
foniskā orķestŗa mūzikas direk-
tors un diriģents Seiji Ozawa, 
gubernators Maikls S. Dukākis 
(Michael S. Dukakis), Bostonas 
mērs Raimonds L. Flins (Ray-

sagādājušas Dzidra Knecht, Rasma 
Galiņa un Maija Galiņa, Bostonas 
Trimdas draudzes mācītājs Igors 
Safins teica galda lūgšanu. Sekoja 
ļoti interesanta un īpaša pro-
grammas daļa, kuŗas laikā vairāk 
nekā 65 jubilejas viesiem bija 
iespēja noklausīties trīs ierakstus 
no LMF ilggadīgi financētām un 
veidotām “Spotlight on Latvia” 
radio programmām; tās no 1969. 
līdz 1992. gadam pārraidīja 
Bostonas WCRB stacija (102.5 
FM/1330 AM). Ierakstus bija 
sagādājis Ināras Suubergas vīrs 
Eric Suuberg (igaunis pēc iz  cel-
smes), kuŗš savos studiju gados 
universitātē bija ieskaņojis trīs 

Pirmajā rindā:  Ivars Galiņš, Ingrīda Gutberga, Ināra Suuberga; 
otrajā rindā: Dace Aperāne, Silvija Ūdre, Līga Aldiņa un Antra 
Thrasher // FOTO: Gundars Aperāns

Ļoti iespējams, ka dāvināšana 
ir mūsu cilvēces izcilākā īpašība. 
Slavenākās institūcijas, kā baz nī-
cas, mūzeji, bibliotēkas, univer-
sitātes, slimnīcas un daudzi sa -
biedriskie un mākslas pasākumi 
galvenokārt balstās uz dāvinā ju-
miem un ziedojumiem. Bet dā -
vanu došana un saņemšana ir arī 
neatņemama daļa no ikdienas 
pasaules. Katra lielāka notikšana 
ir saistīta ar dāvanām. Bieži ar 
tādām, kas tūdaļ izmantojamas. 
Bet ir tādas, kas krājas plauktos 
un atvilknēs, daudzas gadiem ilgi 
neaiztiktas. Nejauši uzdūros kur-
pju kastei apsietai ar prievīti. 
Starp sievas tēva dāvanām bija 
pāris pīpju ar zīmogiem un 
plombēm. Sudraba portcigārs ar 

DĀVANU PRIEKI UN SKUMJAS
parakstiem, tautisks pelnu trauks, 
šķiltavas un vēl pāris Havanas 
cigāru. Tagad sapratu, cik liela 
dāvanu izvēle bijusi smēķētājiem. 
Dāvanas, kas tagad tikpat kā 
neeksistē. Tādas vēl ir dažādie 
foto un filmu aparāti, slīdītes, kā 
arī Polaroid kamera. Tā bildes tik 
ļoti iepriecināja pirmos ciemiņus 
no Latvijas. No ciemiņiem un no 
mūsu ciemošanās Latvijā ir liels 
plaukts ar grāmatām, īpaši dze -
joļu grāmatām ar autoru ierak-
stiem, kalendāri, piemiņu albumi 
un īpašā kaudzītē – adresu grā-
matiņas, kur vienīgā adrese ir 
dāvinātāja. Tājās minētās ielas 
nosaukuma vairs nav, tāpat kā 
daudzu pašu dāvinātāju. Plauktā, 
līdz ar mākslinieciskajiem izstrā-

dājumiem, glabājas pārdzī vo-
jumu un mīlestības jūtas, svētas 
un neaizmirstamas. Velti mēģi -
nāt tās aprakstīt. 

Pie dāvanām, kam nav vairs kād-
 reizējās pievilcības, pieder kakla-
saites. Līdz ar tām arī adatas un 
skavas, daudzas dārgakmeņu ro -
tātas. Dāvinātās, mantotās un 
paša pirktās šlipses karājas gaŗā 
rindā skapī (ne jau ap kaklu), gai-
 dot uz labākiem laikiem. Skumjas 
plauktos kvern arī skaņu plates, 
skaņu lentes, stereo iekārtas. Paša 
pirktās dāvanas ir golfa krekli. 
Tajos lūkojoties, uz  mācas šaubas 
par pircēja gaumi un prāta spē -
jām. Viesojoties kādā klubā, bija 
tradicija iepirkties kluba veika-
liņā. Krekli bija labākais variants, 

lai gan ne  pieklājīgi pārcenoti. 
Dāvanu karaļi ir gudrie telefoni. 

Cits par citu gudrāki un dārgāki. 
To varenību īpaši izjūtu ārstu 
uzgaidāmajās telpās. Tajos visi 
blenž un baksta ar īkšķiem, cik 
nu veikli katrs mācēdams. Esmu 
vienīgais ar žurnālu rokās, un pat 
ar lasīšanu neveicas. 

Ne jau visiem dāvanu pirkšana 
sagādā prieku. Netrūkst skopuļu 
un tādu, kas cieš no iepirkšanās 
alerģijas. Tiem patīk citēt Ziem-
svētku dziesmas vārdus, kas mu -
dina pašus pieņemt kā dāvanas. 
Lūdzu apstāsimies mirkli! Vai 
nebūtu skaisti, ja mēs, cilvēki, 
spētu cits citu pieņemt kā dā -
vanu? Tā būtu lētākā dāvana, bet 
reizē pati dārgākā.   
 

Man-
mes tagadējā 

rsnīgi sveica ap -
jus un patateicās s fonda 

domei – Līgai AlAldiņaai,i  Ivav ram 
Galiņam, Inggrīrīdad i GuGutbtbere gai, 
Dzidrai Knechtt, , MāMārir m m PlP attaia s, ttt
Vitoldam Rācennimim,, JuJuririm m Raaudud-
sepam, Helmi Rožžankokovsv kak i i ((RoRo -
zankowskskyy),), IIrēnenei i StStanankekevivicscs, ,
Antrai Thhrarashsherer un SiSilvlvijijaiai ŪŪdrrei rr
par lalabobo ssadadarbībībubu, kākā aarīrī ppieie -
vērsa uzzmamanīnībubu galldidiņaņam m drd auau-
dzes zālālē,ē uuz z kuk ŗaŗa bbijija a sasakākārtr oto asas 
LMF fotografijijasas, kok ncn ere tutu uun n

stāžu proggrarammmmasas uun n avavīžī u u
ksti par fonndada nnese eneno o dadarbrbību u

par agrākāk rrīkīkototieiem m sarīrīkok  ju-u-
m (no bijušušāsās pprir eke šnieececes s 

Rožanknkovo skkasa  archīvaa).). 
erga arī pateicās Latviešu u

biedrībai TILTS par 
latviešu kultūras jomā 
ekšsēdei un Mūzika
ītājai Dacei Ap

dusies
d

viviešešu u kultūras veicināšanā
sasaglglababāšā anā” un novēlēda
“rossīgīgusu , veiksmīgus nāk
dad rbrbības gadus!” V
daalīlījās ar ap
bija nosū
ga

PiPirmrmajajā ā rindndā:ā   IvI ars G
ototrar jāā rrinindādā: Dace Aperā
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 TATJANA ŽAGARE-VĪTIŅA, 
ALA Informācijas nozares vadītāja

Amerikas Latviešu apvienības
valdes sēde Vašingtonā 

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!

BAUSKAS PILS
Livonijas ordeņa cietoksnis 

un vēlākā Kurzemes hercogu 
rezidence Bauskā atrodas Mū -
sas un Mēmeles upju satekā. 
Pirmās ziņas par cietokšņa 
celtniecību atrodamas 1443. ga -
dā. Vecā pils – Livonijas ordeņa 
cietoksnis ir kastelas tipa ne  re-
gulāra četrstūra būve ar pie-
ciem torņiem. Jaunā pils jeb 
rezidence no 1587. līdz 1596. 
gadam bija hercoga galma māj-
vieta. Atbilstoši tam veidota 
grezna fasāžu apdare un iekš-
telpu iekārtojums. 1990. gadā 
dibināts Bauskas pils mūzejs, 
kuŗa pārziņā senā celtne tur-
pina atdzimt.

No 6. līdz 8. novembrim Va -
šingtonā D.C. notika Amerikas 
Latviešu apvienības valdes sēde. 
To sākām ar finanču sēdi piekt-
dienas vakarā. ALA kasiere Anita 
Grīviņa iepriecināja klātesošos 
valdes locekļus, apstiprinot, ka 
apvienības finanču situāciju var 
raksturot kā labu. 2019. gadā 
esam saņēmuši vairākus lielus 
testamentāros novēlējumus, kas, 
protams, ievērojami uzlaboja 
kopējos finanču rādītājus. Mēs 
ticam, ka arī mūsu biedri saprot, 
ka apvienība ir lielākais garants 
ASV latviešu vienotībai, ka bez 
tās biedru un biedru organizāciju 
rēgulāra financiāla atbalsta tā 
nevarēs pastāvēt.

ALA valde jau savā 2019. gada 
septembŗa sēdē, kas notika At -
lantā, Džordžijā, pieņēma lē  mu mu 
savus noguldījumus pārcelt no 
investīciju kompanijas Vanguard 
kontiem uz finanču kompaniju 
Raymond James, ko valdes sēdē 
Vašingtonā pārstāvēja Pēteris 
Abuls un Pauls Jesinskis. ALA ar 
Pēteŗa un Paula palīdzību ir 
pārstrādājusi Noguldījumu vad-
līnijas, kas sīkāk parāda ALA 
ieguldījumu stratēģijas trīs daļas, 
atbilstoši noguldījuma mērķiem 
un aktīvu sadalījumiem, kā arī 
valdes riska toleranci. Valdes 
riska tolerance ir stratēģija mū -
žīgi neaizskaramajiem fondiem 
ar mērķa un termiņa ierobe žo-
jumu, ņemot vērā programmu 
gadskārtējās vajadzības un, vis-
beidzot,  līdzekļiem bez speciā-
liem ierobežojumiem, kas pie -
ejami apvienības vispārējās dar -
bības uzturēšanai tagadnē un 
nākotnē. Valde būs atbildīga par 
to, lai kompanija Raymond James 
ievēro izstrādāto stratēģiju, savu-
kārt konsultanti no savas puses 
centīsies panākt peļņas mērķus 
un apmācīt valdi par investīciju 
stratēģijām, finanču tirgus svār-
stībām un, ja nepieciešams, ie -
teikt grozījumus apvienības in -
ves   tīciju stratēģijai. 

Sestdienas sēdi, pateicoties 
Latvijas vēstniecības ASV darbi-
nieku gādībai, mums bija iespēja 
noturēt vēstniecības telpās. Sēdē 
piedalījās arī vēstnieks Māris 
Selga, vēstniecības vadītāja viet-
nieks Juris Pēkalis un viesi no 
Latvijas – tieslietu ministrs Jānis 
Bordāns un viņa komanda, kas 
atradās Vašingtonā darba vizītē. 
Bordāns kopā ar Tieslietu minis-
trijas parlamentāro sekretāru 
Juri Jurašu vizītes ietvaros tikās 
ar ASV Valsts departamenta, 
Valsts kases un Pasaules bankas 
pārstāvjiem, lai apspriestu Lat-
vijas un konkrēti Tieslietu mi -
nistrijas īstenotos pasākumus 
Moneyval rekomendāciju ievie-
šanā un paveikto cīņā pret fi -
nanču un ekonomiskajiem no -
zie gumiem. Sestdienas rītā Jānis 
Bordāns uzrunāja mūs vēst nie-
cības telpās, uzsverot, ka “ameri-
kāniskais gars Latvijā ir vajadzīgs, 
iniciātīva nav jāgaida tikai no 
valdības.” Ministrs sīkāk pa  stās-
tīja par tieslietu jomas reformu 
Latvijā, un, kaut “esošā tieslietu 
sistēma mainās lēni”, ministrs un 
viņa komanda ir optimisma 
pilni. Ministrs uzsvēra, ka labprāt 
sadarbotos ar ALA, lai palīdzētu 
ASV atrast augstas klases juris-

tus, kas ar savu pieredzi un 
zināšanām varētu būt noderīgi 
Latvijai. 

Galvenie notikumi ALA valdes 
dzīvē kopš septembŗa sēdes 
Atlantā bija PBLA un Kultūras 
ministrijas rīkotā Kultūras kon-
ference un Pasaules Brīvo lat-
viešu apvienības (PBLA) valdes 
sēde Latvijā. To savās atskaitēs 
analizēja gan priekšsēdis Pēteris 
Blumbergs, gan viņa vietnieks 
Mārtiņš Andersons. Mārtiņš, 
kuŗš ir arī PBLA valdes loceklis, 
Latvijā pagājušajā rudenī uztu-
rējies bieži – vadīja PBLA sēdi, 
palīdzēja organizēt un vadīt Pa -
saules latviešu ekonomikas un 
innovāciju forumu Valmierā, 
pār stāvēja ALA Diasporas kon -
sul tatīvās padomes sēdēs Rīgā. 

ALA priekšsēdis, PBLA priekš-
sēdes Kristīnes Saulītes vietnieks 
Pēteris Blumbergs pastāstīja par 
Latvijā notikušajām vizītēm, tik-
šanos ar Valsts prezidentu Egilu 
Levitu, aizsardzības ministru 
Arti Pabriku un citiem valdības 
ministriem, bet visspēcīgākās 
emocijas viņam, rudenī apmek-
lējot Latviju, atstājuši divi noti-
kumi, atzina Blumbergs – „Sa -
dar bība ar Latviju” (vadītāja Kaija 
Petrovska) nozares stipendiju un 
financiālo pabalstu pasniegšana 
mazturīgajām Latvijas ģimenēm 
Rīgas Motormūzejā, kā arī 
Nameja fonda rīkots pasākums, 
kur Pēteris satikās ar kaujās 
ievainoto kaŗavīru ģimenēm, ko 
fonds atbalsta financiāli, un kāda 
Afganistānā krituša kaŗavīra ve -
cākiem. “Diasporas asimilācija, 
protams, notiek,” savā atskaitē 
uzsvēra ALA priekšsēdis, “Bet 
man patiktu, ja mēs vairāk 
runātu par pozitīvo pieredzi. Ir 
lietas, ko Latvija var piedāvāt 
ārpus Latvijas dzīvojošajiem, un 
ir daudz veidu, kā ALA var 
palīdzēt Latvijas cilvēkiem.”

Kā nozīmīgu Blumbergs vēr-
tēja tikšanos Vašingtonā ar ASV 
vēstnieku Latvijā Džonu Kār vai-
 lu (John L. Carwile), pirms viņa 
došanās uz Latviju. Tajā piedalījās 
ALA ģenerālsekretāre Marisa 
Gudrā un Apvienotās Amerikas 
baltiešu nacionālās komitejas 
(JBANC) pārstāvji Karls Altau un 
Eduards Ozoliņš. Abi piedalījās 
arī mūsu valdes sēdē 7. decembrī.

Vēstnieks Māris Selga savu 
uzrunu valdei iesāka ar atzīšanos, 
ka viņa pirmie trīs darba mēneši 
Latvijas vēstniecībā ASV bijuši 
ļoti aizņemti un arī nākamais 
gads solās būt tikpat noslogots. 
Gaidāma Latvijas valsts prezi-
denta vizīte ASV, kur Egils Levits 
piedalīsies ANO Ģenerālajā as  am  -
blejā, tāpat gaidāma Ministru 
prezidenta Krišjāņa Kariņa vizīte 
ASV. Valdības vadītājs plāno ap -
meklēt Jeila universitāti un tik-
ties ar sadarbības partneŗiem 
Mičiganā.

Amerikas Latviešu apvienībai 
vēstnieks novēlēja “turpināt uz -
turēt interesi par Latviju ASV“ 
un mudināt Amerikā dzīvojošos 
Latvijas balsstiesīgos aktīvāk 
piedalīties LR Saeimas vēlēšanās. 
Tāpat vēstnieks rosināja ieteikt 
labus kandidātus Latvijas Goda 
konsulu amatiem ASV, jo tas 
palīdz ekonomisko sakaru vei ci-
nāšanai starp abām valstīm. 

Savā uzrunā vēstnieks pie mi-
nēja arī Vašingtonā nesen noti-
kušo Apvienotās Amerikas bal-
tiešu nacionālās komitejas 
(JBANC) sarīkoto Baltijas Aiz -
stāvības dienu 8. novembrī, kuŗā, 
diemžēl bija maz dalībnieku. 

Tam, sniedzot savu ziņojumu, 
piekrita arī ALA Sabiedrisko at -
tiecību nozares vadītājs Dzintars 
Dzilna. Pats Dzintars piedalījās 
arī 13. Baltiešu konferences pa -
neļdiskusijā par ASV baltiešu 
organizāciju nākotni. Rīkojot nā -

kamo Aizstāvības dienas pasā-
kumu, kas notiks 2020. gada 
maijā, pasākuma organizētājiem 
vajadzētu vairāk piestrādāt, lai 
rosinātu cilvēku interesi pieda-
līties. 

Valde pieņēma arī vairākas 
rezolūcijas, kas saistītas ar Bal ti-
jas valstu drošības un aizsardzības 
spēju stiprināšanas pasākumiem. 

ALA Izglītības nozari vada 
Elisa Freimane, kas šo amatu 
uzņēmās pavisam nesen, tomēr 
viņu nekādi nevar uzskatīt par 
iesācēju izglītības jomā. Elisai ir 
liela pieredze, strādājot diasporas 
skolās, viņa ilgus gadus vadījusi 
Gaŗezera Vasaras vidusskolu, 
mācījusi latviešu valodu un 
literātūru, strādājusi pie mācību 
programmu izveides un vadījusi 
diasporas skolotāju apmācību. 
Rudenī nozares vadītāja apmek-
lēja vairākas Latvijas iestādes un 
organizācijas, kas nodarbojas ar 
diasporas skolu jautājumiem. 
Viņas secinājums – Latvijas pusē 
visi gatavi sadarbībai, lai gan ne 
vienmēr šī sadarbība un koor-
dinācija notiek pašu Latvijas 
iestāžu starpā.

(Turpināts 8. lpp.)
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Jāņa Vika un Martas kāzas
1923. gada 23. decembris

LAILA BALODE

Latvija. Mīla
Floridā valsts dzimšanas dienu  svin ar mīlasstāstiem

(Turpinājums sekos)

Kā galveno uzdevumu ASV 
latviešu skolās Elisa Freimane 
nosauca – palīdzēt ie  viest jaunās, 
Latvijā veidotās, Diasporas 
mācību vadlīnijas. 

Kultūras nozares un prakses 
programmas “Pavadi vasaru Lat-
vijā” vadītājai Līgai Ejupei amatā 
rit pēdējais darba gads, un mēs 
ceram atrast tikpat talantīgu un 
veiksmīgu viņas darba turpi-
nātāju. Prakses programmā, kas 

dod iespēju ārpus Latvijas dzī-
vojošiem latviešu izcelsmes stu-
dentiem praktizēties Latvijas ie -
stādēs un uzņēmumos, piecu gadu 
laikā piedalījušies 78 jau nieši. 

Par 2019. gada nozīmīgāko 
notikumu Kultūras nozarē Līga 
nosauc ar Latvijas Kultūras mi -
nistrijas atbalstu noorganizēto 
Latvijas vokālās grupas Latvian 
Voices koncerttūri Power of Song, 
ko kuplināja Vašingtonas uni-
versitātes profesora Gunta Šmid-
chena lekcijas ASV universitātēs. 

Koncertus apmeklēja vairāk nekā 
tūkstotis klausītāju, gandrīz 13 
tūkstoši klausītāju sekoja līdzi 
koncerta tiešraidei Kenedija 
centrā Vašingtonā. 

Sadarbojoties ar Latvijas Bērnu 
fondu, misiju palīdzēt bērniem 
Latvijā ”Sadarbība ar Latviju” 
turpina vadītāja Kaija Petrovska. 
Nozare saņem daudz ziedojumu 
no ASV latviešiem, kas paredzēti 
maznodrošināto ģimeņu atbal-
stam Latvijā. Kaijas uzdevums ir 
izvērtēt ikvienu piedāvājumu un 
izvēlēties tos, kam visvairāk 
nepieciešams mūsu atbalsts. Ir 
uzsākta arī sadarbība ar biedrību 
Eņģeļa sirds Latvijā, lai palīdzētu 
talantīgiem bērniem, īpaši lauku 
reģionos, kur vecākiem grūti 
atrast līdzekļus ārpusskolas no -
darbību apmaksāšanai.

Sporta nozari šogad uzsāka 
vadīt Miķelis Ģiga. Viņš šo amatu 
pārņēma no Toma Trautmaņa, ar 
kuŗu kopā turpina plānot un 
vadīt sporta pasākumus ASV un 
sportistu braucienus uz Latviju. 

 TATJANA ŽAGARE-VĪTIŅA, 
ALA Informācijas nozares vadītāja

Amerikas Latviešu apvienības
valdes sēde Vašingtonā 

(Turpināts no 7. lpp.) Valdes sēdē izskanēja ideja par 
financiālu atbalstu Gaŗezera Vo -
lejbola nogales skolēnu sacen sī-
bām, jo pašreizējie vidusskolēni 
varētu nākotnē kļūt par ALA 
biedriem. 

Biedru skaits ALA diemžēl tur-
pina samazināties, kaut ir ne -
daudz lielāks, salīdzinot ar 2018. 
gada statistiku, sēdē atzina Lī -
dzekļu vākšanas un biedru no -
zares vadītāja Kristīne Ģiga-
Bauer. Nozares vadītāja kopā ar 
biroja darbiniecēm organizējusi 
vairākas līdzekļu vākšanas akci-
jas, kuŗu rezultātus vēl apkopo. 

Vietējām organizācijām būtu 
jāveic pārskats par tām pie de-
rošajiem biedriem, lai varētu 
veikt uzlabojumus datu bāzē. 
Atcerēsimies, ka ALA ir lielākā 
organizācija, kas apvieno ASV 
latviešus, ja vien gribam turpināt 
uzturēt savu latvietību, mums tas 
jādara, iesaistoties un atbalstot 
Amerikas Latviešu apvienību. 

ALA birojā Rokvilē patlaban 
strādā divas pilna laika darbi-

nieces – ģenerālsekretāre Marisa 
Gudrā un grāmatvede Baiba 
Dolinsky. Bez ikdienas daudza-
jiem pienākumiem Marisa vada 
arī ALA izglītojošo ceļojumu 
programmu. Valde slēgtajā sēdē 
abu darbinieču veikumu no  vēr-
tēja atzinīgi, uzsverot, ka gan 
Marisai, gan Baibai piemīt augsta 
atbildības sajūta un precizitāte. 

2021. gadā Amerikas Latviešu 
apvienība svinēs savu 70. pa  stā-
vēšanas gadadienu. Apvienībai ir 
gaŗa un notikumiem bagāta vēs-
ture. Tās loma Latvijas neat ka-
rības atjaunošanā, latviešu sa -
biedrības saliedēšanā ārpus Lat-
vijas, ir bijusi visai nozīmīga. 
Aizejošajā gadā mums arī bijis 
daudz veiksmes stāstu. Mūsu 
programmas turpina darboties, 
un mūsu sadarbība ar Latviju 
turpina attīstīties. Gaidām tikša-
nos ar mūsu biedriem ALA 69. 
kongresā Minesotā, kur labprāt 
uzklausīsim jūsu pieredzi un 
domas!
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Pērn, Latvijas Simtgades visap-
tverošajās svinībās, mēs visi do -
mājām par savas valsts panā-
kumu gadsimtu. Domājot par to, 
kā šogad atzīmēt 101. dzimšanas 
dienu, mums F loridā šķita inte-
resanti paskatīties, kā mēs katrs 
ar savu pieredzi veidojam kopīgo 
atmiņu – mūsu valsts vēsturi. 

Svētku sarīkojumu veidojām 
no ”Tu esi Latvija” skatupunkta 
un izvēlējāmies mīlestības temu, 
jo tā ir visa sākums un tur pi-
nājums. Mūsu tautas dzejas zelta 
fondā literātiem par šo temu 
allaž ir bijis ko teikt. Veidojot 
sarīkojumu, aicinājām Floridas 
latviešu sabiedrību dalīties ar 
saviem dzimtas mīlas stāstiem 
un fotografijām. Mēs sastapām 
dažādas atbildes. Vieni uzskatīja, 
ka personiskie stāsti nav domāti, 
lai ar tiem dalītos publiski, citi 
savukārt bija priecīgi vien jau par 
gatavošanās procesu, kas viņiem 
bija licis pacilāt albumus un 
pacelt gaismā savas svētākās 
vērtības. Vēl citi – stundām gaŗās, 
sirsnīgās sarunās dalījās ar pie-
dzīvoto, kā rezultātā izkristalli-
zējās dziļas domas. Jā, mīlas stāsti 
katrā dzimtā ir citādi: citam 
spilgti, vētraini un īsi, citam ar 
ikdienas burvību piepildīti. 

Svētkos mēs savus un senču 
mīlas stāstus Latvijas laiku lokos 
vienojām ar dzeju, mākslinieces 
Kristīnes Velkeres videovīzijām 
un mūziku. Emocionāli mūzi-
cēja ģitārists Pēteris Ozols, īstu 
vokālās mākslas baudu sniedza 
Aleksandra Ritums. Flautistes 
Ilonas Kudiņas (Bostona) izpil-
dījumā virtuozi izkanēja Pēteŗa 
Vaska „Ainava ar putniem“, 
Anitas Kuprisas „Pagānu at  mi-
ņas’’, Agnetas Krilovas-Bērziņas 
„Ievziedu kalnā“ u.c.  

Pēc Amerikas un Latvijas him-
nām, karogiem, svētbrīža mēs no -
saucām vārdu Mīlestība un ļāvā-
mies domām un sarunām par to.  

Lūk, Mildas stāsts. Viņas jau-
nībā visas meitenes no galvas 
zināja Friča Bārdas dzejoli 
”Svešinieks”. Arī viņa Vidzemes 
pakalnos izsapņoja savu mīles-
tību. Milda studēja vokālo 
mākslu Pēterburgā, bet, kad 
ierobežotie materiālie apstākļi 
sašķobīja veselību, izgāja par 
sievu pie bagāta, bet gados kriet-
ni vecāka dzirnavnieka. Milda 
ticēja mīlestībai un klasisko Friča 
Bārdas mīlas dzejoli bija jāmācās 
no galvas arī viņas mazbērniem 
pusgadsimtu vēlāk...

Mēs pārrunajām pirmo mīles-
tību gaišajos 30. gadu stāstos. 
Humora dzirksti ienesa igauņa 
Pītera vecāku iepazīšanas stāsts. 
Valgā, kas blakus Valkai, Pītera 
vecāki iepazinās Igauņu korpo-
rācijas studentu rīkotajā rīta 
modināšanas rituālā. Radās jau-
tājums – varbūt dziedāšana va -
rēja būt īpašs Baltijas jauniešu 
iepazīšanās veids. Sarunā ar Aijas 
kundzi skaidrojām stiprās ģime-
nes tradīcijas ar lielu interesi 
noklausījāmies stāstu par viņas 
mātes Lonijas Rundeles skolas 
gadu draudzību ar Aleksanadru 
Čaku. Lonija palīdzēja mācībās 
Čakam, kuŗa ģimene bija atgrie-
zusies no Krievijas bēgļu gaitām, 
un mācības pārauga draudzībā 
un vēlāk – skaistā mīlestībā. 
Čaks vēstulē Lonijai rakstīja: ”Es 
nožēloju katru skūpstu, ko es 
neesmu skūpstījis, tavas lūpas, 
kuŗas man bijušas tāļas kā 
zvaigznes, katru stundu, ko esmu 
palaidis gaŗām, katru dziesmu, 
ko neesmu izdziedājis.” Pirmā 
mīlestība darīja savu – tapa dze -

joļu cikli ”Loņai” un ”Zelta 
zvans”. Vēlāk, kad Čaks jau bija 
pazaudējis Loniju, viņš uzrakstīja 
savu visintimāko un populārāko 
dzejoli, pārtapis dziesmā ”Atzī-
šanās”: ”Miglā asaro logs, ko tur 
liegties, nav vērts...” Literātūras 
vēsturē gan raksta, ka Čaks šo 
dzejoli dāvinājis citai viņa lik  te-
nīgai sievietei, bet tai pašā laikā 
ir fakti, kas apliecina, ka dzejoli 
dzejnieks uzdāvinājis arī savai 
skolas gadu mīlestībai Leontīnei 
Rundelei, kas licis viņai domāt, 
ka dzejolis rakstīts tieši viņai.  
Mūsu sarīkojumā Pēteŗa un 
Ilonas atskaņojumā miglā logs 
asaroja pār visiem, kuŗi ir pa -
zinuši nesatikšanos. Īstenībā, lai 
arī kuŗai mūzai Čaks rakstīja, 
gan šo, gan citus dzejoļus, viņam, 
tāpat kā Rainim, mīlas sudrabotā 
gaisma ļāva celties pāri ikdienībai. 
Dzīvē arī turpmākie notikumi  
virknējās tā, ka Aijas kundzes 
mamma Leontīne Rundele emo-
cionālitāti nolika malā un laimīgi 
apprecējās ar itin nosvērtu kungu 
un abi kopā izaudzināja bērnus. 
Un, lūk, meitas Aijas mīlestība 
ģimenē, turpinās jau 67 gadus.

Daumanata k-gs rādīja savu 
vecāku kāzu foto no 1929. gada. 
Viņam pašam, precoties 1946. 
gadā dīpīšu nometenē, nebija ne 
fotografa, ne arī līgavai baltās 
kleitas... 

Līvijas kundze stāstīja par to, 
kā viņas māte, vecāku un divu 
brāļu lolota, skaista kuldīdzniece, 
bija aprecējusies ļoti jauna, un 
viņas tēvs tika iesaukts leģionā. 
Līvijas mātei bija tikai 19 gadi, 
kad viņa viena pati ar trīsgadīgu  
meitu uz rokām Vācijas hospitālī 
laimīgi atrada savu vīru – Līvijas 
tēvu.

Laimīgais satikšanās stāsts bija 
arī par leģionāru Arvīdu Vanagu. 
Vācijā viņa vienība bija kritusi 
franču gūstā, vīri tika aizvesti 
nezināmā virzienā, bet naktī 

mežā vairākiem bija izdevies 
izbēgt. Neticami, bet tajā mežā 
kaŗavīri satikuši latviešu bēgļus. 
Bēgšanu turpinājuši visi kopā, un 
Arvīds kādai sievietei palīdzējis 
nest saiņus. Izklausītos neticami, 
ja vien nezinātu – tas ir reāls 
stāsts, – rītausmā atklājies, ka 
sieviete, kuŗai viņš palīdzējis,  
izrādījusies... viņa paša sieva! 

Protams, bija arī nesatikšanas 
stāsti, un turpat Latvijā. Daces 
vecāsmātes brālis, gulbenietis 

Teodors, tikko apecējis mīlēto 
kurzemnieci, kad viņam pienācis 
iesaukums padomju armijā. Viņš 
nav gribējis kaŗot un, cerot, ka 
laiki ātri mainīsies, slēpies vecāku 
mājās, kūtsaugšā. Lai arī katru 
dienu Teodors rakstīja vētules 
savai Hildai, laiki nemainījās tik 
ātri. Kad varēja legālizēties, Teo-
doram bija pienākums palīdzēt 
sirmo vecāku saimniecībā, bet 
Hildai kaŗš bija nolicis pienā-
kumu rūpēties par kaŗā kritušā 
brāļa bērniem. Tā viņi, katrs savu 
pienākumu pildot, palika vie-
natnē, turpat Latvijā. Vēstules 
palika neizlasītas. 

Visgaišāko sveci mēs dedzām 
par tiem, kuŗi nesatikās un kuŗu 
mīlestības sapņi palika zemdegās 
un tīreļpurvos. 

Arī pēckaŗa laiks lika pieņemt 
nežēlīgus lēmumus. Mārītes kun-
dze uz jautājumu par dzimtas 
fotografijam atbildēja, ka nevarot 
parādīt. Kad viņas vecāki bēga uz 
Zviedriju, krastā laivu izrādījās 
mazāk nekā cilvēku, un jāglābj 
bija cilvēki. Tājā naktī princips 
bija viens – tika glābti cilvēki, ne 
koferi. Tie palika jūras krastā, 
vērtslietām, protams, atradās 
”citi saimnieki”, bet fotografijas, 
droši vien, ieskalojās jūrā. Mārīte 
piedzima Zviedrijā.  

Laikā kad lodes, laivas, kuģi  
un vilcieni nežēlīgi šķīra mīļos, 
Dainas mātei bija jāpieņem 
lēmums, vai palikt ar drošībā 
esošo meitu Latvijā, vai doties 
kopā ar vīru uz Sibiriju. Pēteŗa 
tēvam, mācītājam, bija jāpieņem 
lēmums starp došanos ar ģimeni 
uz Vāciju vai tajā brīdī tik ļoti 
nozīmīgo kalpošanu savai lute-
rāņu draudzei.

Ivara māte, kuŗai nācas pa  zau-
dēt visus savus mīļos Sibirijā un 
kaŗā, par pagātni nerunāja.
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(Turpinājums 10. lpp.)

***

Atbalsta ASV noteiktās 
sankcijas Lembergam

Apvienotā Baltijas – Amerikas 
na  cionālā komiteja un Amerikas 
Latviešu apvienība atbalsta ASV 
noteiktās sankcijas Ventspils mē -
ram Aivaram Lembergam (“Lat-
vijai un Ventspilij”), kopīgi iz -
platītajā paziņojumā uzsver abas 
organizācijas. Paziņojumā norā-
dīts, ka gan komiteja, gan apvie-
nība atbalsta ASV sankcijas, “kas 
apliecina likuma varu un to, ka 
tiesiskums nepazīsts robežas”. Ko -
pī gajā paziņojumā rakstīts, ka aiz -
vadīto desmit gadu laikā ko  miteja 
un apvienība ir uzsvērušas nepie -
ciešamību paplašināt Magņitska 
sankcijas, kas sākotnēji attiecās uz 
cilvēktiesību pārkāpējiem Krie -
vijā saistībā ar jurista Sergeja Mag-
ņitska nāvi 2009. gadā.

***
Baltijas valstu prezidenti 

tiekas Rīgas pilī
17. decembrī Rīgas pilī tikās 

visu trīs Baltijas valstu prezidenti. 
Valsts galva Egils Levits uz Rīgu 
bija uzaicinājis savus Igaunijas un 
Lietuvas kollēgas Kersti Kaljulaidu 
un Gitanu Nausēdu, lai apspries-
tos par reģionālajiem projektiem 
un sadarbību, kā arī šomēnes 
Londonā notikušā NATO samita 
rezultātiem. Pēc tikšanās Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas prezidenti 
pēcpusdienā kopā apmeklēja Ziem-
svētku tirdziņu Doma lau kumā 
un viesojās Latvijas Radio 5 lab-
darības maratona “Dod pieci!” 
stikla studijā.   

***
Valsts prezidents pasniedz 

Cildinājuma rakstu 
12. decembrī Valsts prezidents 

Egils Levits Rīgas pilī pasniedza 

Apvienotās Baltijas – Amerikas nacionālās komitejas un Amerikas Lat-
viešu apvienības PAZIŅOJUMS saistībā ar ASV noteiktajām sankcijām, kas 
skar Latvijas oligarchu.

2019.  gada 9.  decembrī ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (Office of Foreign 
Assets Control, OFAC) noteicis sankcijas, kas skar Latvijas oligarchu Aivaru Lembergu, 

Ventspils Attīstības aģentūru, Biznesa attīstības asociāciju, Latvijas Transita biznesa 

asociāciju un Ventspils brīvostas pārvaldi.

Paziņojumā OFAC norāda, ka korupcija ir gadiem ilgi nodarījusi zaudējumus 

Latvijas ekonomikai, atņemot iedzīvotājiem līdzekļus pakalpojumiem un ļaujot 

prettiesiskiem spēlētājiem kaitēt Latvijas valsts un NATO drošībai. 

Tāpat OFAC uzsver, ka ASV un Latvija ir strādājušas cieši kopā, lai cīnītos pret ko -

rupciju un sauktu pie atbildības korumpētus oligarchus.

Apvienotā Baltijas – Amerikas nacionālā komiteja (ABANK) un Ameri-
kas Latviešu apvienība (ALA) pilnībā atbalsta ASV sankcijas, kas apliecina 
likuma varu un to, ka tiesiskums nepazīst robežas.

Pēdējo 10 gadu laikā ABANK un ALA ir uzsvērušas nepieciešamību 
paplašināt sankcijas, kas sākotnēji skāra cilvēktiesību pārkāpējus Krie -
vijā saistībā ar Sergeja Magņitska nāvi 2009. gadā.

ABANK un ALA rīkotajās konferencēs un semināros 2013., 2015. un 
2018. gadā Vašingtonā un Ņujorkā, kuŗos apskatījām arī sankciju jautā-
jumu, ir piedalījušies tādi prominenti sankciju aizstāvji kā aktīvists Bils 
Brovders un citi. 

Tāpat ABANK un ALA pauž atbalstu 9. decembŗa Eiropas Savienības (ES) 
ārlietu ministru lēmumam virzīties uz priekšu, lai izveidotu sankciju re  žī-
mu ES mērogā, kas būtu līdzvērtīgs ASV noteiktajam Magņitska sarakstam.

Paužam cerību, ka ASV turpinās ciešu sadarbību ar Latvijas valdību un 
citām ES dalībvalstīm, lai novērstu korupciju un sauktu pie atbildības 
korumpētus oligarchus par viņu izdarītajiem noziegumiem.

Cildinājuma rakstu Viktoram Avo-
tiņam par nozīmīgo ieguldījumu 
Latvijas Tautas Frontes izveidē.

“Augsti novērtēju Jūsu lielo ie -
guldījumu Latvijas Tautas frontes 
izveidē, palīdzot mūsu valsts ne -
atkarības atjaunošanas sarežģī ta-
jiem ceļiem pirms 30 gadiem. Tas 
prasīja drosmīgu garu, atvērtu un 
analītisku prātu. Savukārt Jūsu ie -
guldījums žurnālistikā un rakst-
niecībā vienmēr ir piesaistījis ar 
savu dziļo un radošo skatījumu,” 
uzsvēra Valsts prezidents Egils Le -
vits, pasniedzot V. Avotiņam Cil-
dinājuma rakstu.

***
Valsts prezidents ar FICIL 

diskutē par Latvijas 
konkurētspējas veicināšanu
Valsts prezidents Egils Levits 

Rīgas pilī tikās ar Ārvalstu inves-
toru padomes Latvijā (FICIL) pār-
stāvjiem, lai pārrunātu nozarē ak -
tuālus jautājumus, kas veicinātu 
Latvijas konkurētspēju un pie vil-
cību no ārvalstu investoru un uz -
ņēmēju skatpunkta.

Tikšanās laikā FICIL pārstāvji 
uzsvēra, lai Latvija kļūtu kon ku-
rēt spējīgāka un pievilcīgāka Bal-
tijas jūras reģionā, ir nepiecieša -

ma skaidra uzņēmējdarbības vī   zi-
ja un paredzama uzņēmēj darbī-
bas vide. No investoru viedokļa 
pa  redzamība ir svarīgs aspekts, ar 
ko uzņēmēji rēķinās. Valsts pre-
zidents piekrita FICIL, ka vīzijai 
attiecībā uz uzņēmējdarbību jā  -
būt spilgtākai, taču norādīja arī    
uz to, ka valsts attīstības vīzija ir 
komplekss jēdziens, jo tai jāaptver 
daudz dažādu jomu, un katrai no 
tām ir savas vajadzības. “Visaug-
stākajā līmenī valsts attīstības vīzi-
ju apkopo Nacionālais attīs tības 
plāns (NAP), taču tā nozīme po -
lītiskajā dienaskārtībā varētu būt 
lielāka, proti, valdības deklarā ci-
jām vajadzētu ciešāku sasaisti ar 
NAP,” norādīja E. Levits. Abas pu -
ses bija vienisprātis, ka nopietni 
jāstrādā pie tā, lai Latvijas studenti, 
kuri pašlaik studē ārzemēs, vēlētos 
atgriezties dzimtenē un savas 
zināšanas veltīt tās attīstībai. To 
varētu panākt ar interesantām 
darbavietām, kas būtu intelektuāli 
izaicinošas un bagātinošas. Tas 
būtu ieguvums ne tikai Latvijas 
valstij tās ilgtermiņa attīstībā, bet 
arī sekmētu ārvalstu investoru in -
teresi. Tikšanās laikā tika pārrunā-
ti arī nepieciešamie uzlabojumi 
Latvijas tieslietu sistēmā, kam no -
teikti būtu jāiet roku rokā ar di  - 
gi talizāciju. FICIL pārstāvji ļoti 
augsts vērtē ideju par ekonomisko 
lietu tiesas izveidi. Kā nozīmīgu 
jautājumu, kas veicinātu investīci -
ju piesaisti valstij, FICIL minēja 
arī augstākās izglītības jautājumu 
sakārtošanu, kas sevī ietvertu kva-
litātīvākās izglītības nodrošinā ša-
nu, augstskolu konkurētspējas pa -
lielināšu Eiropas līmenī, mūsdie-
nīga un pārdomāta augstskolu 
pār valdības modeļa ieviešanu. In -
vestori augstākās izglītības sistē-
mas kvalitāti sasaista ar darbaspē-
ka pieejamības jautājumiem.

***
Latvijas Okupācijas mūzeju 
turpmāk vadīs Solvita Vība

Latvijas Okupācijas mūzeja bied-
rība (LOMB) biedru sapulcē par 
jauno Latvijas Okupācijas mūzeja 
direktori apstiprināja Solvitu Vību. 

Solvita Vība // Foto: LETA
Jaunā direktore tika izvēlēta at -

klātā konkursā, ko LOMB izslu-
dināja 21. augustā. Konkursā pie-
teicās 13 pretendenti, no kuŗiem 
viens dalību konkursā neturpi-
nāja. Četri no pretendentiem tika 
izvirzīti uz otro konkursa kārtu, 
kuŗā viņus vērtēja konkursa ko -
misija – LOMB valde, LOMB 
biedri un Mūzeja darbinieki. 14. 
decembŗa biedru sapulcē par jau-
no Latvijas Okupācijas mūzeja di -
rektori apstiprināja Solvitu Vī  bu. 
Viņai ir maģistra grads vēsturē, kā 
arī tiesību zinātņu bakalaura grāds. 
S.Vības profesionālā pieredze sai s-
tīta ar darbu Latvijas Universitā  -
tes Vēstures un filozofijas fakultā-
tē, jurista darbu Naturalizācijas 
pā rvaldē un vadot nevalsts orga-
nizāciju “Kristīnes Čilveres Dzīv-
nieku draugu biedrība”. Jaunā di -
rektore stājās amatā 18. decembrī.

Tiešs trāpījums 
oligarchu bunkurā

Šādu virsrakstu savai publikācijai izvēlējies populārais žurnāla 
IR polītiskais komentētājs Aivars Ozoliņš, par mērķi izraugoties 
arī populāro (negātīvā nozīmē) oligarchu un biznesmeni ventspil-
nieku Aivaru Lembergu. Zibensspēriens nāca no Atlantijas otra 
krasta un trāpīja oligarchu centrālajā bunkurā, atbalsis atskanēja 
gandrīz vai visā pasaulē. Ozoliņš komentē, ka tas noticis kalendārā 
atzīmētā (!) dienā:       

Sen dzirdēju, nu redzēju… Pirmdien 
(9. decembrī – Red.) pārliecinājāmies, 

ko īsti nozīmē līdz šim ārzemju 
ziņās lasītais par Magņitska liku-
mu un ASV valdības sankcijām 
korumpantiem. Starptautiskajā 
pretkorupcijas dienā ASV Fi  nan-
ču ministrijas Ārvalstu aktīvu 

kontroles birojs papildināja sank-
ci  jām pakļauto sarakstu arī ar mūs-

māju Aivaru Lembergu un četrām 
organizācijām. (..)

Blīkšķis ir pamatīgs, tūlītējais iespaids ir 
neparasts un labs. Sankciju starpkontinentālās raķetes tiešais 
trāpījums izdzina Latvijas oligarchu senioru no bunkura ārdīties 
atkal, kā senos laikos, “publiskajā telpā”. Taču sprādziens ir iznī ci-
nājis savulaik radioaktīvo “ko saka Lembergs” mākoni, kas ceturt-
daļgadsimtu bija karājies virs lēmumu pieņēmējiem un sabiedrības. 
Piepeši ir vienalga, ko Ventspilī purpina smagos kriminālnoziegumos 
sen apsūdzētais. Viņš ir tikai viens no jaunpienācējiem ASV sank-
cijām pakļauto sarakstā. Vai mums rūp, ko par savu nonākšanu 
šajā sarakstā šodien saka, piemēram, Zorans Petrovičs Belgradā vai 
Kuns Kims Pnompeņā? Katrs no sarakstā ieliktajiem ir problēma 
savai valstij, taču noteikti nav daļa no risinājuma.

Labā ziņa ir, ka oligarchu centrālais bunkurs ir sagrauts, un tas ir 
neatgriezeniski. Tā ilggadējais saimnieks vienā mirklī ir kļuvis bīs tams 
ikvienam, ar kuŗu ir saistīts, tātad daudziem. Ielaisties darījumos ar 
Lembergu vai viņa kontrolētajām organizācijām nozīmē riskēt 
nonākt tajā pašā sarakstā.

ASV valdības paziņojumā uzsvērts, ka korupcija ir gadiem ilgi 
kaitējusi Latvijas ekonomikai, laupījusi Latvijas cilvēkiem līdzekļus, 
kuŗi būtu izmantoti sabiedriskam labumam, un arī apdraud Lat-
vijas un NATO alianses drošību. Tāpēc ASV sankcijas (“ciešā sadar-
bī   bā ar Latvijas valdību”) parāda Savienoto Valstu atbalstu Latvijai 
un apņemšanos “saukt pie atbildības korumpētos oligarchus par 
viņu rīcību pret svarīgu sabiedroto Eiropā”.

ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) pa -
ziņojumā no amata pienākumiem atstādinātais Ventspils domes 
priekšsēdis Aivars Lembergs nosaukts par Latvijas oligarchu, un 
viņš sankcijām pakļauts kā pašreizējā vai bijusī amatpersona, kas 
atbildīga vai līdzdalīga, vai tieši vai netieši iesaistīta korupcijā, ie -
skaitot  valsts līdzekļu šķērdēšanu, privātu līdzekļu piesavināša -
nos personīgam labumam, ar valdības līgumiem saistītu korupci-
ju, vai dabas resursu ieguvi vai kukuļošanu. Lembergs arī izman-
tojis savu ietekmi, lai ieceltu vai atceltu  noteiktas amatpersonas, 
un ietekmējis un korumpējis tiesībsargājošo amatpersonas, lai 
aizstāvētu savas intereses un gāztu polītiķus, kuŗus viņš citādi nav 
varējis kontrolēt.    

***
Ministrs piedalās 

ANO Klimata samitā Madridē
10. decembrī Vides un reģionā-

lās attīstības ministrs Juris Pūce 
uzstājās ANO Vispārējās konven-
cijas par klimata pārmaiņām kon-
ferencē Madridē, Spānijā, ar uz -
runu Latvijas vārdā.

Savā uzrunā Juris Pūce uzsvēra 
Latvijas apņemšanos pabeigt dar-
bu pie Latvijas nacionālās stratē-
ģijas klimatneitrālitātes sasnieg ša-
nai 2050. gadā. Ministrs pievieno-

jās citu valstu delegāciju vadītāju 
viedoklim par samita ļoti labu or -
ganizēšanu, ko Spānija uzņēmās 
un nodrošināja ļoti īsā laika pos-
mā. Vizītes laikā J. Pūce, VSV Alda 
Ozola un delegācija apmeklēja 
vēst niecību un tikās ar vēstnieci 
Argitu Daudzi un vēstniecības 
dar biniekiem. ANO Klimta sa -
mits COP 25 sākās 2. decembrī. 
Samitā piedalījās vairāk nekā 25 
tūkstoši dalībnieku no 195 valstīm.

***
Latvijas Bankas prezidenta 

amatā ievēlē Mārtiņu Kazāku
Saeima sēdē 12. decembrī Lat - 

vi jas Bankas prezidenta amatā ie -
vēlējusi līdzšinējo centrālās ban-
kas padomes locekli Mārtiņu Ka -
zāku. Viņa iecelšanu amatā at -
balstīja 76 deputāti, pret nebija ne -
viens, bet viens parlamentārietis 
balsojumā atturējās. 

***
trs piedalās 
ta samitā MMadadridē
rī Videses uun n rereģiģionnā-ā-
ministrrs s JuJurir s s PūP cece
Vispārērējājās s kokonvnvenen--

ata pārmaiņāņ m m kokon-n-
idē, Spānijāj , arar uuz z-
vārdā.

jāj s cicitutu valstu delegāciju
viv ededokoklilim par samita ļoti 
gaganinizēzēšanu, , koko Spānija u
unun nododror šiinānājaja ļļototi i īsā la
māmā. ViVizīz tees s lalaikikā ā J.J PPūce, V
OzOzola a unun ddelelegegācācija ap
vēv stst nnieiecīcībubu uun tikās ar v
ArArgigitut DDauaudzd i un vēst
dad r r bibininiekekieiem.m ANONO Klim
mimitsts CCOPOP 225 5 sāsākākās 2. de
Samim tātā ppieedadalīlījājās s vavairāk n
tūtūkskstotoši dallībībninieke u no 195

***
Latvijas Bankas prezid

amatā ievēlē Mārtiņu K
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Mārtiņš Kazāks dzimis 1973. ga -
dā. Vidējo izglītību ieguvis Lie pā-
jas Raiņa 6. vidusskolā, Latvijas 
Universitātē ieguvis bakalaura 
gradu ekonomikā. Tāpat viņam ir 
Londonas universitātē iegūts ma -
ģistra grads ekonomikā un arī tur-
pat iegūts doktora grads ekono-
mikā. Vēl Kazākam ir Kembridžas 
universitātē iegūts diploms eko-
no mikā. No 2018. gada augusta 
Kazāks darbojas Latvijas Bankas 
padomes locekļa amatā. Iepriekš 
bija AS Swedbank galvenais eko-
nomists un arī “Swedbank grupas” 
galvenā ekonomista vietnieks. Ka -
zāks strādājis par mācībspēku Rī -
gas Ekonomikas augstskolā. Ie -
priekš bijis Valsts prezidenta Stra-
tēģiskās analīzes komisijas biedrs, 
arī Fiskālās disciplīnas padomes 
biedrs.

Kazāks iepriekš intervijā Latvi-
jas Radio akcentēja četras lietas, 
ko būtu nepieciešams darīt, lai 
Latvijas Banka būtu jaudīgs pa -
mats Latvijas ekonomikas izaug-
smē. Viņaprāt, iespējams samazi-
nāt Latvijas Bankas izmaksas, op -
timizējot funkcijas un samazinot 
darbinieku skaitu, sākot ar pašu 
augstāko vadību. Tāpat, pēc Kazā-
ka teiktā, Latvijas Banka var sniegt 
krietni lielāku atbalstu ekonomi-
kai, piemēram, technoloģiju jomā.

***
Rīgas un Ventspils ostas 
nodod valsts pārvaldībā

Noraidot visus opozicijas priekš -
likumus, Saeimas deputātu vairā-
kums galīgajā lasījumā pieņēma 
grozījumus likumā “Par ostām”, ar 
kuŗiem valsts pārvaldībā tiks pār-
ņemtas Rīgas un Ventspils ostas. 
Debates par minēto jautājumu 
parlamentā ilga vairākas stundas. 
Vienas dienas laikā Saeima likum-
projektu steidzamības kārtā izska-
tīja abos lasījumos, starp lasīju-
miem likumprojektam iesniegtos 
priekšlikumus izskatot arī atbildī-
gajā komisijā. Ņemot vērā, ka par 
likumprojekta noteikšanu par 
steidzamu nobalsoja vairāk nekā 
divas trešdaļas klātesošo deputātu, 
Valsts prezidentam Egilam Levi-
tam minētie grozījumi ir jāizslu-
dina.

***
Kalve Coffee atzīta par 

otro labāko Eiropā

Vērienīgākajās Eiropas kafijas 
grauzdētāju sacensībās Roast Ma -
s  ter, kas norisinājās Italijas galvas-
pilsētā Milānā, Latvijas kafijas 
grauzdētava Kalve Coffee ieguva 
augsto otro vietu 30 Eiropas labā-

ko kafijas grauzdētāju konkuren-
cē, paliekot vien dažu punktu at -
tālumā no uzvarētāja ‒ Parīzes 
grauzdētavas Belleville Brulerie.

***
Briselē atgādina par 

nevienlīdzīgo financējumu 
dalībvalstīm

Baltijas valstu lauksaimnieki    
12. decembrī pulcējās Briselē, lai 
Eiropadomes sanāksmes apmek-
lē tājiem atgādinātu par nevien lī-
dzīgo nozares financējuma sadali 
starp dalībvalstīm. Latvijas lauk-
saimnieku organizācijas norāda, 
ka Baltijas zemnieki ir saņēmuši 
zemāko tiešā atbalsta līmeni, kas ir 
tikai 54 – 60% no Eiropas vidējā.

Zemnieki iestājas par lielāku at -
balstu jaunajiem zemniekiem un 
papildu financējumu klimata pra-
sību izpildei. Pasaules dabas fonds 
vērtē, ka ir jāseko principam – pie-
sārņotājs maksā, un lauk saim nie-
cībai arī ir liela ietekme uz ap -
kārtējo vidi.  

***
Notiesājošais spriedums par 
kaŗošanu Austrumukrainā

Augstākās tiesas (Senāta) Kri mi-
nāllietu departaments atstāja ne -
grozītu Rīgas apgabaltiesas sprie-
dumu, ar kuŗu apsūdzētais atzīts 
par vainīgu un sodīts par to, ka 
viņš piedalījies bruņotā konfliktā 
Austrumukrainā, apmācot jaunos 
kaŗavīrus. Ar Rīgas apgabaltiesas 
2019. gada 11. februāra spriedu-
mu apsūdzētais sodīts ar brīvības 
at  ņemšanu uz pieciem gadiem, ar 
probācijas uzraudzību uz diviem 
gadiem. Saskaņā ar Krimināl li ku-
ma 52. panta piekto daļu apsū dzē-
tajam soda termiņā ieskaitīts ap -
cietinājumā pavadītais laiks no 
2016. gada 3. februāŗa līdz 2017. 
gada 4. augustam.

***
Gleznotājs 

HARALDS NORĪTIS 
Mūžībā

28. novembrī mūžībā devies 
mākslinieks, gleznotājs un kād-
reizējais hokejists Haralds Norītis 
(1927-2019), paziņojuši māksli-
nie ka piederīgie.

Haralds Norītis, slavenā hokejis-
ta Elmāra Baura māsasdēls, dzi-
mis 1927. gadā Rīgā. Pēc Otrā  
pasaules kaŗa devās bēgļu gaitās. 
1951. gadā ieceļojis Austrālijā. 
1954. gadā beidzis Nacionālo 
mākslas skolu Sidnejā. Kopš 1965. 
gada piedalījies grupu izstādēs gal-
venokārt Austrālijā, bet arī ASV, 
Japānā, Kanadā un Latvijā. 1966. 
gadā ar diviem austrāliešu partne-
riem nodibinājis un pēc tam va -
dījis Central Street galeriju Sidnejā. 
Austrālijas mākslas kritiķis Pauls 
Makgiliks uzskata, ka šī galerija 
bijusi ar vadošu lomu laikmetīgās 
mākslas izstādīšanā un populā ri-
zēšanā Austrālijas mākslas vēsturē 
ar īpašu iejūtību iepretim jauniem 

strāvojumiem it bieži nerēķino -
ties ar pasākumu peļņu. Norītim 
bijušas vairākas personālizstādes. 
1993. gadā viņš pats bijis kurators 
Latvijas jauno mākslinieku iz  stā-
dei Brisbeinas Modernās māk slas 
mūzejā. Norīša abstraktā gleznie-
cība ar krāsas radītām it kā no 
dabas veidoliem atvasinātām for-
mām saista ar savu īpašo skaidrī-
bu, pats mākslinieks ‒ ar savu ne -
atkarīgo attieksmi pret mākslas 
norisēm.

***
“Sibirijas bērni” tiekas ar 

režisori Dzintru Geku
Latvijas vēstniecībā pulcējās tie 

Latvijas ebrēdji, kuŗi paši vai kuru 
vecāki 1941. gada 14. jūnijā kopā 
ar 15 tūkstošiem Latvijas iedzī vo-
tāju tika izsūtīti uz Sibiriju. Patei-
coties režisores Dzintras Gekas 
ak  tīvajam un pašaizliedzīgajam 
dar bam, iemūžinot izsūtīto Lat vi-
jas iedzīvotāju atmiņas, ir izveido-
jies arī šis – no Latvijas izsūtīto eb -
rēju klubiņš, kuŗi vienmēr ar lie-
lāko prieku satiekas Dzintras Ge -
kas viesošanās laikā Izraēlā.

Tikšanās laikā režisore Dzintra 
Geka prezentēja savas jaunās grā-
matas Shalom Siberia! signāl ek-
semplāru. Grāmata stāsta par Lat-
vijas ebrējiem, kuŗus piemeklēja 
tāds pats skaudrs liktenis kā tūk-
stošus Latvijas iedzīvotājus. Grā-
mata tiks izdota divās valodās – 
angļu un krievu. Sarīkojuma da -
lībniekiem bija arī iespēja noska-
tījās režisores Dzintras Gekas do -
kumentālo filmu ar Pēteŗa Vaska 
mūziku “Kurts Fridrihsons”. Pēc 
filmas noskatīšanās raisījās aktīva 
diskusija un viesi dalījās iespaidos 
par filmā redzēto un atmiņās un 
pārdzīvojumos par Sibirijā pava-
dītajiem gadiem un vecāku at -
miņām.Vēstniecība izsaka lielu 
paldies Arkādijam Maijofisam, 
kuŗš pats dzimis izsūtījumā Tom - 
s kā, un kura dzīvesstāsts arī ir ie -
kļauts  grāmatā Shalom Siberia! un 
kuŗš sarūpēja piemiņas suvenīrus 
pasākuma dalībniekiem.

***
Vokālā grupa Latvian Voices 

svin desmit gadu jubileju
Kultūras un mākslas telpā 

“Hanzas perons”  12. decembrī ar 
pirmatskaņojumu vokālā grupa 
“Latvian Voices” svinēja savas ra -
došās darbības desmit gadu jubi-
leju.

Koncerta pirmajā daļā pirmat-
skaņojumu piedzīvoja kompo   nistes 
Lauras Jēkabsones skaņdarbs Vox 
Femme. Jaundarbs tapis, kompo-
nistei sadarbojoties ar latviešu 
folkloras un dzīvesstāstu pētnieci 
Sanitu Reinsoni. Koncerta režisors 

AUSTRIJA. 14. decembrī Latvijas vēstniecībā Vīnē pulcējās Aus-
t rijā dzīvojošie latvieši ar ģimenēm, lai kopīgi atzīmētu Ziemsvētkus. 
Dalībniekus ar dziesmām, dejām un rotaļām priecēja Čučumuižas rūķi 
un Ziemsvētku vecītis. Viesus vēstniecībā ar uzrunām sveica Latvijas 
vēstniecības Austrijā vadītājas vietniece Elīna Borhersa un Vīnes lat-
viešu bērnu skoliņas vadītāja Ieva Pūpola. Klātesošos ar mūzikālu uzve-
dumu iepriecināja Ziemsvētku vecītis, Čučumuižas rūķu krustmāmiņa, 
kā arī rūķīši Kikī un Mazā Raganiņa. Lomās iejutās aktieri Atvars Sir-
mais, Kristīne Dina Bitēna, Dace Skadiņa un Biminita Baltakmene.

DĀNIJA. Vēstniecībā sekmīgi uzsāktais Kopenhāgenas latviešu 
skoliņas “Sauleszaķēns” mācību semestris noslēdzās ar Ziemsvētku 
eglītes pasākumu skoliņas bērniem. Sarīkojums, kas norisinājās Osram-
huset kultūras nama telpās Kopenhāgenā, pulcēja ģimenes un bērnus 
no visas Zēlandes salas, tai skaitā arī vēstniecības darbinieku atvases. 
Bērniem bija iespēja kopīgi rotāt eglīti, spēlēt sniegavīru boulingu, ga -
tavot sniega piku popkornu un saviesīgās čalās pavadīt kopā laiku. 
Latviskas Ziemsvētku sajūtas radīšanai tika dziedātas Ziemsvētku dzies-
mas latviešu valodā, bērni vecākiem sniedza cītīgi gatavoto priekš ne-
sumu “Piparkūkas danco” un rūķi dalīja dāvanas.

FRANCIJA. 12. decembrī Latvijas vēstniecībā Parīzē notika ka -
meŗmūzikas koncerts, kuŗā pieci izcili mūziķi atskaņoja franču un 
latviešu komponistu mūziku. Koncertā kopā ar Kristoferu Beketu uz -
stājās flautiste Liene Denisjuka Straupe, obojists Mārtiņš Dovmanis un 
vijolnieki Gunārs Mūrnieks un Lāsma Vītola. Mūziķi izpildīja vairākus 
Pēteŗa Vaska skaņdarbus, kā arī tādu komponistu skaņdarbus kā Imants 
Kalniņš, Jānis Mediņš, Helmers Pavasars, Richards Dubra, Pēteris 
Plakidis. Koncertā dzirdējām arī franču komponistu skaņdarbus –
Moriss Ravēls, Gabriels Forē, Filips Gobērs, Žaks Kastereds. Kamer mū-
 zikas vakara noslēgumā mūziķi izpildīja Emīla Dārziņa Melanholisko 
valsi. Publika bija ļoti patīkami pārsteigta un daļai koncerta apmeklētā -
ju šī bija pirmā tikšanās ar latviešu mūziku. Par izcilo mūzikas izpildī-
jumu skatītāji teica īpaši atzinīgus vārdus.

GRIEĶIJA. 11. decembrī Latvijas vēstniecība Grieķijā publiskās 
diplomātijas sarīkojmu ietvarā turpināja iepriekšējā gadā sākto tradi -
ciju apmeklēt grieķu skolas. Pirmssvētku noskaņā vēstniecības konsu-
lārā lietvede Dzintra Liepa apmeklēja Atēnu apkaimē esošās Markopulo 
pilsētas 3. pamatskolu. Vizīte notika, atsaucoties skolas aicinājumam sniegt 
informātīvo materiālu par Latviju. Uzskatot, ka Latvijas valsts popu lā-
rizēšana ārzemēs ir viena no veiksmīgajām publiskās diplomātijas iz -
paus mēm, vēstniecība nolēma izmantot šo iespēju un tikties ar skolēniem.

un videomākslinieks ir Roberts 
Rubīns, bet choreografiju veido-
jusi Lilija Lipora. Jubilejas koncer-
ta otrajā daļā bija dzirdama Lat-
vijas un ārzemju populārā mūzika, 
kā arī Ziemsvētku laika melodijas.

***
Marija Naumova kopā ar 

Kristapu Grasi radījuši svētku 
dziesmu

Svētki nāk ‒ šo frazi mēs bieži 
dzirdam un bieži skandējam. Bet 
vai tie atnāks paši, ja ar sirdi un 
apziņu necentīsimies tos atvest 
paši? Savukārt ir sajūtu un pār do-
mu rosinātāji, kas to palīdz izdarīt, 
un viens no tiem ir ‒ mūzika.

 Marija Naumova kopā ar dias-
poras mūziķi Kristapu Grasi ra -
dījuši dziesmu “Gavilējiet zvaig-
znes”, kam pamatā Nika Matvejeva 
mūzika. Mūziķi viesojās Latvijas 
Televīzijas raidījumā Rīta pano rā-
ma, sniedzot gan interviju, gan 
piedāvājot skaņdarba pirmatska-
ņojumu.

***
Uzsāk sadarbību ar 

pasaulslavenu diriģentu
Valsts Akadēmiskais koris Lat-

vija ir devies koncertbraucienā uz 
Spāniju, lai kopā ar Kadakesas or -
ķestri un izcilo diriģentu Dža -
nandrea Nosedu atskaņotu Lud-
viga van Bēthovena Svinīgo mesu.

Pēc pagājušā gada sadarbības ar 
Kadakesas orķestri (Orquestra de 
Cadaqués), atskaņojot Ludviga 
van Bēthovena 9. simfoniju Mad-
rides Nacionālajā mūzikas audi-
torijā (Auditorio Nacional, Mad-
rid), koris ir saņēmis atkārtotu ie -
lūgumu viesoties Spānijā un ko  pā 
atskaņot Bēthovena Svinīgo mesu 
(Missa Solemnis).Tūres pirmais 
koncerts izskanēja 10. decembrī 
Saragosas koncertzālē (Auditorio 
de Zaragoza), kas pasaulē izslavēta 
ar tās izcilo akustiku.

***
Atklāj  Richardam Zariņam 

veltītu izstādi

19. decembrī, svinot grafiķa 
Richarda Zariņa 150 gadu jubile-
ju, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) 4. stāva galerijā tika atklāta 
izstāde “Rihards Zariņš. Raksti un 
grafika”.

Izstāde apskatāma līdz 2020. gada 
30. septembrim LNB darba laikā.

Ziņas sakopojis P. Karlsons



LAIKS 112019. ga da 21. decembris – 2020. gada 11. janvāris

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

FRANKS
GORDONS

KĀRLIS 
STREIPS

Lielbritanijā pagājušajā nedēļā 
bija parlamenta vēlēšanas. Vēlē-
tāju aptaujas laikā pirms vēlē -   
ša nu dienas uzrādīja dažādus     
ie  spējamus rezultātus. Varbūt 
prem jerministra Borisa Džon-
sona vadītā Konservatīvā partija 
iegūs vairākumu, bet tādā gadī-
jumā grūti spriest, cik liels tas 
būs. Varbūt atkal sanāks, ka ne -
vienai partijai nav vairākuma, 
kuŗā gadījumā rēķinu kārtošana 
attiecībā uz Lielbritanijas nākotni 
būtu milzīga. Taču kolīdz vēlē ša-
nu vakarā sāka parādīties rezul-
tāti no aptaujas, kuŗā piedalījās 
cilvēki, kuŗi nupat bija nobal-
sojuši, kļuva skaidrs, ka Toriju 
partijai ir iemesls būt absolūtā 
sajūsmā. Pretēji ekspektācijām, 
partija mandātu skaitu parla-
menta apakšpalātā palielināja 
par 48 vietām, kopumā saņemot 
43,6 procentus balsu. Leiboristu 
partija savukārt zaudēja 60 man-
dātus un palika ar 262 vietām un 
32,1 procentu balsu. Labs vakars 
arī bija Skotu nacionālajai par-
tijai, kuŗa paaugstināja mandā - 
tu skaitu pa 13. Pievilties nācās 
Liberālo demokratu partijai, 
kuŗa bija galvenā aģitētāja par 
labu domai, ka izstāties no Ei -
ropas Savienības būtu vēsturiska 
kļūda. Tā zaudēja vienu no sa -
viem 12 mandātiem, tajā skaitā 
savā apgabalā arī zaudēja parti -
jas vadītāja Džo Svinsone. Pā  rē-
jos mandātus saņēma sīkparti -
jas no Ziemeļīrijas, Velsas un 
Anglijas. Bēdīgi slavenā Eiropar-
lamenta deputāta Naidžela Fa -
rāža veidotā Breksita partija sā -
kumā draudēja kandidēt pret To -
riju kandidātiem, bet galu galā tā 
neizdarīja un palika vispār bez 
pārstāvjiem Lielbritanijas parla-
mentā.

Iemesls Leiboristu kraham bū -
tībā ir reducējams uz partijas va -
dītāju Džeremiju Korbinu. Viņš 
ir nerekonstruēts un ne  apolo ģē-
tisks sociālists, kuŗš ir brā ļojies ar 
Ziemeļīrijas terroristiem laikā, 
kad viņi veica uzbrukumus pret 
britu interesēm. Aktīvs cīnītājs 
pret aparteīdu Dienvidafrikā, par 

ŠĶIRŠANĀS 
palestīniešu tiesībām Tuvajos 
Austrumos u.tml. Korbins pirmo-
reiz parlamentā ievēlēts 1983. 
gadā, kad Margarētas Tečeres 
vadītā Konservatīvā partija guva 
masīvu uzvaru. Laikā, kad prem-
jerministrs Lielbritanijā bija To -
nijs Blērs un pēc viņa Gordons 
Brauns, Korbins vairāk nekā 400 
reižu balsoja pret savas partijas 
nostādnēm. Par partijas vadītāju 
viņš kļuva 2015. gadā, kad Leibo-
ristu partija atkal bija opozicijā. 
Kampaņas laikā Korbins solīja 
krietni paaugstināt valsts budže -
ta izdevumus, tajā skaitā nacio-
na lizējot Lielbritanijas dzelzceļa 
si  stēmu un citus pakalpojumu 
sniegšanas uzņēmumus. Visno-
taļ radikāla programma, turklāt 
par tiju vajāja pārliecība, ka tās 
aprindās darbojas visai intensīvi 
antisemīti. Korbins zvērēja, ko -
līdz tāds tiek atrasts, tāds tiek no 
partijas izraidīts, bet baumas vie-
nalga bija kaitīgas. Iespējams, ar 
citu līderi leiboristiem nebūtu 
bijis tāds krahs, bet to, protams, 
nevaram zināt.

Galvenais jautājums vēlētā -
jiem bija Breksits jeb izstāšanās 
no Eiropas Savienības. Nākamajā 
rītā pēc vēlēšanām Boriss Džon-
sons paziņoja, ka tā tas notiks 
līdz nākamā gada 31. janvārim, 
un par to vairs nebūs nekādu šau-
bu vai jautājumu. Vēlētāji acīm-
redzot bija noguruši no fakta, ka 
referendums par izstāšanos bija 
nu jau visai tālajā 2016. gadā, bet 
visu laiku kopš tā brīža polītiķi 
izrādījās nespējīgi panākt jebko 
vairāk kā sarunas par temu. 
Džonsona priekšteces Terēzes 
Mejas sarunāto variantu parla-
ments trīsreiz noraidīja. Kad 
viņas vietā stājās Džonsons, viņš 
centās panākt vairākumu jau-
nam variantam, bet arī tas neiz-
devās. Divdesmit Toriju partijas 
deputāti tika izraidīti no frakci -
jas un partijas tāpēc, ka viņi bija 
balsojuši nē. Tas arī bija iemesls, 
kāpēc Džonsons nolēma parla-
mentu likvidēt un pieprasīt jau-
nas vēlēšanas. Tas bija pamatīgs 
risks. 2017. gadā Mejas kundze 

bija darījusi tāpat, bet rezultāts 
bija krietni samazināts, nevis 
pie audzēts Toriju partijas vairā-
kums. Nu vairākums ir iegūts, un 
ar uzviju. Ko tas nozīmēs Liel-
britanijai un Latvijai?

Lielbritanijai šis ir tikai sā -
kums. Abām parlamenta palā-
tām tagad būs jāapstiprina iz -
stāšanās variants. Ar šādu vairā-
kumu tā nebūs problēma. Nāka-
mais solis būs plānu apstiprināt 
Eiropas Parlamentā. Tur varētu 
būt neapmierinātība par to, ka 
visām pārējām dalībvalstīm pēc 
31. janvāŗa būs jāpārkārto mui -
tas un tirdzniecības sistēmas, jo 
nākamajā rītā Lielbritanija būs 
trešās puses valsts ar visu no tā 
izrietošo, taču, visticamāk,  arī 
EP darījumam pateiks jā, vien-
kārši tāpēc, ka arī Eiropa no šī 
gaŗā procesa ir nogurusi. Nāka-
mais solis būs Londonai izlemt, 
kādas attiecības tā ar Eiropas 
Savienību vēlēsies turpmāk. Vie-
na iespēja ir sarunāt kaut ko 
līdzīgu Norvēģijas variantam. 
Norvēģi divreiz ir balsojuši par 
iestāšanos savienībā un abas rei-
zes nobalsoja nē, lielākoties tā -
pēc, ka Oslo vēlas saglabāt kon-
troli zivsaimniecības jomā, bet 
arī tāpēc, ka Norvēģijai ir naftas 
un citu vielu krājumi, kas ļauj 
saglabāt turīgumu arī ārpus sa -
vienības ietvariem. Taču tā ir 
situā cija ar trūkumiem. Pirms 
diezgan daudziem gadiem biju 
Norvēģijā un aprunājos ar polī-
tiķiem un aktīvistiem abās jau-
tājuma pusēs, gan ar tiem, kuŗi 
bija par iestāšanos, kā arī ar    
tiem, kuŗi to negrib. Abās pusēs 
cilvēki stāstīja vienu un to pašu, 
proti, tā kā Norvēģija joprojām   
ir Eiropas ekonomiskajā zonā, 
ļoti ievērojama daļa likumu tiek 
rakstīti nevis Oslo, bet gan Stras-
būrā un Briselē, un norvēģiem 
par tiem nav nekādas teikšanas, 
jo tiem nav vieta pie sarunu 
galda. Lielbritanijai būtu tas pats 
variants. Man vienmēr ir licies, 
ka ir absurdi izstāties no organi-
zācijas, ar kuŗu turpmāko attie-
cību veidošana būtībā nozīmēs 

akceptēt visus tos pašus stan-
dartus un regulas, kuŗas attiecas 
uz Eiropas Savienības dalībval-
stīm. Arī kā dalībvalsts Lielbri-
tanija bija savrupa ceļa gājēja. 
Eiropas sociālo hartu nepieņē-
ma, kopvalūtu eiro noraidīja     
u.tml. Taču kā trešās puses valsts 
tā tagad būs spiesta attiecības 
veidot visā visumā no jauna, un 
tas nebūs ne ātrs, ne vienkāršs 
process.

Ir arī cita problēma. Referen-
dumā 2016. gadā pret izstāša - 
nos nobalsoja vairākums i Sko-
tijā, i Ziemeļīrijā, i Velsā. Skotijā 
jau ir sākušās sarunas par jaunu 
referendumu par izstāšanos no 
Lielbritanijas, lai kļūtu par ne  at-
karīgu valsti. 2014. gadā 55 pro-
centi vēlētāju nobalsoja pret ne -
atkarību, bet tas bija laikā, kad 
Lielbritanija vēl bija Eiropas Sa -
vienības dalībvalsts. Tagad situā-
cija būs pavisam citādāka. Nā -
kamajā dienā pēc parlamenta 
vē  lēšanām Skotu nacionālās par-
tijas vadītāja Nikola Stēržena 
paziņoja: “Neuzskatu, ka ikkatrs 
cilvēks, kurš vakar balsoja par 
mūsu partiju, atbalstīs neatka-
rību, taču šajās vēlēšanās skoti 
pārliecinoši pierādīja, ka tie vēlas 
saglabāt izvēli par mūsu nākot -
ni. Mums nav jāseko Konservā-
tīvajai valdībai, par kuŗu mēs 
nebalsojām. Mums nav jāakceptē 
dzīve kā nācijai ārpus Eiropas 

Savienības.” Līdzīgas diskusijas 
noteikti notiek Ziemeļīrijā.

Latvijai šajā situācijā ir divas 
lietas. Pirmkārt, arī mūsu valstī 
būs jāpārkārto muitas un tirdz-
niecības sistēmas. Valdība bu -
dže ta naudu šim mērķim nore-
zervēja jau pasen, un, protams, 
tie ir līdzekļi, kuŗi būtu ļoti 
lietderīgi citās jomās. Otrkārt, ir 
jautājums par tiem daudzajiem, 
daudzajiem tūkstošiem mūsu 
tautiešu, kuŗi dzīvo un strādā 
Lielbritanijā. Ja vien viņi nav 
kļuvuši par Lielbritanijas pil so-
ņiem, nāksies piereģistrēt sta -
tusu. Ja cilvēks var pierādīt, ka 
viņš tur ir dzīvojis vairāk nekā 
piecu gadu garumā, tad tas būs 
pastāvīgais, ja mazāk par pieciem 
gadiem, pagaidu statuss, bet 
nevienā gadījumā Londona ta -
gad neplāno izraidīt cilvēkus tā, 
kā Amerika Trampa laikā dara ar 
migrantiem. Taču kopumā ņe -
mot, ceru no visas sirds, ka po  lī-
tiķi Lielbritanijā ar laiku sa  pratīs, 
ka izstāšanās no Eiropas Savie-
nības nekad nebija laba doma un 
tāda nav arī tagad. Reiz izstā-
jusies, valsts var pieprasīt atkal 
iestāties.

Šis, dārgie lasītāji, ir pēdējais 
komentārs no manis šajā gadā. 
Vēlu visiem visgaišākos Ziem-
svētkus un vislaimīgāko Jauno 
gadu!

Latvijas Avīzē Diāna Jance 
10. decembrī nāca klajā ar sir-
snīgu un emocionālu rakstu, 
atsaucoties uz Dmitrija Trofi mo-
va ierosinājumu – ieviest jēdzie-
nu “līdztautieši”, apzīmējot Lat-
vijā mītošos citas etniskas cil -
mes iedzīvotājus.

Manuprāt,  jūtas, lai cik cilde-
nas tās būtu, derētu līdzsvarot    
ar objektīvu lietas izpratni. Un te 
nu “uzpeld” semantika un ter mi-
noloģija, kā arī vēsturiski ap -
stākļi, kas šķir Latvijas pieredzi 
no Vakareiropas valstu pieredzes.

Pārdomas par... līdzpilsoņiem
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Man reizumis nācās, piedo-
diet, būt piktam, redzot, ka jau 
pašā atjaunotas Latvijas patstā-
vības sākumā tika tiesiski ieviests 
un nostiprināts termins “nepil-
soņi”, angliski aliens (svešinieki) 
kaut gan būtu gluži dabiski šo 
apzīmējumu vietā ieviest termi-
nu “pastāvīgie iedzīvotāji”, an - 
gliski permanent residents, kas 
atbilstu šo personu juridiskajam 
statusam un “neostu” pēc dis-
kriminācijas.

D iānu Janci un Dmitriju Tro-
fimovu var saprast tai ziņā, ka 

apzīmējumi “cittautieši” un “sveš-
tautieši” uzsver šo “svešādību”. 
Bet termins “līdztautieši” latviešu 
valodā ir loģiski aplams, jo “tau-
tietis” nozīmē piederību tai pašai 
etniskai cilmei, un pielikt klāt 
“līdz” it neko neizsaka.

Te atkal man nākas atkārtot,   
ka latviski “tautība” ir tas pats, 
kas angliski ir ethnicity, kamēr 
nationality nozīmē pilsonību, 
pa  valstniecību. Diemžēl tie, kas 
Latvijā, var teikt, ir atbildīgi par 
ierakstiem pasē, varbūt neapzi-
nāti pārņem krievisko terminu 

nacionaļnostj, kas nozīmē vienīgi 
“tautību” un neko citu.

Valsts prezidents Egils Levits, 
savulaik formulējot Satver - 
s mes preambulu, definē latviešus 
kā valstsnāciju un vārdi “Lat-
vijas tauta”, kuŗai atbilstoši Sa  - 
t versmei pieder vara šai valstij, 
ir visu Lat vijā mītošo iedzīvo-
tāju kopums.

Te jāņem vērā latviešu valodas 
semantiskas īpatnības, tostarp  
to, ka neveiklais jēdziens “latvi-
jieši” (latvijci, Lettländer) nav ie -
sakņojies.

Un te mēs nonākam pie itin 
prātīga jēdziena, kas Valsts pre-
zidentam Egilam Levitam, atce-
roties viņa “Vācijas gadus”, nav 
svešs: Mitbűrger, t. i.,  līdzpilsoņi. 
Vācijas plašsaziņas līdzekļos  bie-
ži lasām ‒ unsere tűrkischen Mit-
bürger, zīmējoties uz turkiem, 
kas dzimuši vai uzauguši Vācijā 
un ir šīs valsts pilsoņi.

Vai tad nevarētu prātīgi, bez 
emocijām formulēt: Latvijas 
krie vi latviešiem ir līdzpilsoņi? 
Loģiski ‒ un nudien nebūtu ko 
iebilst.
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Tie, kuŗi apmeklējuši Tērvetes 
dabas parku, atcerēsies, ka, klī s-
tot pa šī daiļā dabas nostūŗa 
takām, laiku pa laikam ir uz  dū-
rušies koka skulptūrām – Sprī-
dītim, Lutausim, Meža ķēniņam, 
rūķiem un Annelēm. To autors  
ir koktēlnieks Krišjānis Kugra 
(1904-1979), kuŗam šogad aprit 
115 gadu, kopš nācis pasaulē, un 
40 gadu, kopš guļ blakus saviem 
vecākiem netālu no Jelgavas – 
Igauņu kapos Salgales novadā. 

Jubilejas reizē Ādolfa Alunāna 
memoriālajā mūzejā Jelgavā līdz 
pat nākamā gada pusjanvārim 
skatāma Krišjāņa Kugras jubile-
jas izstāde. Tuvojoties mūzejam, 
pie nama, kur pēdējos divus mū  ža 
gadus pavadīja latviešu teātra 
tēvs Ādolfs Alunāns, apmeklē-
tājus sagaida tēlnieka kokā iz -
cirstais druknais Lielozols no 
lugas “Lielpils pagasta vecākie”. 

Savulaik Krišjāņa Kugras po -
pulāritāte bija ārkārtīgi liela,  
viņa darbus visi vēlējās redzēt, 
pat iegūt savā īpašumā. Viņa tēli 
izcēlās ar ārkārtīgi spēcīgu vitā-
litāti, krietnu satīras un humora 
devu, tie bija ļoti izteiksmīgi un 
precīzi situāciju un raksturu at -
tēlojumā. Tajā pašā laikā šie ko ka 
tēli bija dzīvespriecīgi un ne  vie-
nu neaizvainoja. Skatītāji, no vie-
nas puses, priecājās par Krišjāņa 
Kugras aso skatu, vērojot un vēr-
tējot notiekošo sabiedrībā un 

Vitāls dzīves vērotājs
padomju okupācijas aplamības 
un zemo ētisko morāli, ko tā 
radīja un izplatīja. Zināmā mērā 
koktēlnieka darbos cilvēki guva 
apliecinājumu sava skatījuma pa -
reizībai. Krišjānis Kugra radīja 
citu pasauli, kuŗā nepareizais, 
muļķīgais, ačgārnais, nelietīgais, 
nepievilcīgais tiek atklāts, iz -
smiets un parādīts skatītājam, līdz   
ar to viņš top redzīgāks, kļūs tot 
par mākslinieka sabiedroto. No 
otras puses, izstāžu apmeklētāji 
pastarpināti ieraudzīja arīdzan 
atskaites punktu, pēc kā māksli-
nieks mēra notiekošo apkārtnē, 
un šis punkts ir Latvijas brīv-
valsts, kad viss notika savādāk, 
godīgāk. 

Tēlnieks ir autodidakts – viss, 
ko sasniedzis, ir paša centības, 
darbmīlestības un apsēstības sa -
sniegts. Viņš ir Emburgas rent-
nieka Zolberga dēls, kam bērnu 
dienās paticis taisīt mālā visādus 
nieciņus. Tā kā nupat Latvijā at -
cerējās Pirmo pasaules kaŗu un 
atzīmēja Neatkarības kaŗa bei-
gas, tad jāatzīmē, ka Krišjānis 
Kugra tolaik kā zēns palīdzējis 
rakt tranšejas pie Olaines baz-
nīcas. Kad nomira tēvs, zēns bija 
spiests mācīties profesiju iztikas 
nodrošināšanai. Viņš izvēlējās 
mūrnieka amatu, vēlāk, jau ap -
meties Rīgā, izmēģināja roku kok-
griešanā. Pamazām šie sīkplas-
tikas darbi kļuva arvien veiklāki 

un labāki. Latvisko piemiņas lie-
tiņu konkursā 1936. gadā pat 
saņēma trešo godalgu. Cieņu un 
ievērību pirmās Latvijas brīv-
valsts laikā Krišjānis Kugra guva 
ar “Mērnieku laiku” tēliem. Se -
višķi populārs bija viņa Ķencis, 
kas piedzīvoja plašu atzinību. Pēc 
kaŗa viņš darināja tēlus, kas ko kā 
atdzīvināja latviešu tautasdzies-

mas, Annas Brigaderes, Ādolfa 
Alunāna, Viļa Lāča, J. Hašeka un 
citu rakstnieku darbu varoņus.

Tēlnieka nozīme mūsu pēc - 
ka ra kultūrā bija liela, viņam 
ra dās sekotāji, un uz laiku atdzi-
ma kokgriešana, kas mūsdienās 
ir pilnībā apsīkusi. Par Krišjāņa 

Kugras nozīmi liecina kaut vai 
tas, ka tālajā 1959. gadā, kad 
mākslas grāmatas bija retums, 
iznāca Jurģa Skulmes apcerējums 
par viņu. Tagad gan viņu sāk ai z-
mirst, tāpat kā Mākslas vēs tu -   
res institūta sagatavotās “Latvijas 
māk slas vēstures” V sējumā Kriš-
jānis Kugra un lielākā daļa kok-
tēlnieku ir apieta, šo tēlniecības 
atzaru diezgan nievīgi nosaucot 
par “vernakulāro tēlniecību”, tā -
tad “vietējo” vai, citiem vārdiem, 
“provinciālo”, kas vērtējama kā 
zemākas kategorijas māksla. 

Tomēr tauta domā citādi, arī 
pasaules kultūrā tai ierādīta liela 
vieta, piemēram, lietuviešu un 
poļu tautas koktēlniecība ir go -
dā: tāda amata pārvaldīšana, 
garīgā un emocionālā atraisītība 
ne vienmēr novērojama profe-
sio nālo tēlnieku darbos, sevišķi 
šodien.

Izstādē Jelgavā skatāmi arīdzan 
Krišjāņa Kugras darbarīki un 
rokraksti – 20. gs. 60. – 70. gadu 
mijā tēlnieks uzrakstīja atmiņas 
par savu dzīvi un radošo darbī-
bu. Jāatzīst, ka viņš nerakstīja kā 
šajos padomju okupācijas laika 
ziedu laikā bija pieņemts. Māksli-
nieks stāstījis tieši un bez aplin-
kiem, nepieglaimojoties kādam, 
bet skaidri un patiesi pavēstījis 
par savu dzīvi un uzskatiem, un 
šīs atmiņas ir tikpat grodas un 
vienkāršas kā viņa tēlniecība.

Latviešu skatuves glezniecī  -  
bas pamatlicē ja, dekorātora un 
Māk slas akadēmijas bijušā rek-
tora prof. Jāņa Kugas dzimtās 
mājas. Jāņa Kugas darbs ir arī 
Latvijas Nacionālā teātŗa ska-
tuves noformējums Latvijas ne -
atkarības pasludināšanas aktam 
1918. gada 18. novembrī.  

Šogad būvuzņēmums “Res tau-
ra tors”  ir pabeidzis Latvijas Māk-
slas akadēmijas īpašumā esošās 
ēkas rekonstrukcijas un restau-
rācijas darbu pirmo kārtu. Vis-
pirms tika nostiprināti ēkas pa -
mati, demontēta padomju gados 
pie fasādes uzceltā architekto-
niski nesaskaņotā piebūve un as -
toņus metrus augstais skurstenis, 
atjaunotas fasādes, veikta āra 
balkonu nostiprināšana, nomai-
nīts jumts, īstenoti vides pieeja-
mības uzlabošanas pasākumi  ‒ 
ēkā izbūvēts lifts, kas atvieglo 
iekļūšanu ēkā personām ar funk-
cionāliem traucējumiem un pār-
vietošanās grūtībām. Būvdarbu 
lai kā saglabājušos, taču neap mie -
rinošā techniskā stāvoklī eso  šo 
dolomīta mūra konstrukciju 
(rel  jefa atbalstsiena) nojauca un 
izbūvēja no jauna pēc vēstu ris-
kajos attēlos redzamā parauga. 
Dabiskā reljefa atbalsta sienai 
izbūvēti pamati, kas iepriekš ne -
bija, bet kas ir nepieciešami, lai 
nodrošinātu sienas stabilitāti 
ilgtermiņā. 

Rekonstrukcijas darbu pirmās 
kārtas ietvaros ēkā tika uzsākta 
iekštelpu interjera restaurācija, 
jauna ūdensvada un kanalizāci -
jas tīklu izbūve, veikts pieslēgums 

Ikšķilē, Daugavas senlejas nogāzē, atdzimstLAURA OZOLA

Ikšķiles centrālajam ūdensvada 
un kanalizācijas tīklam. Ierīkota 
jauna gāzes apkures sistēma un 
jauna elektroinstalācijas sistēma. 
Saglabājot ēkas vēsturisko vizuā-
lo izskatu, uzbūvēta piebūve, kas 
savienota ar rekonstruēto ēku. 
Jaunais ēkas plānojums veidots, 
gandrīz visām telpām paredzot 
vairākas funkcionālās izmanto ša-
nas iespējas, kas nodrošina liet-
derīgu telpu izmantojumu. 

Rekonstrukcijas pirmā kārta 
tiek veikta projekta “Latvijas 

Māk slas akadēmijas STEM (ra  do-
šo industriju) studiju program-
mu modernizēšana” ietvaros 
(projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/012). 
Projekta aktīvitāšu rezultātā no -
tiks studēšanas pieredzes papla-
šināšanās, tiks sekmēta studentu 
atbalstīšana un piedāvāta viņiem 
tāda mākslas un dizaina izglītība, 
kas atbilst mainīgā darba tirgus 
sarežģītajām prasībām.

Projekta ietvaros tiek īstenots 
viens no Latvijas Mākslas aka dē-
mijas mērķiem ‒ saglabāt, saprā-

tīgi apsaimniekot un efektīvi vei-
dot kultūrvēsturisko mantoju-
mu, nodrošināt jauniešu kultūr-
iz glītošanu un radošo spēju at -
tīstīšanu. J. Kugas māja tiks vei-
dota kā radoša sadarbības plat-
forma ar jaunām lekciju un 
darbnīcu telpām modernizētu 
studiju programmu aktivitāšu 
īstenošanai. 

Lai gleznotāja un scēnografa     
J. Kugas dzimtā māja atgūtu vēs-
turisko izskatu un saturu, vie tē-
jas nozī mes architektū ras pie-
minekļa (VKPAI Nr. 8232) re s -
tau rācijas projekts ir sadalīts trīs 
kārtās.

Katru gadu tiek īstenots kāds 
posms visā lielajā projektā, ņe -
mot vērā pieejamā financējuma 
apjomu. Turpmākajos divos, tri-
jos gados  ir plānots turpināt ēkas 
iekštelpu restaurāciju,  t. sk. veikt 
kosmētisko remontu māksli nie-
ku darbnīcās un studijā, sanitāra-
jās telpās, īstenot vēsturisko koka 
logu, durvju un parādes kāpņu 
restaurāciju, kā arī territorijas 
labiekārtošana, veicot apgaismo-
juma un celiņu segumu izbūvi. 
Tāpat plānots ierīkot zālienu, 
puķu un dzīvžoga stādījumus, iz -
vietot soliņus, atkritumu tvert-
nes un novērošanas kameras. 
Daugavas senkrasta augšējā malā 
tiks atjaunota skatu terase ar 
pusaplī izkārtoto akmens mūra 
barjeru, kā arī plānoti vēl citi        
J. Kugas mājas territorijas lab-
iekārtošanas darbi. 

Jānis Kuga dzimis 1878. gada 
12. decembrī Ikšķiles novadā. 
Gleznojis ainavas, portretus, klu-

sās dabas, altārgleznas un skatu-
ves metus. Darinājis Ikšķiles baz-
nīcas altārgleznu (1933), griestu 
gleznojumus Rīgas pilij. Padomju 
okupācijas gados Jāņa Kugas 
vārds Latvijā netika plaši pie mi-
nēts, jo pēckara gados māksli-
nieks kopā ar ģimeni devās sve -
š atnē. Jāņa Kugas paša rokām 
celtajā un izlolotajā mājā miti-
nājās svešinieki, tā tika būtiski 
pārbūvēta.

Lai nodrošinātu ilgstošu vēstu-
riskās ēkas dzīvotspēju, atjau no-
šanas darbos jāizmanto tradicio-
nālie materiāli un darba paņē-
mieni. Tāpat, atjaunojot vēstu-
risko būvi, ir ļoti svarīgi lietot 
attiecīgajā laika periodā pieeja-
mus būvniecības materiālus. Šis 
darbs ir ilgs un rūpīgs, un, lai ie -
ceri veiksmīgi īstenotu, nepie cie-
šami ievērojami finanču līdzekļi. 
Tāpēc priecāsimies par katru 
financiālu atbalstu, kas ļaus at -
jaunot J. Kugas dzimtās mājas.

Ziedojumu konts: 
Valsts Kase, Kods TRELLV22. 
Konta Nr.
LV12TREL9220514011000
Rekvizīti ziedojumu saņem ša-

nai: Latvijas Mākslas akadēmija, 
reģistrācijas Nr. 90000029965. 
Adrese: Kalpaka bulvāris 13 
Rīga, LV-1050

Informācija maksājumu uzde-
vumā: Jāņa Kugas Nama ziedo-
jums, vārds uzvārds, e-pasts, tāl-
ruņa numurs (lūgums norādīt 
savus kontaktus, lai varam infor-
mēt par ziedojuma izlietošanu).

Brencis. No Visi mani radi raud

Lielozols. No Lielpils pagasta 
vecākie. 1977
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Tā par Eiropas latviešu jau-
niešiem saka Rasa Jansone, kuŗa 
viņus ir sapulcējusi kopā, lai dar-
botos un atjaunotu arī Eiropas 
Latviešu jaunatnes apvienību.

Pēc sarunas gribas sacīt, ka arī 
Rasa pati ir īsts spridzeklītis – 
enerģiska, smaidīga un ar patiesu 
prieku par to, ka jaunieši grib dar-
boties un strādāt kopā.

Dzīvojat Latvijā, arī darbs ir 
Rīgā. Kā radās doma, saaicināt 
kopā Eiropas latviešu jaunie-
šus? 

Esmu no Limbažiem, darbo -
jos vairākās jomās,  un viena no 
tām ir folklora. Manam tētim ir 
kultūras biedrība “Mantojums”, 
kas rīko diasporas bērnu no  met-
nes. Mamma ilgu laiku vadīja 
folkloras kopu “Airi”. Nometnēs 
iepazinos ar latviešu bērniem    
no citām valstīm, uzzināju, ka 
diasporā ir latviešu skoliņas, 
notiek dažādi pasākumi. Man 
kļuva interesanti, tas man likās 
pat mazliet neparasti – cilvēki dzī-
 vo ārzemēs, bet joprojām grib 
būt latvieši un tādi ir. Mācījos 
Latvijas Kultūras akadēmijā, ap -
guvu starpkultūru sakaru pro-
grammu Latvija  ‒ Vācija. Pienā-
ca laiks izvēlēties kursadarba 
temu – bija jāraksta tādi “mazie 
bakalaura darbi”. Izdomāju, ka 
gribu rakstīt par latviešu orga-
nizācijām Vācijā. Nākamajā gadā 
Erasmus apmaiņas programmā 
vienu semestri biju Potsdamā, 
Vācijā, un mēs ar kolēģi Rozīti 
Katrīnu Spīču nolēmām apbrau-
kāt latviešu organizācijas. Sēdē-
jām bibliotēkā, rakstījām visām 
organizācijām e-pastā, ka esam 
divas meitenes no Latvijas, no -
darbojamies ar folkloru un gri-
bētu aizbraukt pie jums kaut ko 
paspēlēt un vēlamies jūs arī no -
intervēt savam kursadarbam. 

Jūs abas protat spēlēt?
Jā, vijoli, mandolīnu, kokli, arī 

vēl dažus citus instrumentus. 
Latvieši atsaucās?
Jā, apbraukājām daudzas sko -

li ņas, ieguvām daudz kontaktu. 
Ļoti sadraudzējāmies ar Berlī -
nes latviešiem. Viena no Berlīnes 
latvietēm – Vinnija, kuŗa daudz 
dara, mūs pieņēma “savā paspār-
nē”, lika nākt uz visiem pasā ku-
miem (smejas). Pirmo kursadar-
bu rakstīju par latviešu organizā-
cijām, otro – par skoliņām. Kad 
pienāca laiks rakstīt bakalaura 
darbu, Erasmus programmā mē -
nesi biju praksē latviešu centrā 
Minsterē. Vadītāja labprāt par 
visu stāstīja – kā viņa dzīvojusi 
Amerikā, pēc tam Vācijā un kā, 
viņasprāt, latviešiem pietrūkst 
un kā ir par daudz. Tas bija ļoti 
interesanti. Praksei uzdevumi 
ne  bija ļoti stingri noteikti, bija 
brīva izvēle, ko gribi darīt. Min-
sterē noorganizēju nelielu ģi  me-
ņu nometni, sanāca labi, visiem 
ļoti patika. Sapratu, ka man patīk 
rīkot mazās nedēļas nogales no -
metnes. Minsterē nointervēju 
ļoti daudzus – gan tos, kuri kād-
reiz tur mācījušies vai bijuši 
skolotāji, gan tos, kuŗi tagad dzī-
vo Minsterē. Bakalaura darba 
mērķis bija secinājumi, kā Min-
steres latviešu ģimnazijas un šī 
brīža Minsteres latviešu pieredzi 
var izmantot, ko no tās var mā -
cīties. Viens no galvenajiem seci-

SALLIJA BENFELDE
“Viņi ir īsti spridzeklīši!”

nājumiem bija, ka Minsteres lat-
viešu ģimnazijā bija ļoti laba, pat 
mazliet multikulturāla gaisotne, 
jo tur mācījās latvieši no Vācijas, 
Zviedrijas, Amerikas un tāpēc 
tur varēja daudz uzzināt un sa -
prast. Tādēļ domāju – tas taču 
būtu tik forši, ja arī tagad latviešu 
jaunieši vismaz no dažā dām Ei -
ropas valstīm varētu sa  nākt kopā, 
draudzēties un kaut ko arī darīt. 
Izdomāju, ka es va  rētu sarīkot 
nevis bērnu un ģi  meņu, bet Eiro-
pas latviešu jau niešu nometni.   
Ir tā, ka bērni  pēc latviešu skoli-
ņu pabeigšanas neko daudz vairs 
nedara.

Sākāt organizēt jauniešu no -
metni?

Jā, pagājušajā gadā kopā ar 
Rozīti pēc kārtas trīs nedēļas no -
galēs noorganizējām semināra 
nometnes. Nometnēs bija daudz 
referentu, pavisam aptuveni 30 
cilvēku par ļoti dažādām temām. 
Tas savā ziņā bija kaut kas līdzīgs 
sarunu festivālam “Lampa” Lat-
vijā, atšķirība bija tā, ka tas bija 
domāts tikai jauniešiem. Jaunieši 
bija gan no Latvijas, gan no da -
žādām Eiropas valstīm. Katrā no -
metnē bija aptuveni 40 cilvēku, 
pasākums visiem ļoti patika, tas 
bija iedvesmojoši gan mums ar 
Rozīti, gan jauniešiem. Visi vai-
cā ja, kad būs nākamais se  minārs.

Tādēļ nolēmāt šogad tur-
pināt?

Jā, sākumā mazliet šaubījā-
mies, jo ir sarežģīti rakstīt visas 
atskaites par projektu un finan-
cējumu. Turklāt ir vajadzīga at -
balsta organizācija, jo Rasa un 
Rozīte tā vienkārši iesniegt pro-
jektu nevar. Meklējām Vācijā 
kā du latviešu organizāciju, ne -
vie na tā īsti to negribēja uz  ņem-
ties, sacīja, ka to vajadzēja darīt 
krietni ātrāk. Aizrakstījām Eiro-
pas Latviešu apvienībai, kuŗa uz -
reiz atsaucās, jo gribot, lai jau-
nieši paši darbojas. Caur Eiropas 
Latviešu apvienību šo projektu 
iesniedzām Ārlietu ministrijā. 
Semināriem Jauno līderu skolā 
Freiburgā, latviešu centrā Bēr  -
zai nē, sāka pieteikties dalībnieki, 
un mēs savukārt stāstījām, ka 
mērķis ir izveidot organizāciju. 
Nebijām drošas, ka jaunieši gri-
bēs darīt to, ko mēs it kā pasakām 
priekšā, bažījāmies, ka to uztvers 
tā, ka mēs kaut ko liekam darīt. 
Pirmā semināra otrās dienas 
vakarā mēs tā piesardzīgi vai-
cājām, kā dalībnieki domā – vai 
organizācija būtu vajadzīga? Visi 
uzreiz sacīja, ka tas ir ļoti va -
jadzīgs, kādēļ tādas vēl nav, tā ir 
jāorganizē. Todien viņi bija arī 
uzzinājuši, ka tāda ir Amerikas, 
Kanadas, Austrālijas latviešu jau-
niešiem. Nākamajā semināra die-
 nā sarīkojām “prāta vētru” par to, 
kādi būtu jauniešu organizācijas 
uzdevumi, mērķi un struktūra, 
kā mēs darbotos. Starp pirmo un 
otro semināru bija vairākas ne -
dēļas, un mēs uzdevām mājas-
darbu saistībā ar pirmajā semi-
nārā pašu radītajiem projek-
tiņiem – ar kādām organizāci -
jām savos projektos jaunieši gri-
bētu sadarboties. Nākamajā se -
mi nārā jaunieši jau prezentēja 
savas idejas, un bija sajūta, ka 
ticība tam, ka projektus var īste-
not, aug. Semināra laikā visu 
laiku arī notika diskusijas, kad 

un kā organizāciju dibināt, ko 
darīt. Semināra pēdējā dienā tika 
uzrakstīts un parakstīts aplie ci-
nājums tam, ka jaunieši vēlas 
dibināt šo organizāciju, veidot 
statūtus, darboties tajā. Ernests 
Barons no Oslo jau visus ir 
uzaicinājis ciemos pie sevis, lai 
mēs varētu strādāt ar organi zā-
cijas izveidošanas jautājumiem. 
Jaunieši ir gatavi savā brīvajā lai-
kā un par savu naudu braukt 
kopā no visām Eiropas malām, 
lai darbotos. Protams, tie, kuŗiem 
tas neinteresē, uz semināriem jau 
nebrauca. Tie, kuŗi piedalās un 
grib darīt, ir kā tādi spridzeklīši, 

kuŗi sabrauc kopā, rod iedvesmu, 
idejas un darbojas. 

Kādi jautājumi jauniešus 
visvairāk interesē?

Par to semināra programmā 
bija daudz diskusiju. PROVIDUS 
pētniece Agnese Lāce, mūsu re -
ferente, vadīja nodarbību, kuŗā 
viņa katram jaunietim iedeva 
uzdevumu – saprast, kuŗi ir tie 
pieci galvenie jautājumi, kuŗi vi -
ņam, kā latviešu diasporas jau - 
n ietim, ir svarīgi. Pēc tam visus 
sadalīja četrās grupās, lika kopā 
izdomāt, kuŗi ir tie svarīgākie 
jautājumi vai problēmas, izvēlē-
ties vienu un radīt ideju projek-

tam, kurš strādātu ar šo jautā-
jumu vai problēmu. Piemēram, 
viens projekts bija “Olimpiskais 
Lāčplēsis”, kas domāts ne tikai 
tiem, kuŗi piedalās latviešu tau  -
tas deju kopā vai korī – ar to 
nodarbojas daudzi. Šis projekts 
būs sporta spēles gan kopām, 
gan ģimenēm, gan latviešu sko-
liņām. Bija projekts – kampaņa 
ar nosaukumu “Viss ir labi”, jo 
jaunieši uztraucas par to, ka bieži 
gan Facebook komentāros, gan 
citos sociālajos tīklos ir ļoti liels 
negatīvisms un apgalvojumi, ka 
viss ir slikti, ka uz Latviju neva -
jag braukt. Kampaņā jaunieši 
brauktu uz dažādām vietām, 
kuŗās dzīvo daudz latviešu dia-
sporas cilvēku, un veidotu saru-
nu vakarus par to, kā cilvēki dzī-
vo, par stāstiem no dzīves, ne -
uzspiežot viedokli, ka jābrauc 
atpakaļ uz Latviju, bet mudinot 
domāt. Manuprāt,  tas kampaņai 
ir labs, provokatīvs nosaukums. 
Ir arī ideja par latviešu valodas 
mācīšanu ārzemniekiem, kuŗi ir 
latviešu jauniešu draugi un kuŗi 
nevar iesaistīties kopīgajos pasā-
kumos, jo nezina valodu. Ir arī 
ideja, ka vairāk jāpapēta Latvijas 
partijas, varbūt vajadzētu iesai s -
tī ties kādas partijas atbalstītāju 
grupā, ja tās nostādnes ir tuvas 
un saprotamas – ir jaunieši, kuri 
grib vairāk iesaistīties ar polīti -
ku saistītajās norisēs Latvijā, sa -
prast, piemēram, par ko balsot.

Kāpēc jaunieši, jūsuprāt,  tik 
ļoti grib kopā darboties?

Domāju, ka daudziem gribas, 
lai arī Latvijā viss ir labāk. Dzīvo, 
piemēram, jaunieši Norvēģijā, 
redz, ka tur viss ir sakārtots, pār-
domāts. Un viņi vēlas, lai arī viņu 
Latvijā būtu tāpat. Daudzi grib 
dot savas zināšanas un pieredzi 
Latvijai. Iespējams, ka tā notiek 
arī tādēļ, ka,  dzīvojot vidē, kuŗā 
vairāk interesējas par polītiku   
un valsti – piemēram, Vācijā  arī 
latviešu jaunieši sāk domāt par 
savu valsti un to, kas tajā notiek 
vai nenotiek.

Manuprāt, nav tik svarīgi, kur 
cilvēks dzīvo – tu vari būt laimīgs 
latvietis jebkur pasaulē. Pagā ju-
šajā vasarā kopā  ar Latvijas Uni-
versitātes Diasporas un migrā-
cijas pētījumu centru darbojos 
pētījumā. Berlīnē, Minsterē, Lon-
donā, Regbijā un Bredfordā pie-
da lījos jauniešu fokusa grupu dis-
kusijās arī par to, kā viņi jūt savu 
piederību Latvijai. Visbiežāk dzir-
dēju atbildi – ja tu esi latvie tis un 
aktīvi darbojies, tad galvenais nav 
tā vieta, kur atrodies. Vari dzīvot 
Latvijā un tad iesaistīties kādā 
projektā un ārpus tās un dzīvot 
citur vai otrādi. Mūsdienās jau-
nie šiem dzīve ir plūstoša un mai-
nīga. Svarīgi ir tas, ka jūti pie de-
rību Latvijai un gribi kaut ko 
priekš tās izdarīt labu un no  de-
rīgu.

 Šī publikācija ir daļa no in ter-
viju cikla ar pilsoniski aktīviem 
diasporas cilvēkiem, kas top Eiro-
pas Latviešu apvienības projekta 
“Simts balsis Simtgadē” ietvaros. 
Projekts ir vērsts uz diasporas 
pilsoniskās līdzdalības stiprinā-
šanu Latvijas un Eiropas norisēs. 
Projektu financē Latvijas Repub-
likas Kultūras ministrija no Lat-
vijas Simtgades atbalsta program-
mas līdzekļiem.

Rasa Jansone: “Daudziem gribas, lai arī 
Latvijā viss ir labāk. Dzīvo, piemē ram, 
jaunieši Norvēģijā, redz, ka tur viss ir 
sakārtots, pār domāts. Un viņi vēlas, lai 
arī viņu Latvijā būtu tāpat. Daudzi grib 
dot savas zināšanas un pieredzi Lat-
vijai. Iespējams, ka tā notiek arī tādēļ, 
ka,  dzīvojot vidē, kuŗā vairāk interesē-
jas par polītiku un valsti – piemēram, 
Vācijā  arī latviešu jaunieši sāk domāt 
par savu valsti un to, kas tajā notiek 
vai nenotiek. Manuprāt, nav tik svarī-
gi, kur cilvēks dzīvo – tu vari būt lai-
mīgs latvietis jebkur pasaulē.” 
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“Dzīvi tveru viegli, cenšos ne 
par ko nekreņķēties,” uzsver Dai -
la Martinsone, bērnu ansambļa 
Dze  guzīte ilggadējā vadītāja, 
kuŗa tikai šogad nolikusi savas 
pilnvaras. 22. decembrī Dailai 
paliks 80, veselība vairs nav tik 
laba, lai no Ikšķiles katru dienu 
mērotu ceļu uz Latvijas Radio, 
kur notiek Dzeguzītes mēģinā-
jumi. Ar bērniem tagad strādā 
Dailas meita Zigda, un pati jubi-
lāre ar prieku risina krust vārdu 
mīklas, lai asinātu prātu, vasarā 
strādā dārzā, bet ziemas vakaros 
jāpārskata albumi, kuŗos daudz 
bilžu no koncertiem un ceļoju-
miem. Veselas trīs reizes dzegu-
zēni viesojušies ASV. “Kad 2008. 
gadā braucām uz Losandželosu, 
lai piedalītos Dziesmu svētkos 
Ventūrā, dzīvojām pie Teteriem. 
Teteru Anniņa katru rītu cēlās 
četros, lai mūs pabarotu ar pan-
kūkām brokastīs. Mani aicināja 
uz viņas 90. jubileju, bet – kas es 
vairs par braucēju,” nosaka Daila, 
kas šo iespēju – strādāt ar tik mū -
zikāliem bērniem un apceļot pa -
sauli – uzskata par brīnumainu 
Dieva dāvanu.

Savulaik Martinsones vadītajai 
Dzeguzītei veltīti koši apzīmēju-
mi kā – “Latvijas Nokia”, “repub-
likas vizītkarte” un tamlīdzīgi. 
Kaut kas tāds vēl nebija piedzī-
vots, ka bērnu ansamblis kā lī -
dzīgs ar līdzīgu uzstājas uz vie -
nas skatuves ar ne tikai Latvijas 
spožākajām estrādes zvaigznēm. 
Slavas augstumos mazos dziedā-
tājus un līdz ar to arī Dailu pacēla 
pianists Raimonds Pauls. Sadar-
bība sākās 1981. gadā ar dziesmu 
ciklu Baltās dziesmas ar Raiņa 
vārdiem, dzeguzēniem sacerēti 
ne tikai dziesmu desmiti, bet arī 
mūzikls Mazais ganiņš ar Alberta 
Kronenberga brīnišķīgo dzeju. 

Bērni – tā ir īsta enerģijas bum-
ba, un to zina gan Raimonds 
Pauls, gan Daila Martinsone, kas 
Dzeguzītes vadību Latvijas Radio 
pārņēma no savas jaunākās mā -
sas Aldas Strazdas. Ansambļa ne -
pieciešamību raisīja bērniem do -
mātu dziesmu ierakstu trūkums 
radio fonotēkā. 1971. gadā noti-
ka pirmie ieskaņojumi, pēc Aldas 
dažus mēnešus jaunos dziedātā-
jus skoloja represētais diriģents 
Krišs Deķis ar sievu Maiju, un, 
kad Dzeguzītē dziedāt sāka torei-
zējās Latvijas Radio Bērnu re -
dak cijas darbinieces Dailas Mar-
tinsones meita Zigda, diplomētā 
kordiriģente ķērās vērsim pie 
ragiem. 

Pēc mūslaiku kritērijiem, mū -
zikai Daila pievērsās vēlu – tikai 
pēc Salacgrīvas vidusskolas beig-
šanas. Bērnība pagājusi netālu 
no Svētciema, Salacas pagasta Ie -
viņās, četru bērnu ģimenē. Viņas 
tēvs ar savu brāli bija pa visu 
Salacgrīvas apkaimi izslavēti za -
ļum baļļu un godību mūzikanti. 
Mājās bija klavieres, cītara, tau-
res, visi kaut ko spēlēja pēc dzir-
des jeb, kā Daila saka, “no vē d  e-
ra”. Viņai pašai arī nācies ar tēvu 
ballēs uzstāties. Daila “staipīja” 
akordeonu, kamēr tēvs spēlēja 
meldiņus uz vijoles.

Tolaik vairāk par mūziku mei-
te nei interesēja sports – viņa spē-
lēja futbolu un volejbolu, patika 

“Aizkūkojusi” līdz apaļiem 80!

slidot un slēpot. Vasarā divi kilo-
metri līdz jūrai bija nieks, un 
varēja peldēties augu dienu, ja 
vien māte nesūtīja ganos. “Mājās 
man patika īsti vīru darbi, vien-
mēr biju tēvam pie labās rokas. 
Reiz aizsūta mani atkal ganos, 
pēc brīža tēvs klāt. Esmu gotiņai 
blakus piegūlusies un aizmigusi, 
bet pārējās govis ganās zirņu 
tīrumā. Cauri bija visa mana peļ-
ņa par gana darbu,” smejas Daila, 
kam paticis kartupeļus vagot     
un ar nēšiem stiept piena kannas 
uz pienotavu Svētciemā. 

Uz Lāņu septiņgadīgo skolu 
tēvs dažreiz aizveda ar zirgu, ci -
tādi trīs kilometri bērniem bija 
jāsoļo kājām. Daila atceras, ka 
pirmās kurpes dabūja vien 7. kla-
sē, turklāt bez papēžiem, toties   
ar šņorēm – kā puikam! Citādi 
mamma notamborēja čības, tēvs 
sameistaroja ādas zoles, un – aiz-
iet. Skolā Dailai patika dziedāt, 
dejot, sportot, rīkot vakarus, skai-
tīt pantiņus un spēlēt teātrus. 
Salacgrīvas vidusskolā viņas brā-
lēns bija dziedāšanas skolotājs, 
un meitenei ienāca prātā, ka viņa 
arī tā varētu – mācīt bērniem 
dziedāt! Arī Salacgrīvā Daila or -
ga nizēja ansambļus, dziedāja pa -
ti, braukāja pa koncertiem un, 
pabeigusi vidusskolu, iestājās div-
gadīgajā pedagoģiskajā skolā, ko 
no Valmieras pārcēla uz Rīgu. 
Atkal bija mīļi skolotāji, jauns 
ansamblis un koncerti pa visu 
Latviju. Bija vien diriģēšana jā -
studē tālāk konservatorijā, kas 
pabeigta 1965. gadā. 

Kopš vidusskolas Daila pieda-
lī jusies visos Dziesmu svētkos. 
1964. gadā viņa kļuva par Preiļu 
rajona koŗu virsdiriģenti. Tomēr 
darba gaitas aizveda uz Latvijas 
Radio, kur Martinsones pienā-
ku mos ietilpa mūzikas atlase ra -
dio pārraidēm. Skaidrs, ka ar to 
nenogurdināmajai Dailai bija 
par maz. Tas nekas, ka kopā ar 
vīru Zigurdu bija jābūvē māja 
Ikšķilē, kur Martinsoni apmetās 
uz dzīvi. “Paši cēlām savu māju, 
nēsājām baļķus, smagos spaiņus 
ar javu. Man tēvs bija celtnieks, 
kaut ko no tiem darbiem zināju.” 
Par Dailas dzīves centru kopš    
70. gadu vidus kļuva ansamblis 
Dzeguzīte.

Protams, zinām dziedošu bēr-
nu ansambļus, no kuŗiem pats 
spilgtākais droši vien ir no fil -
mas Mūzikas skaņas redzētais 
fon Trapu ģimenes ansamblis, 
kuŗu skoloja aukle – Džūlija 
Endrjūsa. Bija arī Džeksonu pie-
cīši, īru Kelliju ģimene, Pa  dom -
ju savienībā panākumus guva 
Mziuri – dziedošas meitenes no 
Gruzijas, kas pašas spēlēja visus 
pavadījuma instrumentus. Dze-
gu zītē neviens neko nespēlēja, 

tikai Daila dziesmas priekšā uz 
klavierēm. Atved viņai tādu trīs-
gadnieku, kas neko vairāk par 
ku-kū nespēj nodziedāt – tā arī 
radās nosaukums Dzeguzīte, un 
balsu skološanā un dziesmu mā -
cīšanā Martinsonei ir savas, ori-
ģinālas metodes: “Sākam ar vār-
diem, es palasu priekšā, tad ap -
spriežam, es nodziedu melodiju, 
viņi mēģina atkārtot, un tad ie -
degas sacensību gars – kuŗš pir-
mais varēs atkārtot. Pieaugušo 
dziesmās var ielikt visas tās lielās 
filozofijas, bet bērns visvairāk 
mīl dziesmas ar darbīgiem siže-
tiem. Kad bija plašākas mēģinā-
jumu telpas, es liku klausīties 
mū  ziku un zīmēt to, ko viņi tajā 
redz, un no šīm savilktajām strī-
pām bērnu var lieliski atšifrēt.” 

Protams, kopš pirmsākumiem 
Dzeguzītes repertuārā bijis daudz 
latviešu tautasdziesmu, kuŗas ie -
skaņotas gan kopā ar koklētāju 
ansambli Spārīte, gan Raimon -

du Paulu un citiem. Taču 
nācās dzie dāt arī par 
pionieriem un miličiem, 
taču Daila veikli izlo cījās 
no šī, padomju gados 
ob li gātā repertuāra. Viņa 
pati mek lē ja jaunas, aiz-
raujošas dziesmas, kas in -
teresētu dziedātājus un 
klausītājus. Jau sen Dze-
guzītei gal venais ir kon-
certi, kur izkris talizē -     
jas ierakstu programma. 
“Mums, sākot ar 80. ga -
diem, ir bi  juši kolosāli 
braucieni tolaik  pa “brā-
līgajām republikām”, esam 
izmaluši vai visus Tālos 
Aust ru mus, dziedājām So -
mijā, Dānijā, Polijā, Bul-
gārijā, Italijā, arī Ame-
rikā. Bērni pieauga un 
mainījās, un katrreiz 
brau ciens iznāca ci   tā-
dāks.” Aizbraucot uz sve-
šu valsti, dzeguzēni nereti 

sagatavoja priekš nesumu tās va -
lodā. Jo se  višķi silti šāds dziedā-
jums uz  ņemts Gruzijā. Tur bērni 
izmi ti nāti pa ģimenēm, vēl tagad 
Dailu gaida ciemos Melnās jūras 
kras tā. Par labiem draugiem kļu-
va arī daudzi latviešu komponis -
ti –Mar tinsone aktīvi sadarbo-
jusies ar Arvīdu Žilinski, Gunāru 
Ro  zenbergu, Gunāru Freiden fel-
du, Ivaru Vīgneru, Ģedertu Ra -
manu un daudziem citiem. Divi 
no komponistiem kļuva arī par 

an  sambļa koncertmeistariem – 
Hel vijs Stengrevics un Raimonds 
Pauls, ar kuŗu kopā izveidotas    
15 koncertprogrammas. 

Ar Paula 60. jubilejai sagata-
voto programmu dzeguzēni 
1996. gada septembrī devās uz 
Ņujorku, kur dziedāja Madison 
Square Garden zālē un viesojās 
arī Apvienoto Nāciju organizā-
cijas mītnē. 

Par nākamo Dzeguzītes brau-
cienu uz Čikāgu 2006. gadā avīze 
Laiks sniedza vairākas speciāl -
re portāžas. Daila toreiz netika 
līdzi, jo bija jāārstē acis. Viņas 
vietā bērnus uzraudzīja dēls Ma -
riss, un dzeguzēni viesošanās 
laikā Gaŗezerā ieguva ļoti daudz 
draugu. Vismūzikālākie no vi -
ņiem – Andrejs Jansons un “pie-
cīši” – Armands Birkens un Al -
berts Legzdiņš. “Man bieži jāpie-
domā, ka Alberta vairs nav,” sa -
skumst Daila. “Viņš bija īsts 
sirds cilvēks, mums bija brīniš-

ķīgas attiecības.” Dzeguzīte pie-
dalījusies ne vienā vien Piecīšu 
koncertā arī Latvijā, un, starp 
citu, ar Loriju Vudu viņiem pir-
mais kopīgais koncerts noticis 
jau tālajā 1990. gadā. Tai pašā 
2006. gada vasarā dzeguzēni no -
metņoja arī Katskiļos, kur Ame-
rikas latviešu bērniem iemācīja 
savas skaistākās dziesmas. 

2008. gadā Dzeguzīte bija ie -
lūgta piedalīties Rietumkrasta 
latviešu Dziesmu svētkos Ven tū-
rā, un Martinsone brauca līdzi. 
Svētku programmā pieteiktais 
“bērnu rīts” 29. augustā izvērtās 
par vecāku, vecvecāku, krusttēvu 
un krustmāšu rītu – tik daudz 
sanāca klausītāju! Tāpat dzegu-
zēni bija mīļi viesi Kopkoŗa kon-
certā, sevišķi dziesmās, kur iz -
ceļas bērnu koŗa balsis. Bērni 
bija sajūsmā, apmeklējot Disnej-
lendu un Holivudas filmu stu-
diju, un Daila par rūpēm ir pa -
teicīga Teteru ģimenei, jo sevišķi 
Dziesmai Teterei un Anniņai.

“Gods mani nekad nav inte-
resējis, es tikai gāju un darīju. 
Raimonds Pauls par mani brī-
nījās – kā es tā varot: pliku pa -
kaļu, bet vienmēr laimīga,” ar 
labu humora izjūtu apveltītā 
Martinsone ir tieša, jo, mērot 
naudas izteiksmē, var teikt, ka 
viņas sirdsdarbs bijis tikai vaļas-
prieks – pašai, bērniem un klau-
sītāju simtiem, pat tūkstošiem. 
Par laimi, viņas darba turpinātāji 
ir ne tikai bērni – Zigda, kam 
palīgos nāk Mariss, un nu jau arī 
viņu bērni. No Dzeguzītes ligzdas 
izšķīlies krietns skaits mūziķu: 
par dziedātāju un komponistu 
kļuva Gunārs Kalniņš, nu jau 
Mūžībā aizvadītais Valters Frī-
denbergs, kā arī lielus panāku-
mus popmūzikā guvušais Kārlis 
Būmeisters, kas tagad gan vairāk 
spēlē un dzied Briselē. No 70. 
gadu puikām ar mūziku savu 
dzīvi sasaistījuši diriģenti Far-
hads Stade, Edgars Linde, dzie-
dā tājs Viesturs Jansons, jo  pro -
jām dzied arī aktieris Mārtiņš 
Egliens. Guna Paula no Dzeguzī-
tes spēlē flautu Nacionālās operas 
un baleta orķestrī, gandrīz de -
viņus gadus ansamblī dziedāja 
Inta Freimane-Godiņa, Rīgas      
6. vidusskolas mūzikas skolotāja 
un diriģente. Uz Vāciju pārcē-
lusies Džūna Kalniņa, kas dzie-
dājusi Frankfurtes kameroperā, 
Zita Zemoviča spēlē altu slave-
najā orķestrī Kremerata Baltica, 
un tā varētu turpināt ilgi. Un, 
kad prasu par dāvanu jubilejā, 
Daila Martinsone atbild: “Neva-
jag neko, jo pati dzīve man bijusi 
kā dāvana!” Tomēr bērni jubilārei 
sarūpējuši lielu pārsteigumu uz 
nākamā gada 20. janvāri, kad 
savu mīļo skolotāju varēs sveikt 
arī lielie un mazie dzeguzēni. 

Redakcija pievienojas visiem 
laba vēlējumiem savai mīļajai 
draudzenei Dailai! Dzeguzēni 
ir kuplinājuši gan mūsu avīzes 
50. un 60. jubilejas sarīkojumus 
Rīgā, gan Laika grāmatas lite-
rāros sarīkojumus.

Lai skaists un gaišs šis 
Ziemas svētku laiks, lai skanīgs 
2020. gads un visi turpmākie!

Dzeguzēni pēc Ziemassvētku koncerta 2018. gadā
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Es atceros – kad padomju lai-
kos Rīgā kļuva par smagu, kad 
agresīvā rusifikācijas polītika 
sā  ka burtiski smacēt, dzīvot pa -
līdzēja apziņa par kādu netālu 
patvērumu. Pietika iesēsties vil-
cienā, kas dažu stundu laikā aiz-
veda uz citu pasauli. Uz vietu, 
kur apkārt skanēja tik tuva, mīļa 
un gandrīz vai saprotama valoda. 
Uz Lietuvas otro lielāko pilsētu 
Kauņu, pie mūsu brāļu tautas. 
Reiz nonācis Kauņā, es atgriezos 
šajā pilsētā vēl un vēl. Kopā ar 
Kauņu esmu piedzīvojis Lietuvas 
brīvības atgūšanu. Vērojis, kā no 
nebūtības atdzimst Kristus Aug-
šāmcelšanās baznīca, pats lielā-
kais dievnams Baltijas valstīs, 
celts no 1933. līdz 1940. gadam 
kā pateicība Dievam par atgūto 
Lietuvas brīvību. Un ir tikai sim-
boliski, ka to cēlis latviešu iz  cel-
smes architekts Kārlis Reisons 
(dzimis 1884. gadā Pabažos, mi -
ris 1981. gadā Austrālijā). Pa -
domju okupācija gandrīz jau pa -
beigto dievnamu neļāva iesvētīt, 
vēlāk tajā iekārtoja radio rūpnī -
cu. Tagad baznīca atkal kalpo 
savam patiesajam mērķim.

Nedaudz vēstures
1918. gada 16. februārī Viļņā 

tiek parakstīta Lietuvas neat ka-
rības deklarācija, kuŗā kā jaunās 
valsts galvaspilsēta minēta Viļņa. 
Bet jau 1920. gada 8. oktobrī 
Polijas armija okupē Viļņu, un 
par Lietuvas “pagaidu galvas pil-
sētu” kļūst Kauņa. Viļņu lietu-
vieši atguva 1939. gada 27. ok -
tobrī. Uz īsu brīdi tā kļuva par 
neatkarīgās Lietuvas, bet pēc 
1944. gada ‒ par padomju Lie tu-
vas galvaspilsētu. Nevarētu teikt, 
ka pa šiem gadiem Kauņa pa -
visam tiek atstāta novārtā. Tomēr 
padomju laikos attīstības prio-
ritāte ir Viļņa. Vienlaikus Kauņa 
kļūst par  Lietuvas garīgo centru, 
lietuviešu valodas un kultūras 
cietoksni. 1972. gada 15. maijā, 
protestējot pret Lietuvas okupā-
ciju, uz Brīvības alejas sevi pub-
liski aizdedzina deviņpadsmit-
gadīgs lietuviešu jauneklis Roms 
Kalanta. Viņa nāve izsauc plašus 
protestus, demonstrācijās pieda-
lās aptuveni trīs tūkstoši cilvēku, 
galvenokārt studenti.

Eiropas kultūras galvaspilsēta
Ilgi gaidītā Lietuvas neatkarī -

ba Viļņai piešķir jaunu, vēl aug - 
s tā ku statusu. 1991. gadā tajā sāk 
atvērties ārvalstu vēstniecības,  
uz Viļņu brauc karaļi un prezi-
denti. Savukārt Kauņa it kā pa -
liek nomaļus, un nu jau atgūtās 
brīvības apstākļos tai no jau -       
na nākas definēt savu identitāti. 
Šo  dien Kauņā dzīvo aptuveni 
400 000 iedzīvotāju, no tiem 95% 
ir lietuvieši. Pilsētā ir ko apska - 
tīt ‒ trīs mākslas mūzeji, Vitauta 
Dižā Kaŗa mūzejs, Fotografijas 
mūzejs, lieliski saglabājusies vec-
pilsēta, cietokšņa forti, jaunā 
“Žalgiris” basketbola arēna, Bo  tā-
niskais dārzs, Zooloģiskais dārzs. 
Paredzams, ka 2026. gadā, kad 
tiks atklāta Rail Baltica maģis-
trāle, ceļojums ar vilcienu no 
Rīgas līdz Kauņai aizņems vien 
pusotru stundu. Viens no noti-
kumiem, kas Kauņas vārdam liks 

Pie brāļiem Lietuvā
plašāk izskanēt pasaulē, ir Ei  ro-
pas kultūras galvaspilsētas sta-
tuss 2022. gadā. Tāpēc es devos 
uz Kauņu, lai sastaptos ar jau-
niem, enerģiskiem cilvēkiem no 
nodibinājuma “Kaunas 2022” 
komandas, kuŗi ir atbildīgi par    
šī pasākuma populārizāciju. Lūk, 
kā savu uzdevumu raksturo žur-
nālists Rītis Zemkausks:

“Vēlamies ne tikai sarīkot kul-
tūras svētkus sev un viesiem, bet 
vienlaikus mazliet mainīt pilsēt-
nieku domāšanu. Mazliet sapu-
rināt Kauņu, atbrīvot cilvēkos 
apslēpto enerģiju. Savā mentā li-
tātē Kauņa ir visai noslēgta, tajā 

pārsvarā dzīvo iebraucēji no Lie-
tuvas laukiem un mazpilsētām, 
viņu pēcteči pirmajā vai otrajā 
paaudzē. Un tagad iedomājie -
ties ‒ laucinieks no ciema, kuŗā 
cilvēki pazina cits citu, pēkšņi 
nonāk anonīmā pilsētas drūzmā. 
Reakcija ir paradoksāla, bet pa -
tiesībā saprotama. Nesenie lau-
cinieki, tagad jaunie pilsētnieki,  
noslēdzas sevī, ģimenēs un tu -
vāko draugu lokā. Tāpēc es Kau-
ņu salīdzinātu ar cietoksni, ar 
spurainu ezi. Padomju laikā tas 
palīdzēja izdzīvot. Taču tagad, 
kad tautas pastāvēšana un lietu-
viešu valoda vairs nav apdrau-
dētas, mums jābūt atvērtākiem 
pasaulei.”

Kas notiks ar aizbraucējiem?
Arī Lietuvā dzīve nav bez pro-

blēmām. Viena no tām ir cilvēku 
aizbraukšana. Stāsts, ko nemitī -
gi atgādina Krievijā ‒ Latvija un 

Lietuva esot “neizdevušās val -
stis”. Vietas, kuŗas cilvēki pamet. 
Lūk, ko uz to atbild profesors 
Gintauts Mažeiķis, kurš patlaban 
vada Kauņas Vītauta Dižā uni-
versitātes Sociālo zinātņu un po -
lītikas katedru: “Paši aizbraucēji 
nedomā, ka ir zuduši Lietuvai  
vai Latvijai. Viņi ir aizbraukuši, 
lai atgrieztos. Dažs labs varbūt 
tiešām paliks svešumā pavisam, 
bet cits pārvedīs dzimtenē jaunu 
dzīvesbiedru. Lietuvā tagad sāk 
atgriezties tie, kuŗi pavadījuši ār -
zemēs, teiksim, piecpadsmit ga -
dus. Tātad puse darba mūža vēl 
priekšā. Viņu īpašā vērtība ir 

ārzemēs gūtā pieredze. Resurss, 
kas agrāk vai vēlāk dos augļus   
un kalpos visai sabiedrībai.”

Mazliet citās domās ir baltu 
valodu pētnieks, profesors Alvīds 
Butkus. Šogad par īpašiem no -
pelniem mūsu tautu kultūras 
mantojuma saglabāšanā viņam 
piešķirta Latvijas un Lietuvas Ār -
lietu ministriju Baltu balva. Pro-
fesors vada Kauņas Vītauta Dižā 
universitātes Letonikas centru. 
2004. gadā kādā intervijā viņš 
sacīja: “Latvijā krievu valodas 
lietošana nav mainījusies kopš 
padomju laika.” Tagad vērojamas 
pozitīvas izmaiņas: “Jūs esat pa -
rādījuši savu gribu skolās pāriet 
uz mācībām latviešu valodā un 
no šī ceļa neatkāpjaties. Pat Dau-
gavpilī pilsētvide kļuvusi latvis-
ka. Mēs, lietuvieši, šodien varam 
mācīties no jums. Pie mums Viļ-
ņas rajona pašvaldības iestādēs 
oficiālā informācija izvietota arī 

poļu valodā, darbojas poļu vidus-
skolas. Iemesls šādai iztapībai ‒ 
mēs nedrīkstam strīdēties ar 
Poliju, kas ir mūsu sabiedrotā, 
stratēģiskais partneris, NATO   
un ES valsts. Pats gan uzskatu, ka 
ar laiku poliski un baltkrieviski 
runājošais Viļņas reģions lietu-
viskosies. Tāpat kā pārpoļosies 
tie lietuvieši, kuŗi dzīvo Polijā, 
Suvalku apkārtnē. Cerība, ka 
emigrācijā dzīvojošās kopienas 
saglabās savu valodu mūžīgi, ir 
ilūzija. Viņi sevi varbūt vēl sauks 
pat lietuviešiem vai latviešiem, 
bet vairs nerunās tēvu un vectē -
vu valodās. Kaut vai tāpēc, ka 

lietuvieši, latvieši un arī igauņi 
ārzemēs izjūt kompleksu par 
savu tautību. Viņiem šķiet ‒ jo 
ātrāk sakusīs ar jaunās mītnes ze -
mes sabiedrību, jo labāk. Jo kas 
tad ir šodienas aizbraucēji? Pār-
svarā ekonomiskie bēgļi, kuŗiem 
materiālu apsvērumu dēļ izde -
vīgi integrēties jaunajā vidē. Un 
viņi arī cenšas. Bet tas ir provi n-
ciālisms ‒ mēģināt izlikties par 
to, kas tu neesi. Iedomāties, ka,  
ja es sākšu runāt angliski, tad 
kļūšu par angli. Tā nekad nebūs. 
Turklāt katrai valodai ir savs 
sociālais prestižs jeb statuss ‒ ci -
tai augstāks, citai zemāks. Angļu 
valodas prestižs pasaulē šodien ir 
augsts, katrā ziņā tas ir augstāks 
nekā krievu vai vācu valodām. 
Pat ģimenē esmu ievērojis, ka 
mazbērni savā starpā dažkārt 
izmainās angļu valodas frazēm, 
pat veido dialogus. Izaicinājums, 
kuŗu atnesusi globālā pasaule. 

Bet mēs noturēsimies. Vienīgi jā -
apzinās, ka mūsu tautu dzīvības 
avots ir šeit, Latvijā un Lietuvā.”

Modernais nacionālisms
Līdzīgi kā latvieši, arī lietuvieši 

šodien mēģina atbildēt uz jau tā-
jumu ‒ kur ir mūsu vieta mo  der-
najā pasaulē? Un vai liberā lajā pa -
saulē maz iederas tautu un valsti 
vienojoša nacionāla ideja? G. Ma -
žeikis uzskata: “Kopš ne  atkarības 
atgūšanas Lietuvā vairs nav vieno-
tas sabiedrības. Tas arī nav iespē - 
j ams, jo nav revolūcijas, kaŗa vai 
apspiešanas. Tāpēc ko  pējs mīts, 
visu sabiedrību vieno joša ideo lo-

ģija nav vajadzīga. Ja kāds polītiķis 
saka ‒ jābūt vie no tiem, jāmobi li-
zējas, viņš runā muļ ķības. Mums 
vienkārši jā  dzīvo, saprotot, ka tieši 
daudz vei dība ir svarīga indivi duā-
lā cilvēka un visas sabiedrības vēr-
tība. Jāapzinās, ka patriotismu ne -
var radīt mākslīgi. Bet ja laiks, ja 
vēsture to reiz atkal prasīs, tad 
parādīsies īpaši cilvēki, kuŗi cels 
augšup tautas karogu.”

Savukārt A. Butkus aicina do -
māt par mūsu tautu vienotību: 
“Agrāk, padomju okupācijas lai-
kā, mēs vairāk turējāmies kopā. 
Tagad, kad esam brīvi, atkal rak-
ņājamies katrs savā dārziņā. Ma -
nuprāt, tas ir nepareizi, pat bīs-
tami. Jo lielās valstis, Krievija un 
Polija, mūsu norobežošanos iz -
manto savā labā. Mums biežāk 
jāatceras, ka esam kas vairāk kā 
tikai kaimiņi vai draugi. Mēs, 
latvieši un lietuvieši, esam brāļi, 
un citu radu mums nav.”

No Kristus  Augšāmcelšanās bazilikas  jumta paveras varens skats uz pilsētu
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

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

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

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

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

Vairāk informācijas
 www. liktendarzs.lv

LIKTEŅDĀRZS

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 47) atrisinājums 
Līmeniski. 4. Zeltmatis. 7. 

Mal me. 8. Avots. 9. Negatavas. 
10. Gavote. 11. Abe. 13. Nevada. 
18. Citrusi. 21. Davosa. 23. Dā -
vana. 24. Kirē. 25. Vega. 26. 
Melisa. 28. Oktāva. 29. Insekti. 
34. Skauti. 35. ASV. 37. Grants. 
38. Karavelas. 39. Steps. 40. 
Taurs. 41. Alpiniāde.

Stateniski. 1. Atkala. 2. Salate. 
3. Lankas. 4. Zenīts. 5. Sasiet.        
6. Stende. 12. Bors. 14. Vitrīna. 
15. Aspekts. 16. Pases. 17. Ronis. 
19. Svēte. 20. Snovs. 22. “Aka’’.  
23. Dao. 27. Rems. 30. Eksoti.   
31. Stiksa. 32. Greste. 33. Stiprs. 
35. Asaris.  36. Viesis.

Līmeniski. 1. Apdāvināts cil-
vēks. 6. Pilsēta Šveices vidienē. 
10. Pilsēta Lietuvā pie Nemunas. 
11. Valsts Eiropā. 12. Ziedaugu 
dzimta, kurā ietverti kartupeļi, 
tomāti, paprika, tabaka. 13. Ap -
dzīvota vieta Vecpiebalgas no -
vadā. 14. Īslaicīga dubļu un ak -
meņu straume kalnos lietus vai 
intensīvas sniega kušanas perio-
dā. 15. Svinīgi sarīkojumi ar lūg-
tiem viesiem. 16. Senas gaŗu ma 
mērvienības. 19. Stikla trauki ar 
tievu kaklu. 23. Italiešu režisors, 
aktieris (1901-1974). 25. Tādi, 

kas sagādā prieku. 26. Rietumu 
vējš (poētiski). 27. Ķite. 29. Kaz-
rags. 33. Ūdens ņemšanas vietas. 
38. Smagums, slogs. 39. Sengrie-
ķu strinkšķināmie mūzikas in -
stru menti. 40. Augstākais dievs 
skandinavu mitoloģijā. 41. Kro-
kodilu dzimtas dzīvnieki. 42. Pil-
sēta Ķīnā, pie Jandzi. 43. Lakst-
augs ar dzeļmatiņiem. 44. Me  cha-
nikas nozare. 45. Savstarpēja at -
bilstība.  

Stateniski. 1. Gleznaina. 2. 
Cel t  ņu piebūves. 3. Rīgas Kino-
studijas mākslas filma. 4. Apdzī-

vota vieta Krāslavas novadā. 5. 
Apdzīvota vieta Durbes novadā. 
6. Medicīnisks instruments. 7. 
Pārtikas produkts. 8. Debespuse. 
9. Tipisku iezīmju trūkums, no -
virze no normas. 17. Publiska 
demonstrēšana un vērtēšana.    
18. Latviešu rakstniece (1936). 
19. Ciets silicītiezis. 20. Ameri-
kāņu astronaute (1951-2012).   
21. Noteikta parauga apģērbs.   
22. Policista gumijas nūja. 23. 
Norobežojoša būvkonstrukcija. 
24. Asas muguras sāpes. 27. Ap -
ģērba gabali, kurus senie romieši 
valkāja zem togas. 28. Kondi to-
rejas izstrādājums. 30. Valsts gal-
vaspilsēta Eiropā. 31. Galvotājs. 
32. Kukaiņēdāji augi. 34. Salī dzi-
nošais vērtējums. 35. Valde mār-
pils agrākais nosaukums. 36. 
Mērkaķu dzimtas dzīvnieki. 37. 
Šacha figūra.

Tiem, kas ierodas Latvijā uz 
svētkiem, varbūt šķiet, ka mēs 
šeit dziedam, dancojam un pucē-
ja mies tautastērpos. Taču ceļš līdz 
dziesmu svētkiem nav viegls, tra-
dicionālās kultūras uzturēšana 
ikdienā galvenokārt ir ideālistu 
rokās. Taču vai mēs apzināmies,  
cik apdraudētas ir tradicionālo 
amatu prasmes? Kaut vai šķieta-
mi nesatricināmā Latgales pod-
niecība? Kā mēs šīs prasmes no -
dosim tālāk, kā ieinteresēsim  
jaunatni? Tie ir jautājumi, kuŗus 
cenšas risināt entuziastu grupa 
netālu no Varakļāniem, tagadējā 
Dekšāres pagastā, pirms desmit 
gadiem dibinot Latgales tradi cio-
nālās kultūras centru “Latgaļu sāta”. 

Aizgājušajos gados sarīkotas tra-
dicionālās radošās darbnīcas un 
kultūras nometnes vairāk ne  kā 
200 bērniem un jauniešiem. Re -
kon struēts 12. gs. archeoloģiskais 
tērps no Cakulu kapulauka, 19. gs. 
Varakļānu etnografiskais sievas 
goda tērps. Izdotas grāmatas un 
mūzikas albumi, organizētas eks-
pedīcijas. Latgale pārstāvēta kul-
tūras sarīkojumos Baltkrievijā un 
ASV. 2018. gadā saņemta Zem ko -
pības ministrijas konkursa “Sē -
jējs” veicināšanas balva no mi nā-
cijā “Ģimene lauku sētā”.

Neraugoties uz aizņemtību, 
biedrības biedriem strādājot al -
gotu darbu Rīgā, Rēzeknē, Vara k-
ļānos, Madonā , nostiprinājusies 
pārliecība, ka tas, ko viņi dara,  ir 
nepieciešams nākamajām paau-
dzēm. Ar Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu vasaras sezonā “Latgaļu 
sāta” piedāvāja vairākas radošās 

AGATE VUCINA “Latgaļu sāta” ‒ ko atstāsim nākamajām paaudzēm?
darbnīcas jauniešiem un pieau-
gušajiem – aušanu, kokļu spēles 
apguvi, bērza tāss darbnīcu, taču 
vispopulārākā bija maizes cep-
šanas darbnīca lauku sētas krāsnī.

Biedrībai klētiņā ir pašiem   
savs mūzejs, ko izveidojis Dainis 
Mjar tāns. Viņš stāsta:  “Daļu kol-
lek cijas veido kokļu meistara Do -
nāta Vucina kokļu un stabuļu sa -
gataves un darbarīki. Izcilajam 
kokļu meistaram par godu pirms 
divdesmit gadiem tika iedibinā -
tas “Kokļu dienas”, kas bija kā dzi-
nulis biedrības izveidei, savukārt 
nosaukums pārņemts no savu-
laik Alberta Spoģa Minsterē, Vā -
cijā,  izveidotās latgaliešu grāma -
tu krātuves “Latgaļu sāta””.

Laika gaitā izveidota arī archeo-
loģiskā kollekcija. Lubāna piete-
kās atrastas vidējā un vēlā neolīta 
lauskas un citas vēsturiskas liecī-
bas par dzīvi Lubāna ezera līdze-
numā. 

Pašas mājas vēsture saistīta ne 
vien ar Donatu Vucinu, bet arī    
ar 2. Saeimas deputāta Franča 
Zepa dzīvi pirms Otrā pasaules 
kaŗa. F. Zeps miris trimdā, ASV, 
101 gada vecumā. 

Ārzemēs dzīvojošie latvieši ir 
arī biedrības atbalstītāju vidū. 
Saņemti grāmatu sūtījumi no 
ASV, Austrālijas, Kanadas un Vā -
cijas. Šogad ASV dzīvojošā Mo -
tivānu ģimene nolēma ikgadējo 
ziedojumu novirzīt biedrības in -
frastruktūras izveides atbalstam, 
savukārt Vladimirs Zvidriņš no 
Vācijas katru gadu ir klāt ar kādu 
padomu un uzdāvinājis paša da -
rinātu biedrības norādes zīmi. 

Biedrības lielākā vērtība ir cil-
vēki, bez kuŗiem diez vai būtu 
iespējams tik aktīvi darboties. 
Viņu vidū ‒ Astrīda Vucina, Gatis 
Staprēns, Mareks Gabrišs, Tenis 
Bikovskis, Viktors Briška, Ivars 
Logins, Ivars Medinieks, Ilmārs 
Strods, Māris Karlsons, Pēteris 
Justs, Māra Vucina. Tāpat paldies 
jāsaka tiem daudzajiem, kas zie-
dojuši biedrībai senos darbarīkus 
un snieguši palīdzīgu roku ik -
dienā no Varakļānu un Dekšāres 
pagastiem.

“Latgaļu sātā” var ne vien iemā-
cīties, redzēt, sasmaržot, ko senu 
un aizmirstu, bet arī pašiem no -
nākt senatnē.

Biedrības “Latgaļu sāta” vadī-
tāja Marika Zeimule stāsta: “Bieži 

vien ar tradicionālo kultūru mēs 
saprotam vienīgi folkloru, taču    
tā tas nebūt nav. Mūsu pienākums 
ir rūpēties par to, lai neizzustu 
senās amatu prasmes  – aušana, 
podniecība, kalšana u.c. Šodien 
mēs zinām,  kā jostu var noaust 
stellēs, taču ne katrs zina, ka jostu 
senajos laikos auda ar celiem, un 
šādu amatu prasmi mēs arī mā -
cām.” 

Dainis Mjartāns bija iniciātors 
dzīvās vēstures objektu izveidei. 
”Esam rekonstruējuši ēkas, kas 
tika būvētas 10. – 12. gs. Arī slie-
teni, kādu daudzi atceras vēl no 
pirmskaŗa laikiem. Mūsu biedrī-
bas pamatmērķis ir atjaunot ve -
cās prasmes, jo pārmantošana 
gandrīz vai nav iespējama. Mēs 
dzīvojam Varakļānu ‒ Viļānu no -
vadu krustcelēs,  te notiek aktīvā 
lauksaimniecība un amatnieku 
tikpat kā nav, līdz ar to tiešā pār-
mantošana nav iespējama. Pie-
mēram, Astrīda no jauna ir ap  -
gu vusi priekšmetu izgatavošanu 
no bērza tāss, kā arī adīšanu ar 
kaula adatu, ko demonstrē mūsu 
viesiem, ” stāsta Dainis. 

Pateicoties biedrības “Latgaļu 
sāta” piesaistītajiem līdzekļiem,  
2018. gadā Rēzeknē uzstādīts pie-

mineklis latgaliešu grāmatiz de-
vējam, sabiedriskajam darbi nie-
kam Vladislavam Luocim, kuŗš 
savu darbību uzsāka Latgalē, bet 
turpināja trimdā Vācijā.

Protams,  ir arī nākotnes iece-
res. Viena no tām – pabeigt ēkas 
rekonstrukciju, kas paredzēta sa -
ietiem, lai tajā varētu novietot 
daļu eksponātu. Jumts jau ir uz -
likts, taču turpmākajiem dar -
biem iegūt fondu līdzekļus līdz 
šim nav bijis iespējams. Biedrība 
aicina tautiešus nākt talkā ar savu 
ārtavu!

Pašā vasaras vidū “Latgaļu sāta” 
rīko atvērto durvju dienas, kad 
sabrauc interesenti ne tik vien    
no Latgales, bet arī no Rīgas un 
Vid ze mes. Tiek siets siers, kults 
sviests, cepta maize, veidota ke -
ramika, spēlētas ermoņikas un 
kokles, dziedāts un dancots. Ar 
rudens iestāšanos,  kā savulaik 
senču sētā, ikdienas ritms pie-
klust, taču ieklaudzas stelles, tiek 
iekurta krāsns un domubiedri   
kaļ plānus nākamajam gadam. 

“Latgaļu sātas” ļaudis vēl prie-
cīgus Ziemsvētkus un raženu 
Jauno gadu visiem tautiešiem 
Latvijā un tālumā!

augavā pie Kokneeseses s tot p p LiL ktkteņdāārzrzs – gagaiši as aatctcererese vvieietata, 
atviešu tautasas iiztzturu ību un spēpēku. TaTas iri  arīī TTava as ģģimimenes un
kteņdārzs,, veleltītītsts vvisisieiemm lalatvvieiešiš emem, kakas 202 . gagadsdsimimtātā ggājājušušii
etuši svešu vararu u dēdēļ.ļ
s top kopdararbībībābā uun n papar r zieddojojumumiem,m tā atatbabalslstītājuju sskakaitts s

edz 500 tūūkskstotošuš s..
amais lielais kopddararbsbs ---- uzcelt SaSaieietata nammu!u!
edo!

ums “Kokneses fonds”
čplēša iela 75B, Rīga, LV-1011, Latvija
esesfonds.lv

ekšmetu izgatavošanu
āss, kā arī adīšanu ar
u, ko demonstrē mūsu
tāsta Dainis.

es biedrības “Latgaļu
istītajiem līdzekļiem,
Rēzeknē uzstādīdītsts pie-

iekurta krāsns un domubiedri  
kaļ plānus nākamajam gadam.

“Latgaļu ssātā as” ļaudis vēl prie-
cīgus s Ziemmsvētkuus un raženu 
Jauno o gagadud vvisisieiem tautiešiem
Latvvijijā ā unun ttāllumumā!ā!



LAIKS 172019. ga da 21. decembris – 2020. gada 11. janvāris

Tālr: 973-746-3075

Īpašnieks pārdod lielu 
dzīvokli Rīgas centrā,

klusā ielā. Vēsturisks nams; 
dzīvoklis otrā stāvā, 

mēbelēts, 2 guļamistabas. 
Iespēja īslaicīgai īrei

(1 gads).
Zvaniet 1(908) 979 0608.

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

 Priecīgus un Gaišus Ziemassvētkus!
  Laimīgu un Spožu Jauno Gadu!

Silti novēl
Latviešu kultūras biedrība TILTS

Tālu prom no ielām
Nakts ar zvaigznēm lielām
Sniega laukus sedza,
Svētku gunis dedza.
  – K. Skalbe

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

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
 PIRKŠANA    PĀRDOŠANA   

 APSAIMNIEKOŠANA
 ATGŪŠANA    VĒRTĒŠANA VISĀ LATVIJĀ

MANTOJUMA
 DOKOMENTU KĀRTOŠANA

MEŽA ĪPAŠUMA
 VĒRTĒŠANA    IZSTRĀDE    PĀRDOŠANA

BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA
 MEŽA APSAIMNIEKOŠANĀ

ZVĒRINĀTA ADVOKĀTA PAKALPOJUMI

JAUNLAUCIŅI
ASV – Ivars A. Petrovskis
504 Grand Avenue N. E. 
Grand Rapids, MI 49503 
Tel.: (616) 975-2705 
zipetro@att.net 

LV – Arnis Zvaigzne
Duntes 28-192,
Rīga, LV–1005
Tel.: (371) 291-15477
arniszv@gmail.com

ASV – Sigurds Strautmanis
4906 S 19th St,
Milwaukee, Wisconsin
Unit J, 53221
Tel.: (414) 616-1657

Zvērināts advokāts
Andris Kluss
Tel.: (371) 291-52494
andris.kluss@advokataprakse.lv
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MĀRIS
BRANCIS

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

(Turpināts  19. lpp.)

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

+371 28390346

LAIMĪGU UN 
VEIKSMĪGU

JAUNO GADU!

TIEK PIEDĀVĀTI TAUTIEŠIEM, kam rūp māksla,
kā arī mākslas pasaulē notikušais, Amerikas valsts 
mēroga mākslas izstādēs visizcilāk apbalvotā 
latviešu gleznotāja, 1965.-69. gadu modernista,
mākslas kritiķa Daumanta Šnores Peter Shnaw,
Peter D. Schnore, KOPOTIE RAKSTI. Cena $2 000.
Atlaides: 10% reiz pazītiem: Rītelim, Kalmītei, 
Jansonei, Kadilim, Rillingai, Rūsim, Blekvellai,
Hūnam, Zvandbergam, krustdēlam, visiem trīs 
Zariņiem, Kegijiem, Vaskam, Zaidenbergam
un citiem; bet 90% bijušiem labvēļiem:
brālēnam, Gaidem, māsīcām, Balodei, Bērziņam,
katram Blumbergam, brālim, Gaidei, Purviņai, 
Ubānam. Citi, lūdzu, nekautrējieties pieteikties.
Lielākā daļa rakstu angļu valodā.
Lēns e-pasts, artmechanic@hotmail.com
Ar fotoattēliem ilustrēts pieejamo darbu katalogs, $20.
Rakstdarba satura rādītājs. Lūdzu, pievienot SAS aploksni.
144 Red Oak Drive, Boyertown, PA 19512 USA

 Peter Daumants Schnore

SARĪKOJUMI
FILADELFIJA
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

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

ŅUJORKA
Mākslas izstāde „Portable 

Land scapes“/ „Pārnēsājamās ai -
na vas“ – Memories and Imagin a-
ries of Refugee Modernism (Bēgļu 
modernisms, atmiņas un iztēle). 
Mākslinieki: Daina Dagnija, 
Rolands Kaņeps, Sigurds Vī -
dzirkste, Artūrs Virtmanis u.c.; 
plkst. 18:00 – 20:00.  The James 
Gallery, CUNY (365 Fifth Ave., 
First Floor,NY,NY 10016); spon-
sorē – lcca.lv/lv; un centerforth-
ehumanities.org/james-gallery. 
Izstāde, kas norisinās Latvijas 
valsts Simtgades programmas 
ietvaros, Ņujorkā James Gallery būs 
skatāma līdz 15. februārim.

MILVOKOS (WI)
Šā gada 31. decembrī plkst 

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

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

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 svinības. 

Sagaidīsim Latvijas Jauno Gadu 
kopā ar svinīgu svētku tostu plkst. 
5pm. Pasākumu vadīs un mū -
zicēs viesmākslinieks Ēriks Loks, 
kopā izspēlēsim “laimes aku”. 

8. februārī Sirsniņballe
Pasākumu vadīs un mūzicēs 

viesmākslinieks Intars Rešetins, 
būs deju mūzika un loterija ar 
iespēju laimēt dāvanu grozu. 

29. februārī Biedru Pilnsa-
pulce. Pēc sapulces biedrība cie-
nās ar pankūkām un desiņām.

Uzmanību! Mainījusies Bied-
rības Facebook lapa, lūdzam se -
kot mūsu jaunajai lapai „Lat viesu 
Biedriba St. Petersburg FL“. 
Sīkāku infomāciju par pasā ku-

miem var uzzināt Biedrības 
Facebook lapā vai zvanot Dacei 
Nebarei Tel: 917-755-1391 

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdien 

19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirm-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc. 
daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 
408-813-5104, e-pasts: una.
veilande@gmail.com

Katru otrdien pl. 20:00 koŗa 
mēģinājums.

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

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

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

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

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, Chi -
cago IL 60634), tālr.: 773-725-
3820; E-pasts: cianasdraudze@
gmail.com; www.facebook.com/
Č i k ā g a s - C i ā n a s - d r a u -
dze- 255043897965234. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega Pui -
dza, tālr.birojā: 773-736-1295; 
mājās: 708-453-0534, E-pasts: 
puidza@yahoo.com 

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pē -
teŗa dr: (450 Forest Preserve Dr, 
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630-
595-0143. Māc. Ojārs Freimanis. 
Dr. pr. Uldis Pūliņš. Dievk. no -
tiek 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 Trīsvienī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Svētdienās 11:00 Dievk. 
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis 
Keggi, draudzes sekretāre Zig-
rida Kručkova, tālr.: 617-323-
0615. 

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

 Nākamā rēgulārā pensionāru 
sanāksme notiks otrdien, 7. jan-
vārī (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. 

2019. gadā aprit 250 gadu, 
kopš darbu sāka leģendārā 
Stefenhāgena izdevniecība un 
spiestuve Jelgavā, un 100 gadu, 
kopš tā  beidza pastāvēt, kam 
par iemeslu bija I pasaules kaŗš, 
kas to izpostīja un kam sekoja 
likvidācija. Atzīmējot šo lielo 
jubileju un augstu vērtējot iz -
devniecības un spiestuves ne -
pārvērtējamo ieguldījumu lat-
viešu grāmatniecības vēsturē, 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
no maija līdz septembŗa beigām 
bija skatāma vērienīga izstāde 
“Jelgavas Stefenhāgeni. 1769-
1919”, kas kopš 15. novembŗa 
līdz 2020. gada 12. janvārim 
skatāma Ģ. Eliasa Jelgavas vēs-
tures un mākslas mūzejā. Tās 
atklāšanā no Vācijas bija iera-
dies šīs dzimtas pēctecis Ulfs 
Šaks-Stefenhāgens, kā arī tās 
latviskā atzara pārstāvis Nor-
munds Stefenhāgens.

Jelgava jeb savulaik Mītava ir 
otrs nozīmīgākais centrs grā -
matu izdošanā Latvijas territo-
rijā. Pirmā grāmatu spiestuve 
Kurzemes hercogistē radās 
1666. vai 1667. gadā, kad no 
Toruņas še ieradās iespiedējs 
Mihaēls Karnals. Jāpiezīmē, ka 
grāmatu veikals Jelgavā bija 

Jelgavas Stefenhāgeni – labākie izdevēji Latvijā
zināms kopš 1644. gada. Nāka-
mās simtgades laikā šajā spies-
tuvē nodrukāja arī pirmos ka -
lendārus un reliģisko literātūru 
latviešu valodā. 

18. gs. otrajā pusē no Zie  meļ-
vācijas Mītavā ieradās bārd dzi-
nis un chirurgs Johans Frīdrihs 
Stefenhāgens, kuŗš apprecēja 
spiestuves vadītāja Kristiāna 
Litkes atraitni, kļūdams par 
spies tuves īpašnieku un Kur ze-
mes hercoga iespiedēju. 1769. 
gada 21. augustā viņš parakstīja 
pieņemšanas aktu. Ar to sākās 
Stefenhāgenu izdevniecības un 
spiestuves ceļš augšup, ar laiku 
topot par ienesīgāko un redza-
māko izdevēju, ar kuŗu līdz 
19. gs. vidum neviens nevarēja 
ne Latvijā, ne Baltijā sacensties. 
Viņš izdeva grāmatas, žurnālus, 
kalendārus un citus izdevumus 
ne tikai vācu un latviešu valodā, 
bet arī krievu, igauņu, lietuviešu, 
poļu, franču, latīņu, grieķu un 
ebrēju valodā. Kurzemes herco-
gistei beidzot pastāvēt un kļūs-
tot par Kurzemes guberņu, Ste -
fenhāgeni joprojām saglabāja 
savu statusu, izslavējoties par 
vienu no labākajām spiestuvēm 
cariskajā Krievijā. Kad 19. gs. 
otrajā pusē viens pēc otra radās 

latviešu izdevēji, šī Jelgavas ti -
pografija pakāpeniski zaudēja 
vadošo lomu, un, kad 1919. 
gada rudenī Bermonta uzbru-
kuma laikā spiestuvi izlaupīja 
un aizdedzināja, tā beidza 
pastāvēt.

Izstāde iepazīstina ar Ste  fen-
hāgenu dzimtu un chro nolo-
ģiskā secībā ar drukātavas īpaš-
niekiem. Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā saglabājušies doku-
menti – un tie bagātīgi eksponēti 
vitrīnās – vēsta par spiestuves 
uzņēmējdarbību, un tās senās 
“aktis” pirmo reizi tiek rādītas 
sabiedrībai. Protams, ie  vē ro ja-
ma vieta izstādē ierādīta grā-
matām, kārtojot pa gadiem no -
zīmīgākos izdevumus. Stefen-
hāgeni agrāk kā neviens cits 
izdeva pirmās latviešu autoru 

grāmatas, piemēram, Neredzīgā 
Indriķa 1806. gadā izdoto “Tā 
neredzīga Indriķa dziesmas”, arī 
Vecā Stendera sacerējumus lat-
viešu izglītošanai.

Māksliniece Una Grants no -
formējumā izmantojusi zīmē-
jumus no Stefenhāgenu izde-
vumiem. Izstādei Jelgavā saga-
tavots Vecā Stendera 1787. gada 
“Bildu ābices” interaktīvs va -
riants, kur bērni un skolu jau-
nieši varēs iepazīties ar veco 
druku un iemācīties, kā agrāk 
teica, “boksterēt”. Ekspozīciju 
papilda Stefenhāgenu spiestu-
ves makets, kā arī palielinātas 
senās Jelgavas gravīras, bet var-
būt pats ievērojamākais attēls 
skatā no gaisa parāda Jelgavu 
1944. gada beigās, kad ieraugām 
to vienās drupās, kad senā 

godība bija aizslaucīta vēstures 
mēslainē. Izstāde ir lieliski pār-
skatāma un informatīvi ļoti 
bagāta, tā pirmo reizi atklāj 
Stefenhāgenu izdevniecības un 
spiestuves grandiozo ieguldī-
jumu Latvijas grāmatniecības 
vēsturē.

Izstādes atklāšanas dienā Ulfs 
Šaks-Stefenhāgens uzdāvināja 
Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un 
mākslas mūzejam divus nezi-
nāmus, līdz šim Latvijā nere-
dzētus portretus – izdevniecī-
bas dibinātāja un vadītāja 
Johana Fridrīha Stefenhāgena 
(1744-1812) un viņa darba 
turpinātāja māsasdēla Johana 
Martīna Pētersa-Stefenhāgena 
(1766-1839) portretu. Tiesa gan, 
gleznu autors pagaidām nav 
zināms.
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D I E V K A L P O J U M I

Dziļās sērās paziņojam, ka mūžībā aizgājis
 studentu korporācijas Gersicania fi listrs,

B.S. M.S. chem.eng.

GVIDO KALJO
Dzimis 1927. gada 1. februārī Limbažos, Latvijā,

miris 2019. gada 8. decembrī Danbury, Connecticut, USA
Piederīgie -

SIEVA GUNTA
DĒLS EGILS AR ĢIMENI

MEITA KRISTĪNA AR ĢIMENI

Mūžībā aizsaukta mūsu mīļā

HELMI FOGELS ROŽANKOVSKI,
Taft a Universitātes zobārstniecības fakultātes profesore.

Dzimusi 1922. gada 13. martā Rīgā,
mirusi 2019. gada 24. novembrī Bostonā

Pateicībā par viņas mūžu, mīlestībā piemin
CHRISTINE ZANDER

MARK ZANDER

Par viņu sēro
KORPORĀCIJA DAUGAVIETE

Sēro
MEITA MARIJA AR ĢIMENI

RADI UN DRAUGI LATVIJĀ UN ASV

49. coetus fi listre

HELMI FOGELS ROŽANKOVSKI
Dzimusi 1922. gada 13. martā  Rīgā, Latvijā,

mirusi 2019. gada 24. novembrī Jamaica Plain, MA

ALMA BRASTIŅŠ,
dzimusi ŽAGATA

Dzimusi 1920. gada 8. maijā Omuļos, Valkas raj.,
mirusi 2019. gada 2. decembrī Viskonsinā, ASV

Kamēr vien tālāk mūsu dienas ies, 
Tavs mūžs mūsu gaitās atsauksies.

Mūžīgā Latvija – 
mūsu tālā un svētā zeme.
Tie, kas savā dzīvē un cīņās
viņai pretim ir gājuši,
tie nāves nepazīst.
/L.Breikšs/

22. decembrī dievk. ar dievg.
24. decembrī, otrdien, plkst. 

17:00, Ziemsvētku vakara dievk.
29. decembrī dievk. nenotiek
31. decembrī otrdien, plkst. 

16:00, Vecgada vakara dievk.
• Klīvlandes Apvienotā latv. 

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

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis In -
driksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā 
10:00. Otrajā svētdienā Dievk. 
angļu valodā. Pensionāru saiets 
katrā otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. 

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

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

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

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

draudzība
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 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvianlu theran-
church@gmail.com. Dievk.no -
tiek 13:30.

24. dec. 17:00 Ziemsvētku 
vakara 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

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-
vētku vakars, māc. Saliņš, solistes 
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 dievkalpojums.  Diakone 
Linda Sniedze

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

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

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: jleg-
zdins@san.rr.com. Pēc Dievk. 
kafijas galds. 

21. decembrī plkst. 12.00 - Dia -
kone Guna Reins; Ziem svētku 
Dievkalpojums ar Dievgaldu; 
pēc Dievkalpojuma groziņu kafi-
jas galds. Ciemosies Ziemsvētku 
vecītis.

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119). 
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

24. dec. Ziemsvētku vakara 
dievkalpojums plkst. 5:00.

29. dec. Vecgada dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

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

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

• St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: Dievk. notiek 14:00 katru 
pirmo un trešo svētdien Faith 
Lutheran baznīcā (2601 49th Str. 
N, St.Petersburg, FL), Māc. Aivars 

Pelds, tālr.: 727-368-0935 Par 
visiem neskaidriem jautājumiem 
var griezties pie Aijas, tālru 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 Treimanis. 
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. Pirm-
dien, 23. decembrī, plkst. 14:00 
Ziemsvētku Eglīte Point Brittany 
Clubhouse. 5220 Brittany Dr. 
South St. Peteersburg – Mācītāja 
Pelda mazbērnu izkārtojumā. 
Trešdien, 25.decembrī, plkst. 
14:00 Ziemsvētku dievkalpo-
jums Faith Lutheran baznīcā.

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

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416-
921-3327, E-pasts: baznica@
bellnet.ca. Info: www.stjohnslat-
vian.ca Māc. Ģirts Grietiņš (ad -
rese: 40 Hollyberry Trail, North 
York ON M2H 2S1), tālr: 647-
986-5604, E-pasts: grietins@
gmail.com. Dr. pr. Kārlis A. Jan -
sons, tālr.: 905-338-5613, e-pasts: 
kjan27@gmail.com. Pr.vietn. Si -
billa Korule. Dāmu kom.pr. 
Maija Sukse, tālr.: 416-221-4309. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 20850-

3121), tālr.: 301-251-4151, e-pasts: 
dcdraudze@gmil.com Info: 
www.dcdraudze.org Mācītāja 
prāv. Anita Vārsberga Pāža, mob.
tālr.: 301-302-3270, e-pasts: 
macanitavp@gmail.com, dr. pr. 
Dace Zalmane (tālr. 703/442-
8458 un epasts-dzalmanis@
yahoo.com).

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

ķīšu nodarbības
11:00 DIEVKALPOJUMS
Seko kristīga sadraudzība 
11:00 Ziemsvētku eglīte – 

dievkalpojums, pusdienas, 
priekšnesumi* 

Rīko Latviešu skola. Visi laipni 
aicināti!

22. decembrī – Adventa ce -
turtā svētdiena

DIEVKALPOJUMS
Pie kafijas galda – decembŗa 

jubilāru sveikšana
otrdien, 24. decembrī – 

Kristus piedzimšanas svētku 
vakars

16:30 Svētvakara ieskaņai 
– Ziemsvētku dziesmu dzie-
dāšana

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 kalen dāros
5. janvārī – Zvaigznes dienas 

ģimeņu Dievkalpojums

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU

ziņas uz e-pastu:
rigaven@aol.com
– Inese Zaķis –

ne vēlāk kā
PIEKTDIENĀS
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Spēles moments

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

Zelta saspēles noteikumi
Graudiņa/Kravčenoka atzītas par visvairāk progresējušo plūdmales volejbola pāri

Pēc Starptautiskās Volejbola 
federācijas (FIVB) informācijas,  
Latvijas plūdmales volejbolistes 
Tīna Graudiņa un Anastasija 
Kravčenoka atzītas par visvairāk 
progresējušo plūdmales volej bola 
pāri aizvadītajā sezonā. Grau-
diņa un Kravčenoka augustā 
Mas kavā uzvarēja Eiropas čem-
pionāta finālā, kļūstot par jau-
nāko plūdmales volejbola pāri 
kopš 1997. gada, kas triumfējis 
Vecā kontinenta galvenajās sa -
cen sībās. Sezonu 21 gadu vecā 
Graudiņa un gadu vecākā Krav-
čenoka noslēdza Ķīnā, kur duets 
nodrošināja Latvijai ceļazīmi uz 
2020. gada Tokijas olimpiskajām 
spēlēm. Graudiņas un Kravče-
nokas paveiktais ir viens no pē -
dējo gadu lielākajiem pārsteigu-
miem Latvijas sportā. Tādā veidā 
šis duets atkārtojis Ingunas Mi -
nusas un Ineses Jursones pirms 
desmit gadiem gūtos panāku-
mus, simboliski pāršķirot jaunu 
vēstures lappusi pašmāju volej bolā.

Tīnas ģimenē sports ir tradi-
cijām bagāts. Omīte Staņislava 
bijusi Latvijas čempione augstlēk-
šanā, opis Arturs skrējis barjēras 
un kopā ar leģendāro Jāni Daliņu 
piedalījies soļošanas sacensībās. 
Mamma Limbažos arī nodarbo-
jusies ar vieglatlētiku, bet tētis 
Amerikā gan trenējies volejbolā, 
gan citus trenējis. “Šķiet, omīte 
šķērītē pārlēca vairāk nekā 1,60 
m augstumu,” saka Tīna. Tālab 
loģiski, ka Tīnai sportā ir ielikti 
daudzpusīgi pamati. Trenējusies 
peldēšanā, tad tenisā, līdz pie  nā-
kusi kārta vieglatlētikai un An -
dim Austrupam, pie kuŗa trenē-
jusies olimpiete un Latvijas rekor-
diste Laura Ikauniece. Arī Tīna 
pievērsusies daudzcīņai. Vairākās 
vecuma grupās uzvarējusi Latvi-
jas jauniešu čempionātā, augst-
lēkšanā pārvarot 1,77 m, kvalifi-
cējusies startam pasaules U-18 
čempionātā. 

Arī Anastasijas vecāku vidū 
sports ir cieņā, taču tam bijusi 
citādāka loma ģimenes dzīvē. 
Mamma un tēvs ar sportiskām 
aktīvitātēm aizrāvušies skolas 
līmenī. Tēvs ir ugunsdzēsējs, kur 
bez labas fiziskās sagatavotības 
neiztikt. Atšķirībā no gadu jau-
nākās pārinieces Anastasijai spor  -
tiskā karjēra nemainīgi saistās ar 
volejbolu, sportistes gaitas uzsā -
kot 11 gadu vecumā. “Pirms tam 
vairāk līdzinājos māksliniecei – 
dziedāju un dejoju, bet sports 
mani neinteresēja. Bieži vien die-
 nās, kas skolā bija sporta stunda, 
mājās aizmirsu sporta tērpu, lai 

tikai nebūtu jāpiedalās. Kādu 
dienu mūs skolā uzrunāja aiz-
rautīgā volejbola trenere Nataļja 
Novikova. Pamēģināju, un man 
patika,” stāsta Anastasija.“Kā tevi 
tā pēkšņi varēja aizraut volejbols, 
ja tev nepatika sports?” nedaudz 
sašutušā balsī iestarpina Tīna. 
Anastasija atbild: “Tā ir treneŗa 
prasme! Novikova perfekti mā -
cēja uztaisīt treniņprocesu – tā, 
ka meitenes gluži neticami strauji 
un cieši sadraudzējās. Man ne tik 
ļoti patika volejbols, cik ko  man da, 
vēlme atrasties šajā gaisotnē un 
treneres attieksme. Sākumā volej-
bola tur bija maz, bet dominēja 
rotaļu elementi,” paskaidro Anas-
tasija. “Pēc tam jau nāca vēlme 
uzvarēt. Atceros, ka mani neiek-
ļāva komandā pie vecākajām 
meitenēm, kuŗas bija dzimušas 
1996. gadā, tādēļ nācās spēlēt 
otrajā komandā, ar kuru viņām 
zaudējām. Biju tik nikna, ka sev 
apsolīju – mēs nākamajā gadā ar 
šo pašu komandu uzvarēsim 
čempionātu. Un tā arī notika!”

Sarunā meitenes uzsver, ka nav 
māņticīgas, taču lielākās pārdo-
mas raisot čempionāta gaitā Mas -
kavā piedzīvotās daudzās sakri-
tības, kādas parasti nenotiekot. 
„Tieši pirms apaļiem desmit ga -
diem Eiropas čempionātā uzva-
rēja Minusa un Jursone. 8. au -
gustā Mārtiņš Pļaviņš un Jānis 
Smēdiņš Londonas Olimpiskajās 
spēlēs izcīnīja bronzu, bet mēs 
šajā datumā Eiropas čempionātā 
iekļuvām pusfinālā… Vācietes, 
kuŗām zaudējām ceturtdaļfinālā 
2017. gada Eiropas čempionātā 
Maskavā ceturtdaļfinālā uzva rē-
jām. Pērn Jūrmalā U-22 finālā 
zaudējām, bet šogad finālā uz  va -
rējām, turklāt finālā viena no 
polietēm mums stājās pretī arī 
2016. gada Eiropas čempionāta 
U-22 fināla spēlē, kad uzvarējām,” 
norāda Tīna. Anastasija piebilst: 
„Mēs dzīvojām viesnīcā 777. nu -
muriņā un čempionātā aizva-
dījām septiņas spēles,” meitenes 
nosmejas. „Mēs nesekojam šā  dām 
lietām, bet redzam sociālajos 
tīklos, ka cilvēki tās pamana un 
atgādina. Labi nospēlējām, tādēļ 
arī uzvarējām,” rezumē Tīna.

Bet kas notiek sportistu galvā 
mirklī, kad pirmo reizi kļūsti par 
Eiropas čempionu? “Man bija 
vainas apziņa, jo apzinājos, ka 
čempionāta pēdējā epizodē varēju 
nospēlēt labāk – slikti atkāpos un 
par daudz paļāvos liktenim, nos-
katoties – būs vai nebūs bumba 
laukumā…” pēdējo poliešu pie -
skārienu bumbai atceras Tīna. 

“Bumba izlidoja autā, un mani 
pārņēma milzīgs atvieglojums, 
ka punkts ir mums. Tad vienkārši 
nāca prieks – nav cita vārda, ar 
ko raksturot to.”

Tīnas ieskatā, tīri techniski 
Maskavā izcīnītā zelta aizkulisēs 
slēpjas ieguldītais darbs spēļu 
nianšu noslīpēšanā. „Piemēram, 
atstrādājam vienu sitiena veidu 
no vienas pozicijas vienā vir -
zienā. Mums ir skaidrs, no kā 
sastāv plūdmales volejbols,” no -
rāda Tīna. Anastasija papildina: 
“Mums bija miers un aukst asi-
nība. Dziļa doma zem tā visa, 
ticība un stabilitāte. Bet, ja viens 
no šiem elementiem pazūd, 
tad…”, meitenes labāk atstāj tei-
kumu nepabeigtu. „Fināls nebija 
tik kvalitatīvs kā pārējās spēles,” 
norāda Anastasija. „Mēs cenša-
mies spēlēt gudri un nemitīgi to 
viena otrai atgādinām – spēlējam 
ar galvu.” Tīna piebilst: „Finālā 
vairāk strādāja nervi, nevis tech-
nika. Pieļāvām nepiespiestās kļū-
das, kādu mums parasti nav. Tas ir 
noguruma fons.” Vājās vietas mei -
tenes neatklāj: “Ar Ahilleja papē-
žiem nevar uzvarēt Eiropas čem-
pionātos, jo Ahilleja papēžus pre -
tinieki ātri uzož, un tad ir cauri… 
Mēs visus spēles elementus varam 
diezgan labi izpildīt, bet vēl ir 
daudz, ko uzlabot,” teic Tīna.

“Kad iekļuvām finālā, mani 
uzreiz pārņēma izjūta – nekādā 
gadījumā negribu zaudēt. Pērn, 
kad Jūrmalā U-22 Eiropas čem -
pionātā zaudējām finālspēlē, man 
bija tik žēl… Neguvu nekādu 
prieku, jo paspēlējām mājās savu 
skatītāju priekšā zelta spēlē. Kad 
pirmo reizi 2018. gada janvārī 
iekļuvām CEV Masters turnīra 
finālā, man bija vienalga – galve-
nais, ka medaļa, un nav svarīgi 
kas tur tālāk (smejas). Bet šogad 
pirms fināla pie sevis nodomāju 
– nē, neatdošu,” atklāj Anastasija. 
Tīna piebilst, ka toreiz gūto 
rūgtumu vienlaikus papildinājis 
atvieglojums. „Labi, ka pērn vis-
pār tikām līdz U-22 finālam, jo 
jauniešu čempionātos nekad ne -
var zināt, kas galā sanāks, – tur 
notiek lieli brīnumi… Savukārt 
šogad Eiropas čempionātā man 
bija neizsakāms prieks tikt finālā, 
fantastiskas izjūtas. Vaicāju sev, 
vai tiešām tas, kas notiek, šobrīd 
notiek? Tajā brīdī, kad uzzināju, 
ka finālā jāspēlē pret polietēm, 
jutu, ka mums ir jāņem šī spēle, 
jo tā ir komanda, par kuru mēs 
esam labākas,” salīdzina Grau-
diņa. „Jūrmalā, spēlējot savu ska-
tītāju priekšā, pērn biju uztrau-
kusies vairāk. Iespējams, tas bija 
tādēļ, ka čempionātā Maskavā 
bija ļoti maz skatītāju, maza me -
diju uzmanība – jutos kā tre  niņ-
spēlēs. Pieļauju, ja spēlētu milzīgā 

stadionā, kur valda ažiotāža, var-
būt viss būtu noticis savādāk…”

Meitenes nekavējoties cenšas at -
stāt pagātnē augsto sasniegumu. 
„Ir jāpārslēdzas un jāaizmirst 
visas tās spēles. Un viss jāsāk no 
jauna. Jā, mēs esam Eiropas čem-
 piones, bet mēs gribam vairāk – 
spēlēt pasaules tūrē un cīnīties 
Tokijas Olimpiskajās spēlēs,” teic 
Anastasija. „Šampanietis ir iz  -
dzerts, un jāliek iekšā jauna 
bilde,” rezumē Tīna.

Tīna pēdējos divus gadus lie -
lākoties aizvadījusi viņpus okea-
nam, studējot polītoloģiju Dien-
vidkalifornijas universitātē Losan-
dželosā. Viņa intervijās uzsver, 
ka ziemā nevar sagaidīt plūd ma-
les volejbola sezonu, izsalkums 
spēlēt ir ļoti liels. Interesanti, ka 
gan pērn, gan šogad abām pēc 
starpsezonu nošķirtības nemai-
nīgi sekojuši teicami rezultāti. 
Vai attālums satuvina? “Nē!” – 
vienbalsīgi noteic partneres. „Es 
gribu, lai Tīna visu laiku trenējas 
kopā ar mani un veidojam ko -
pīgu treniņprocesu. Puiši dažkārt 
sūdzas, ka jau daudzus gadus 
spēlē kopā un veidojas smagnēja 
rutīna, bet laiku var menedžēt tā, 
lai nezūd interese spēlēt kopā.” 
Starpsezonu periodā meitenes 
sazinās reti. Tas ir normāli, ja nav 
komūnicējušas mēnesi, divus vai 
pat ilgāk. Tīna: „Ikdienā mēs 
nesazināmies savā starpā – esam 
labas darba kollēgas. Protams, 
turnīru laikā esam draudzenes 
un ejam izklaidēties kopā, jo nav 
iespējams būt darbā 24 stundas 
septiņas dienas nedēļā. Bet, kad 
esam Latvijā, izmantojam iespēju 
brīvo laiku nepavadīt kopā.”

Meitenes saka, ka viņu starpā 
valda godīgas attiecības. “Ja pie -
nāks brīdis, kad Nastju nevēlēšos 
redzēt, mēs mierīgi varam tā 
viena otrai pateikt. Nedēļu netik-
simies, un viss,” – lieta būs atri -
sināta, lai turpinātu sadarbību ar 
jaunu emocionālo lādiņu. „Pro -
tams, jo vairāk laika pavadi vienā 
laukuma pusē, jo labāk tas ir 
komandai,” atzīst Tīna. “Varbūt 
izklausās pēc klišejas, bet šosezon 
iekšēji esmu atbrīvojusies no pē -
dējiem drošības tīkliem – esmu 
kļuvusi absolūti atvērta un no -
jaukusi prātā jebkādas sienas, 
Nastja zina manas domas par 
visu.”Anastasija norāda, ka duets 
domā par to, lai vispirms katrai 
būtu labi, nevis meklē kompro-
misu: „Domāju par to, lai Tīna 
justos komfortabli. Es varu iz  da-
rīt to, ko viņa grib, viņa var 
izdarīt to, ko gribu es. Tā atro-
dam kopīgu valodu.” Tīna iebilst. 
“No malas tagad izklausās tik 
sarežģīti, bet – nē – mēs neesam 
tuvas draudzenes, tas vienkārši 
tā dabiski ir. Bet ko citu darīt? 
Izvēles mums nav – jāņem tas, kas 
ir,” smejas meitenes. Čem piones 
citiem volejbolistiem ie  saka mek -
lēt partneri, kuŗam ir tikpat lielas 
darbaspējas un vēlē  šanās darīt 
darbu tāpat kā pašam. “Ja pāri-
niekiem nesakrīt domas, kā ir 
jāstrādā, tur nekas nesanāks,” 
nešaubīgi norāda Tīna. Tīna uz -
skata, ka abu attiecību pamats ir 

abpusēji grandioza motīvācija 
trenēties

Tīna pieļauj, ka, kopš studē 
Amerikā, Anastasijai ir grūtāk 
nekā viņai: „Augstskolā ir vērie-
nīga sistēma – es varu tur eksistēt 
un viss tiks izdarīts manā vietā. 
Ar mums strādā neskaitāmi daudz 
speciālistu, studijas ir pakārtotas 
treniņiem, katru dienu treniņiem 
ir rezervētas četras stundas.” Uni-
  versitātes komandā iekļautas 14 
meitenes, no kuŗām uz sacen sī-
bām dosies 10. Amerikā Grau-
diņa drīkst saņemt stipendiju pie 
nosacījuma, ja ir amatiere, tātad 
nepelna naudu ar sportu. Ame-
rikā gūtā pieredze Tīnai paplaši-
nājusi redzesloku, kā vēl var darīt 
tās pašas lietas, ko darām Latvijā, 
tikai ar citādāku skatījumu un 
plānu. “Mentalitāte – kā strādāt 
ar cilvēkiem. Latvijā to vajadzētu 
darīt rūpīgāk un saudzīgāk, bēr-
nus vajadzētu vairāk lolot. Tiesa, 
Amerikā šajā ziņā viņi iebraukuši 
otrā grāvī – pieeja ir pārāk mīksta 
un var redzēt, ka daži bērni 
nenovērtē to, kas viņiem dots, jo 
viss ir tik labi,” novērojusi Tīna. 
Nospraustā mērķa vārdā Tīna ir 
paņēmusi universitātē akadē-
misko gadu, vienlaikus tādējādi 
upurējot gadu no savas profesio-
nāles karjeras. Tādēļ Tīnai būs 
vēl viens papildu gads jāpavada 
studentes un līdz ar to – arī ama-
tieres statusā, atbīdot tālāk ie -
spēju pelnīt ar panākumiem 
turnīros, ko nosaka ASV augst-
skolu sporta noteikumi. 

Anastasija nesen Daugavpils uni-
versitātē ieguva bakalaura gradu, 
izmācoties par sporta skolotāju 
un treneri. Tuvākajā laikā Eiropas 
čempione neplāno strādāt profe-
sijā, bet turpinās studijas Latvijas 
Universitātē iz  glītības vadībā ma -
ģistrantūrā. Savukārt Tīna pēc 
akadēmiskā pārtraukuma tur pi-
nās polīto lo ģijas studijas, lai gan 
aizvadītajā semestrī uz īsu brīdi 
bija pārslēgusies uz franču valo-
das studijām.

Tā kā Tīnas tēvs ir Amerikas 
latvietis, viņa jau pirms akadē-
miskās karjeras sākšanas daudz 
reižu bija viesojusies ASV. Arī 
Eiropā nodzīvojusi gadu ārze-
mēs – Beļģijā. “Briselē man bija 
iespēja trenēties pie fantastiska 
vieglatlētikas trenera – olimpiskā 
čempiona Vima Vandevena –, 
kurš trenē arī beļģu daudzcīņ-
nieci un olimpisko čempioni 
augstlēkšanā Tiu Elebo. Es viņu 
joprojām uzskatu par visu laiku 
labāko treneri, pie kura man ir 
nācies jebkad trenēties.”

Kāds ir ideālais partnera snie-
gums laukumā? “Es gribu, lai Tīna 
visus pretinieku sitienus nobloķē 
un es varu aizsardzībā „sēdēt”, lai 
nav jāskrien un varētu tikai 
servēt (smejas). Viņa lec ļoti labi, 
meistarīgi izliek rokas pretī.” Uz 
Anastasijas komplimentu pāri-
niece atbildi parādā nepaliek: 
“Bet Nastja servē tādas gremd-
serves, tādus eisus!” (punkti, ko 
gūst ar servi – Red.).

Lūk, tāda tā zelta saspēle! 
(Raksts tapis sadarbībā ar žur-
nālu Sports)


