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Godājamie tautieši!
DV ASV aicina tautiešus atbalstīt Daugavas Vanagu 2019. gada Jaungada
līdzekļu vākšanas akciju ASV par labu palīdzībai Latvijai. Jūsu ziedojumu

lūdzam nosūtīt Daugavas Vanagu zemes valdes kasierim
(Ivars Zušēvics, 5438 Wild Rose Circle., Greendale, WI 53129);

čeki rakstāmi uz Latvian Association DV ASV, Inc“ vārda.
Andris Kursietis,

Daugavas Vanagu ASV valdes priekšsēdis

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Amerikas latviešu apvienības 
(ALA) valde savā rudens sēdē 
lēmusi turpināt vērienīgi atbalstīt 
Likteņdārza veidošanu, gan pa -
stāvīgi informējot tautiešus Ame-
rikā par aktuālo un paveikto 
Likteņdārzā, gan arī ziedojot tam 
15 tūkstošus eiro. Līdz ar to ALA 
kļuvusi par Likteņdārza augstā-
kās pakāpes – Dižozola ziedotāju.

Sandra Kalniete, Eiropas Par-
lamenta deputāte, Kokneses 
fonda padomes priekšsēdētāja: 
“Mēs esam pateicīgi Amerikas 
latviešu apvienībai par konsek-
vento atbalstu Likteņdārzam, to 
uzskatot par vienu no savām 
prioritātēm! Īpašu prieku mums 
sagādāja nule pieņemtais apvie-
nības valdes lēmums ziedot Lik -
teņdārzam Dižozola pakāpes zie-
dojumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs 
praktisks atbalsts dārza turp mā-
kai labiekārtošanai. Ziedojumu 
Kokneses fonds plāno ieguldīt 
Likteņdārza Saieta nama celt nie-
cībā – ēkas būvniecība soli pa 
solim, pateicoties sabiedrības un 
uzņēmumu ziedojumiem, tur pi-
nās un, tiklīdz varēsim sākt šo 

Amerikas latviešu apvienība
kļūst par Likteņdārza

Dižozola pakāpes ziedotāju
namu izmantot, Likteņdārzs ie -
gūs telpas plaša mēroga sabied-
riskiem pasākumiem.”

Saieta nama būvniecība Lik-
teņ dārzā uzsākta 2016. gada no -
galē, kad ēkas pamatos tika ievie-

“Ziedojumi Likteņdārzam ir pie -
miņas ziedojumi – mūsu vecākiem 
un vecvecākiem, kuŗu sarežģītie 
likteņi 20. gadsimtā ir izturības, 
varonības un iedvesmas stāsti,” 
norāda Sandra Kalniete. 

Latvijā un ārvalstīs dzīvojošo tau -
tiešu un desmitiem uzņē mumu. 
Kokneses fonds ar pa  teicību un 
līdzjutību pieņem arī testamen-
tāros un piemiņas ziedojumus.

Likteņdārzs ir unikāla, par zie-
dojumiem veidota tautas pie  mi-
ņas vieta, kas pēc pasaulē pa  zīs-
tamā Japānas ainavu architekta 
Šunmjō Masuno (Masuno Shun-
myō) projekta architekta Andŗa 
Kronberga uzraudzībā top uz 
salas Daugavā pie Kokneses. 
Likteņdārzu tiesiski aizsargā 
2018. gadā Saeimā pieņemts 
īpašs Likteņdārza likums.

Likteņdārzs top kā gaišas atce-
res dārzs, kur svinēt latviešu tau-
tas izturību un gara spēku. Tas 
veltīts visu latviešu piemiņai, 
kuŗi 20. gadsimtā gājuši bojā vai 
cietuši svešu varu dēļ. Dārzs ap  -
vieno izcilu kultūrainavu, ar  chi-
tektūru ar Kokneses pussalas da  bas 
un Daugavas krāšņumu. Ik gadu 
Likteņdārzu apmeklē 70 000 – 
100 000 viesu, no kuŗiem aptu-
veni 30% ir bērni un jaunieši.

(Vairāk lasiet intervijā ar 
Sandru Kalnieti 13. lpp.)

 tota simboliska kapsula ar vēs-
tījumu nākamajām paaudzēm. 
Saieta nams iecerēts kā viens no 
centrālajiem Likteņdārza objek-
tiem, tā projekta autors ir archi-
tekts Andris Kronbergs un SIA 
Arhis Arhitekti.

Likteņdārza ziedotāji, atkarībā 
no ziedojuma apjoma, ierindojas 
vairākās pakāpēs – ir Kadiķu, 
Pīlādžu un Kastaņu saimes, kā 
arī Dižozola pakāpes ziedotāji. 
Likteņdārza attīstībai tā pastā vē-
šanas laikā ziedojuši tūkstošiem 

Jau sesto reizi vecā gada nogalē 
risinājās labdarības maratons 
„Dod Pieci”, ko organizēja Lat-
vijas sabiedriskie mediji – Lat-
vijas Radio Pieci, Latvijas Tele-
vīzija, sabiedrisko mediju portāls 
lsm.lv un labdarības organizācija 
ziedot.lv 

Ik gadu šajā maratonā tiek 

Kopā mēs varam 
paveikt daudz!

aktuālizēta kāda sabiedriski no -
zīmīga problēma un atbalstītas 
tās sabiedrības grupas, kuŗām palī-
dzība nepieciešama. Citu gadu 
līdzekļi vākti vientuļo pen sio nā ru 
atbalstam, vēža pacientu nomet-
nēm, palīdzībai ģimenēm, kas 
audzina bērnus no bērnunama 
u.c. (Turpinājums 5. lpp.)
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

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

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

Jaunās Gaitas ziemas numurs

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. ga -
dam bija hercoga galma māj vieta.

Rakstu krājums kultūrai un 
brīvai domai numurs JG299 
nonācis abonentu rokās Latvijā. 
Drīz tas būs nonācis lasītāju 
rokās arī visur citur pasaulē, kā 
arī daudzās bibliotēkās Latvijā. 
Par lētu naudu nopērkams tas 
būs Jāņa Rozes un Zvaigznes 
ABC grāmatveikalos, Galerijā 
Istaba, Apgāda “Zinātne” veikalā 
un pie Latvijas okupācijas mū -
zeja grāmatu galda.

Dzejoļu kopas ir no Leona 
Brieža, Bārbalas Simsones, Kas-
para Zalāna, Elīnas Līces un 
Ilonas Ķepales. Prozas mākslu 
īsstāstos piedāvā Anete Piņķe, 
Ilze Lāce-Verhaeghe, Zane Zusta, 
Inguna Bauere un Vija Laga-
novska.

Teksta fragmentus un attēlus 
no savas topošās grāmatas Bes-
tiāriju metamorfozes māksliniece 
Lilija Dinere ievada ar paskaid-
rojumu, ka šo “neparasto un 
reizē ikdienišķo būtņu enciklo-
pēdiju” viņa veidojusi divdesmit 
gadu gaŗumā. Amerikas latviešu 
mākslas apvienības prezidente 
Linda Treija iepazīstina ar Ievu 
Krūmiņu, tekstilmākslinieci, 
kuŗa no plastmasas atkritumu 

skrandām uzbuŗ zeltainas pļavas, 
mirgojošus cilvēku pūļus, nakts-
tauriņus, bruņu kreklus, arī uz šī 
numura vāka redzamo fantāzijas 
tēlu klāstu. Abu mākslinieču 
mākslas attēli bagātina daudzas 
žurnāla lapaspuses.

Martinskis iejūtīgi atskatās uz 
aktieŗa, mazā teātra sanfrancisko 
dibinātāja un vadītāja Laimoņa 
Siliņa (1926-2019) dāsni raženo 
mūžu. Rakstnieks / drāmaturgs 
Andris Zeibots iepazīstina ar 
lugu recenzēšanas teorētiskās 
bāzes galveniem instrumentiem. 
Kristiāna Štrāle-Dreika, lugu 
datubāzes <lugas.lv> veidotāja 
un biedrības “Drāmaturgu aso-
ciācija” vadītāja, dalās ar īsu, uz 
skatuves uzvedamu skeču “Šķīs-
tības solījums”.

Daudziem pazīstamais Otto 
Ozols (īstā vārdā Mārtiņš Bar-
kovskis) sniedz savu atbildi uz 
jautājumu “Kā latviešu valodai 
izdzīvot globalizācijas caur vē jos?”.

Grāmatu apskatu nodaļā ir š.g. 
novembrī Dieva mierā gājušās 
mākslinieces Džemmas Skulmes 
ievadraksts no Hansa Joahima 
Gerbera un Ojāra Spārīša grā-
matas Edgars Vinters. Gaisma, 
Krāsas, Noskaņas. Anita Liepiņa 
raksta par Ingas Žolūdes vienā 
sējumā saliktiem romāniem Silta 
zeme (2008) un Materia botanica 
(2019), Lāsma Gaitniece par 
Gunitas Lagzdiņas Ieraudzīt va -
ravīksni, un Kristīne Ilziņa par 
Lienītes Mednes-Spāres Dzie-
došās smiltis. 

Par abonēšanas kārtību rak-
stiet e-vēstuli <juris.zagarins@
gmail.com> vai apmeklējiet 
mājas lapu <http://jaunagaita.
net>, kur varat arī ieskatīties 
Jaunās Gaitas archīvā no 1955. 
gada līdz pat šodienai.

JURIS ŽAGARIŅŠ

Komponiste / mūzikas pe  da-
goģe Dace Aperāne dalās ar 
spilgtiem iespaidiem no šīgada 
koncerta sezonas Rīgā.

Teātŗa mākslas nodaļā Laima 
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DACE
APERĀNE

Ņujorkas latviešu koŗa Adventa koncerts
ieskandina Ziemassvētkus un jaunu

latviešu koŗmūzikas albumu
Ņujorkas latviešu koŗa tra  di-

cionālais Adventa koncerts “Zie -
massvētki laika vējos” skaisti 
izskanēja aizvadītā decembŗa 
otrajā svētdienā Ņujorkas lat-
viešu ev. lut. draudzes Jonkeru 
baznīcā. Koncertu ievadīja ap -
meklētāju dziedāts korālis un 
mācītāja Juŗa Saivara lūgšana, 
pēc kuŗas sekoja klusuma brīdis 
Astrīdas Jansones – diriģenta 
Andreja Jansona labsirdīgās un 
rosīgās dzīvesbiedres,  piemiņai. 

Koncerts iesākās ar Jāņa Lū -
sēna gaišo “Lūgšana Ziemas -
svētku vakarā”, vijolnieces Sil-
vijas Padegas Grendzes izjusti 
spēlētā pavadījumā, ko dzidri 
nodziedāja vokālais kvartets – 
Laila Liepiņa Southard, Sarma 
Dindzāne Van Sant, Māra Zālīte 
un Krista Zamura, korim pievie  -
nojoties dziesmas beigās. Prie-
cēja kuplais koristu skaits! 
Gandrīz 40 dziedātāji šobrīd 
dzied Ņujorkas latviešu korī, no 
kuŗiem nozīmīgs skaits pārstāv 
jauno paaudzi. Kopš 2015. gada 
Laura Padega Zamura ir koŗa 
diriģente un mākslinieciskā va -
dītāja. Koncerta laikā viņas 
drošā vadībā izcili spēlēja neliels 
desmit instrumentālistu orķes-
tris, kuŗā piedalījās latviešu 
vijolnieces Silvija Padega Gren-
dze (koncertmeistare) un Ari-
anna Brusubārdis. Adventa kon-
certam koristi bija iestudējuši 
četru komponistu – Mārtiņa 
Brauna, Lauras Jēkabsones, An -
dreja Jansona un Andŗa Sējāna 
Ziemassvētku kantātes, kuŗas 
visas ir veltītas Ņujorkas latviešu 
korim. 

Andreja Jansona “Ziemas svēt-
ku kantāte” sastāv no četrām 

daļām: “Ziema nāk” (Valda 
Dreimane), “Šūpuļdziesma” 
(Jānis Poruks, Marta Dakne), 
“Ķekatu dziesma” (latviešu tau-
tasdziesma) un “Svētceļnieku 
dziesma” (Jānis Poruks). Kan-
tātei caurvijas krāšņas instru-
mentālas interlūdijas ar skais-
tām solo flautas vai obojas 
pasāžām. Koris savas liriskās 
partijas pirmajā un otrā daļā 
nodziedāja ar siltu, pilnskanīgu 
toni; īsu solo partiju otrā daļā 
maigi nodziedāja Krista Za  mu  ra. 
Trešās daļas raito latviešu tau-
tasdziesmu “Ai, nama māmiņa” 
koris atskaņoja ar ritmisku 
sparu, sieviešu balsīm spoži 
izceļoties augšēja reģistrā. Sa -
vukārt tenori un basi koši 
ievadīja “Svētceļnieku dzies-
mu”; sieviešu balsīm pievieno-
joties un bungu maršveidīgā 
pavadījumā, kantāte pakāpe-
niski sasniedza spožu kulmi-
nāciju. Koristi un klausītāji 
sirsnīgi sumināja kantātes au -
toru Andreju Jansonu, kuŗš bija 
ieradies uz koncertu. 

Mārtiņa Brauna kantātes 
“Ziemassvētki” piecas daļas at -
gā dināja senas, mirdzošas Zie -
mas  svētku kartītes, katra ar 
savu krāsu paleti un dzejas 
vēlējumu. Koris Lauras Padegas 
Zamuras smalkjūtīgā vadībā šīs 
sirsnīgās skaņu ainavas brīniš-
ķīgi interpretēja. Daļām “Bērnu 
lūgšana” ar Valdas Moras dzejas 
vārdiem un “Sniedziņ” ar Māras 
Cielēnas vārdiem, sieviešu an -
sambļa jaunās balsis (Māra Ģiga, 
Dagmāra Lapiņa, Māra Zālīte 
un Krista Zamura) piešķīra 
īpaši gaišu skanējumu. Kantāte 
klusināti noslēdzās ar Broņis-

lavas Martuževas aizkusti no-
šiem dzejas vārdiem par sirds 
gaismu, kuŗus iejūtīgi nodzie-
dāja soliste Sarma Dindzāne 
Van Sant dialogā ar koŗa balsīm.

Savā septiņdaļīgā kantātē “O 
Antifoni” jauktajam korim, stīgu 
orķestrim, klavierēm, sitamiem 
instrumentiem (izmantojot 
“Dabas koncertzāles“ mūziku), 

latīņu valodā. Klausītāji varēja 
sekot līdzi antifonu tekstu tul-
kojumiem latviešu valodā pro-
grammā ar Kristīnes Velkeres 
glīti un ar latviešu rakstu zīmēm 
izveidoto vāciņu.

Kantātes pirmā daļa “O, Sa -
pienta” (“O, Gudrība”) ieveda 
klausītājus senatnīgā skaņu 
pasaulē.

tiņš Putenis, Egils Kaljo, Zenta 
Bataraga Hayes un Māra Zālīte 
pārliecinoši nodziedāja savas 
solo partijas. Kantātes noslē-
gums mistiski izskanēja diri-
ģentes Lauras Padegas Zamuras 
smalkjūtīgā vadībā.

Koncerta beigās koris ar lielu 
prieku un aizrautību nodziedāja 
Lauras Jēkabsones skanīgo un 
dzirkstelīgo Ziemassvētku kan-
tāti “Gausi nāca, drīz aizgāja”, 
kuŗā radoši izmantoti latviešu 
tautasdziesmu motīvi, meldijas 
un Gunta Vāvera dzejoļa ”Sala. 
Pieskāriens…” fragmenti. Or -
ķes tŗa instrumentācija ļoti efek-
tīgi papildināja koŗa dziedā-
jumus ar mirdzošām zvaniņu 
un citām sitamo instrumentu 
toņu krāsām.

Adventa koncerts izskanēja, 
klausītājiem un koristiem ko -
pīgi paceļot balsis Ziemsvētku 
dziesmā “Prieks pasaulei”. Se -
koja tirdziņš un koristu saga-
tavotais bagātīgais svētku mie -
lasta galds Jonkeru baznīcas 
lejas zālē, kuŗu greznoja skuju 
koku zariņi no koristes Laimas 
Veidas dārza. 

Decembŗa beigās koristi aizli-
doja uz Latviju, kur Lauras Pa -
degas Zamuras vadībā piedalījās 
Svētku koncertā Rīgas Latviešu 
biedrības namā. 

Pirms izlidošanas mājup uz 
Ameriku, koris ierakstīja kan-
tātes jaunam kompaktdiskam, 
ko vēlāk šogad izdos “Albany 
Records”. Jaunajā gadā koris 
atsāks savus mēģinājumus un 
gatavosies ar jaunu iedvesmu 
un sparu savam gadskārtējam 
Pavasaŗa koncertam Katskiļu 
nometnē. Lai skan!

Aizvadītā gada 30. decembrī 
Rīgas Latviešu biedrības Lielajā 
zālē koncertā “Ziemassvētki 
laika vējos” dziedāja Ņujorkas 
latviešu koris (diriģente Laura 
Padega Zamura), kamerkoris 
Fortius (diriģente Māra Mar-
nauza), jauniešu koris Balsis 
(diriģents Ints Teterovskis), spē -
lēja Latvijas Nacionālās operas 
un baleta kamerorķestris (diri-
ģente Laura Padega Zamura), 
solisti Laura Jēkabsone, Krista 
Zamura, Laila Liepiņa Sout-
hard u.c. Programmā Mārtiņa 
Brauna, Lauras Jēkabsones, 
Andreja Jansona, Andŗa Sējāna 
veltījumi Ņujorkas latviešu 
korim.

Latvija Ņujorkas latviešu kori 
tuvāk iepazina 1989. gadā. Kopš 
tā laika koŗa turpmākā re  zul-
tatīvā sadarbība veidojās dau-
dzos kopīgajos projektos ar 
Latvijas profesionālajiem un 
amatieŗu koriem, īpašu uz  ma-
nību pievēršot trimdas, Latvijā 
mazpazīstamu vai pat nepazīs-
tamu, savulaik okupācijas laikā  

Ņujorkas latviešu koris Rīgas Latviešu 
biedrības namā 

aizliegtu komponistu skaņdar-
biem. Kopš 1990. gada koris ir 
aktīvs Vispārējo latviešu Dzies-
mu svētku dalībnieks.

Gadskārtēji Adventa koncerti 
ir labi iesakņojusies koŗa tra dī-
cija – tos koris rīko jau turpat 
30 gadus, un katrā koncertā tiek 

komponistu mūziku pasaulē. 
Kad sakrājies pietiekami daudz 
jaundarbu, koris dodas uz Lat-
viju, lai kopā ar orķestri un sa -
viem sadarbības partneŗiem – 
Latvijas koŗiem mūzicētu ko -
pīgā koncertā, pēc tam ierak-
stītu CD. 

pievilcīgs, gan nepateicīgs uz -
devums. Milzum daudz jau ir 
sarakstīts mūzikas, kas piedzied 
un pieskandina pašus jaukākos 
svētkus gadā, bet gaužām maz ir 
tādas, kas cienīgi pasludina to 
notikumu, no kuŗa mūsu ci  vi-
lizācija sāk skaitīt savus gadus. 

lemts viņu mazo pulku cienīgi 
kuplināt. Tomēr, kā kādā Bacha 
dziesmā dzied, “arī ar klusi-
nātām un vārgām balsīm tiek 
godināta Dieva majestāte.” Un 
cik labi, ka mums tālab ir dots 
tāds tīrs un neizsmeļams mū -
zikālās iedvesmas avots kā vecie 
luterāņu korāļi! Tie kopā ar 
tautasdziesmām gadu simtiem 
ir veidojuši mūsu tēvutēvu 
skaisto mūzikas pasauli, un vēl 
šobaltdien mēs no šā avota 
varam atdzerties iepriecas, ce -
rības un ticības stiprumu”. 

Koncerta atbalstītāju vidū ir 
arī ALA, PBLA, Juŗa Padega 
fonds, Latvijas Republikas Kul-
tūras ministrija, Ārlietu minis-
trija, Latvijas Republikas pastā-
vīgā pārstāvniecība ANO Ņu -
jorkā, NYSCA – Ņujorkas māk slas 
padome, Ņujorkas latviešu evaņ-
ģēliski luteriskā draudze, Dau-
gavas Vanagu apvienība Ņujorkā.

OKSANA SVIKLE,
Rīgas Latviešu biedrības 
Publicitātes un reklāmas

projektu vadītāja

dziedāti īpaši pasūtināti lat-
viešu, arī igauņu komponistu 
skaņdarbi. Tā dziedātāji īsteno 
savu misiju – populārizēt lat-
viešu un citu Baltijas valstu 

Lūk, ko savulaik par savu 
sadarbību ar Ņujorkas latviešu 
kori teicis komponists Ingmārs 
Zemzaris: ”Rakstīt Ziemas svēt-
ku mūziku ir vienlaikus gan ļoti 

Šo sacerēt pa spēkam bijis tikai 
tādiem izredzētiem prieces vēst-
nešiem kā Jochans Sebastians 
Bachs vai Francis Grūbers, un 
diez vai vēl kādam jelkad būs 

Trīs paaudzes dzied Ņujorkas korī. Sandors Abens ar meitām 
Māru Ast un Ilzi Kancāni un mazdēlu Kalvi Mikelšteinu // FOTO: 
Dāvids Grendze
komponists Andris Sējāns ied-
vesmojies no Romas rīta Ka  no-
nisko stundu dievkalpojumu 
dziedājumu klāsta. Pazīstamā-
kajā no tiem (“O” antifonās) 
gaidāmais Pestītājs tiek uzru-
nāts dažādos no Vecās Derības 
Svētajiem Rakstiem ņemtos epi-
tetos ar lūgumu “Nāc!”. Ņujor-
kas latviešu koris pirmatskaņoja 
Andŗa Sējāna vērienīgo un sti -
listiski daudzslāņaino kantāti ar 
teicamu dikciju tās oriģinālā 

Citās kantātes daļās ieskanējās 
minimālisma un citu laikme-
tīgās mūzikas stilu elementi, 
kuŗus autors efektīgi izmantoja, 
lai veidotu tembrāli krāšņu un 
emocionāli uzrunājošu skaņ-
darbu.

Laikmetīgu tembrālu skanē-
jumu kantātei īpaši piešķīra kla-
vieres, kuŗu partiju izcili no  spē-
lēja pianiste Jevgenija Trukša. 

Piektajā daļā “O Oriens” (“O, 
Uzaustošais”) dziedātāji – Mār-



LAIKS 2020. gada 11. janvāris  – 17. janvāris4

ILGTERMIŅA SADARBĪBA
Vītolu fonda sadarbība ar ziedotājiem ASV 2019. gadā

(Turpināts 5. lpp.)

,,Nopelni dzimtenes labā ir 
līdzīgi graudam. Kas nes grau-
du rokās un katram rāda – re, 
kāds man liels grauds! –, tas 
negūs no tā labuma nekāda, un 
grauds nokaltīs. Bet kas iesēs 
graudu zemē un pacietīgi gaidīs, 
tam grauds dos augu, un izaugs 
vārpa, kuŗā slēpsies graudi 
nāka mam gadam, nākamajai 
dzīvei,” savulaik teicis Ādams 
Mickēvičs. Tā arī Vītolu fonds 
gadu no gada, pateicoties zie-
dotāju atbalstam, spēj šos grau-
dus krāt un dot tālāk Latvijas 
nākotnei – jauniešiem.

2019. gadā Vītolu fonds 
administrē 760 stipendijas, no 
kuŗām 131 ir ASV ziedotāju di -
bināta. Ziedojumi no ASV šo -
gad ir sasnieguši 303 991 EUR. 
Vītolu fonds administrē šādas 
stipendijas:

Privātpersonu: Astrīdas un 
Laimona Jansonu, ārstes Zaigas 
Alksnes-Phillips, Jāņa Luca, 
Kristines Anstrats un Janet 
Geovanis, Morusu ģimenes, 
Noras Liepas, Noras Mičules, 
Raymond Lawrence Drake, Tā -
li valža un Margrietas Bušu sti-
pendija, Āboliņa-Elsiņa, Andŗa 
un Holly Āboliņu, Gundara un 
Astrīdas Strautnieku, Gunāra 
un Ināras Reiņu, Vaidas Mi  ķī-
tes-Jordan un Neal F. Jordan, 
Dzintara un Birutas Abulu, 
Egona un Ritas Kaimiņu, Pu -
teņu ģimenes, Alfreda un Sar-
mītes S. Gravu, Zvejnieku ģi  -
menes. 

Piemiņas stipendijas: Aivara 
Oša, Aivara Sluča, Annas un 
Dāvida Mežciemu, Ceroņa Bīl-
maņa, Elmāra Freiberga, Eva-
rista un Mārītes Bērziņu, Ērika 
Andra Zeidenberga, Ērikas Rī -
tiņas, Gunāra Meierovica, In 
Memoriam Dagnija Strautnieks, 
Kornēlija Dinberga, Maldas un 
Raimonda Vernera Dzelzkalnu, 
Mirdzas un Alfrēda Grāmatiņu, 
Paula un Ariadnes Dzintaru, 
Pēteŗa Voldemāra Lapiņa, Ritas 
Dzilnas-Zaprauskas, Vairas Pa -
eg les, Valijas Tijas Sausiņas 
(dzim. Lapševskis), Valža Muiž-
nieka, Viktora Kānberga, Viļa 
M. Barēvica, Zinaīdas Strods, 
Jāņa Arvīda Bungs un Metas 
Kalniņas-Bungs, Jāņa un Annas 
Marijas Eglītes, Alfrēda un Lud-
milas Raisteru, Jāņa un Ellas 
Dambergu, Jāņa un Ernas Bin -
deru, Veras Dambergas, Kārļa 
Cīruļa, Studentu korporācijas 
Lettonia filistra Gunta Bruniņa, 
Tania S. Sweet, Viktorijas Mic-
kānes, Vilmas un Jēkaba Ķiršu, 
Hugo un Mirdzas Karlsson, Viļa 
Olava, Martas Mirdzas Gulbis. 

Fondu un organizāciju: Ar -
nolda un Helēnas Sildegu 
fonda, Jaunsardzes fonda, Kluso 
varoņu fonda, Saginavas Lat-
viešu kluba. 

Fonda novēlējums stipendiā-
tiem skan šādi: “Ar izglītību 
dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai 
varētu nākotnē palīdzēt citiem!” 
Šovasar bijušais stipendiāts 
Kristaps Moruss kopā ar radi-
niekiem Intu Moruss-Wiest un 
Juri Morusu dibināja Morusu 
ģimenes stipendiju. Tās pa -
matā ir stāsts par ģimeni, no 
paaudzes paaudzē pārmanto-
tām izcilām prāta spējām, par 

iedzimtu augstu inteliģenci un 
par vēlmi turpināt dzimtas tra -
diciju – visus savus spēkus zie-
dot, strādājot Latvijas nākotnei. 
Savulaik Kristaps, pateicoties 
Daugavas Vanagu Bedfordas 
nodaļas stipendijai, uzsāka stu -
dijas Ventspils augstskolas Elek-
tronikas programmā. Vēlāk stu-
dijas turpināja maģistrantūrā 
un parallēli strādāja LCD rūp-
nīcā par vienu no vadošajiem 
inženieŗiem. Taču puisis alka 
pārmaiņu, tāpēc iesniedza pie -
teikumu Baltijas Amerikas 
Brīvības fonda (BAFF) profesio-
nālās prakses stipendijai uz 
vienu gadu ASV. Kristaps tika 

vadību studējošam jaunietim. 
Par pirmo Jāņa Luca stipendiāti 
septembrī kļuva Latvijas Jūras 
akadēmijas studente Annija 
Spilberga. 

Viļa Olava piemiņas stipen-
diju dibinājusi Viļa Olava maz-
meita Anna Olavs-Grambergs 
ar dzīvesbiedru Andri Stakli. 
Šajā gadā abi stipendijas dibi-
nātāji svinēja apaļu jubileju un 
aicināja viesus ziedot stipen-
dijām. Godinot ziedotājus, sti-
pendija nodēvēta par Annas 
Olavs-Grambergs un Andŗa 
Stakļa jubilejas stipendiju. Abi 
ziedotāji īpaši lutina savus 
četrus stipendiātus, vairākas 

pats ziedotājs Alfreds Grava 
dzimis un audzis Bārtā. Savu-
kārt Circeņu ģimenes piemiņas 
stipendija kā prioritāti atbalsta 
mežzinātni studējošos. 

Aivara Oša piemiņas stipen-
diju dibināja sieva Sandra Osis. 
Ar stipendijas atbalstu šogad 
studijas turpina RTU Architek-
tūras studente Santa Stūrīte no 
Priekuļiem. Sandra Osis šogad 
papildināja stipendijas līdzekļus 
un turpinās atbalstīt jaunieti 
studiju ceļā. 

Ik gadu Mārtiņš un Kristīna 
Puteņi, viesojoties Latvijā, aicina 
savus stipendiātus uz tikšanos 
kafejnīcā. Puteņu ģimene atzīst: 
“Izglītība ir ne tikai ceļš uz per-
sonisku labklājību, bet arī uz 
mieru, saticību un labklājību 
visām pasaules tautām un 
valstīm. Zinām, ka Latvijā ir 
daudz studentu ar idejām, 
degsmi un spējam, bet kam 
palīdzētu financiāls atbalsts, lai 
viņiem atvērtos kādas durvis.” 
Ik gadu Mārtiņš Putenis pa  pil-
dina ģimenes stipendiju fondu 
un aktīvi populārizē fondu 
Amerikā. Nākamā tikšanās 
reize jau nolikta. Stipendiātiem 
tie ir īsti svētki!

Kopš 2003. gada Zvejnieku 
ģimene katru gadu ziedo sti -
pendijām, atbalstot vairāk nekā 
30 ķīmijas vai medicīnas stu-
dentu. Stipendiāte Sintija Ku -
kaine pateicības vēstulē ziedo-
tājam raksta: “Katrs Zvejnieku 
ģimenes stipendijas saņēmējs 
zina, cik svarīgs atbalsts tas ir 
bijis sākumā un šobrīd, ceļā uz 
ārsta profesiju. Paldies par 
atbalstu manā studiju procesā!” 

Jūlijā ar stipendiātiem tikās 
ziedotājs Kārlis Ķirsis, kuŗš sti-
pendiju dibinājis savu vecāku 
Vilmas un Jēkaba Ķiršu pie -
miņai. Šajā mācību gadā ar 
ziedotāja atbalstu studē trīs 
jaunieši: Jānis Tone no Jaunpils, 
Mairita Dukovska no Viļakas 
un Krišjānis Ozoliņš no Rīgas. 
Stipendiāti izvēlējušies savu 
nākotni saistīt ar medicīnas, 
datorzinātnes un finanču no -
zarēm. Stipendiāte Mairita Du -
kovska pēc tikšanās rakstīja: 
“Šajā dienā, kas bija mana 
dzimšanas diena, neko vairāk es 
nevarētu vēlēties kā satikt savu 
ziedotāju. Tikšanās ar Kārli 
Ķirsi, cilvēku, kas jau šobrīd 
manas izaugsmes labā ir daudz 
darījis, lika saprast, ka, neat-
karīgi no citu viedokļa, ir droši 
jāturpina virzīties pretī saviem 
sapņiem, jāizvirza ambiciozi 
mērķi. Paldies, ka palīdzējāt 
ieraudzīt skaidrāk šīs atklās-
mes!”

Septembrī ziedotāji Gunārs 
un Ināra Reiņi, Vaida Miķīte-
Jordan no Amerikas aicināja 
stipendiātus uz pusdienām res-
torānā “Čarlstons”. Reiņu un 
Jordan ģimenes atbalsta sešus 
studentus. Pēc tikšanās stipen-
diāte Lauma Šamkina rakstīja: 
“Paldies, ka katru gadu atvēlat 
laiku, lai iepazītu mūs. Ne 
visiem cilvēkiem ir aicinājums 
ziedot. Pateicoties jūsu atbals-
tam, jau daudzi ir pabeiguši 
studijas. Man prieks, ka uz  tu-
ram ciešu kontaktu un apsolu, 
ka pabeidzot savu gaŗo mācību 

ceļu un kļūstot par sertificētu 
zobārstu, tas nepazudīs. Esmu 
ļoti pateicīga jums!”

Kandidātu pieteikumus izvēr-
tēja ziedotāja Zaiga Alksne-
Phillips. Viņa atbalsta reziden-
tus, kuŗi speciālizējas pediatrijā. 
Šogad par labāko atzīts un 
Ārstes Zaigas Alksnes-Phillips 
stipendiju saņem Mareks Mar-
čuks, kuŗš pēc stipendijas sa -
ņemšanas ziedotājai rakstīja: 
“Man bija ļoti patīkami ar Jums 
aprunāties par aktuālajiem jau-
tājumiem medicīnā Latvijā, 
salīdzināt, kā atsevišķas situā-
cijas tiek atrisinātas Amerikā. 
Kopā ar pārējiem 1. rezidentūras 
gada pediatru kolēģiem (kopā 
esam četri jaunie ārsti) rēgulāri 
apmeklējam seminārus, prob-
lēm lekcijas, slimnīcas iknedēļas 
sanāksmes. Pavisam nesens 
notikums ir notikusī Children’s 
Health Day un International 
Scientific Paediatric Student 
Conference, kuŗā piedalījos. 
Pateicos un ārkārtīgi novērtēju 
Jūsu lēmumu izvēlēties mani 
par savu stipendiātu.”

Oktobrī ziedotāja Rita Kai-
miņa tikās ar saviem stipen-
diātiem: Elīnu Jusku (LU, Ma -
tēmatika), Marģeru Liepiņu 
(RTU, Adaptronika), Lauru 
Di čevu (RSU, Medicīna), Kris-
tiānu Jāni Radiņu (RTU, Au -
tomobiļu transports). Pēc tik-
šanās stipendiāte Laura Dičeva 
raksta: “Zenta Mauriņa ir rak-
stījusi, ka “par patiesu dāvanu 
var tikai tur runāt, kur dā  vi-
nātājs tikpat laimīgs kā dāvanu 
saņēmējs, kur robeža starp 
došanu un ņemšanu izdzēsta”. 
Šis ir citāts no grāmatiņas, kuŗu 
man dāvinājāt tikšanās laikā. 
Katrā sarunu brīdī, sarūpētajā 
tortes gabaliņā, grāmatā un ap -
sveikuma kartītē es jutu un 
novērtēju Jūsu dāvināšanas 
prieku un labsirdību. Pēc mūsu 
tikšanās manam mētelim pie -
sprausta arī Latvijas karoga sar-
kanbaltsarkanā sirsniņa. Katru 
reizi to redzot, atceros tās dā -
vinātāju un priecājos par silta-
jām un pozitīvajām emo cijām, 
kas man saistīsies ar Jums.”

Oktobrī ziedotāja Lalita Muiž-
niece tikās ar Valža Muižnieka 
piemiņas stipendijas saņēmēju 
Paulu Kļaviņu. Septembrī Paula 
uzsāka mācības Latvijas Uni-
versitātes studiju programmā 
Baltu filoloģija. Pēc tikšanās 
stipendiāte raksta: “Paldies par 
patīkamo tikšanos un jaukajām 
sarunām. Man ļoti patika inte-
resantie stāsti par latviešu valo-
du, sen neesmu runājusi ar tik 
ieinteresētu cilvēku par to. 
Paldies arī par sniegtajām zinā-
šanām, ko devāt sarunas laikā, 
no Jums tik daudz ko var 
mācīties, esmu pateicīga, ka 
esmu satikusi tieši Jūs!”

Šogad fondā viesojās ziedotājs 
Jānis Grāmatiņš, kuŗš jau kopš 
2009. gada sadarbojas ar fondu, 
papildinot vecāku Mirdzas un 
Alfrēda Grāmatiņu piemiņas 
stipendijas līdzekļus. Šogad sti-
pendiju saņem LLU Būvniecības 
speciālitātes 4. kursa studente 
Ilze Buceniece.

pieņemts darbā par displeju 
inženieri CLEARink Displays 
Inc. Pateicoties Kristapa, Intas 
un Juŗa dibinātajai stipendijai, 
šogad atbalstu saņem RTU 
“Elektrotechnoloģiju datorva dī-
bas” students Rinalds Lipenītis 
no divpadsmit bērnu ģimenes. 

Augustā dibināta Vairas 
Paegles piemiņas stipendija. 
Viņa bija ALA vicepriekšsēde, 
polītiķe, un par savu darbu 
saņēmusi vairākus apbalvoju-
mus – Daugavas Vanagu zelta 
nozīmi, LR Ministru prezidenta 
Atzinības rakstu. Vairai Paeglei 
aizejot mūžībā, viņas ģimene 
un draugi bēŗu ziedu vietā zie-
doja stipendijai topošam polī-
tikas zinātnes speciālistam. 
Vairas Paegles piemiņas sti-
pendijas saņēmējs Kristaps Cel-
miņš vēstulē raksta: “Mācoties 
ģimnazijā, lielu uzmanību pie -
vērsām literātūrai, vēsturei, 
eseju un referātu rakstīšanai, kā 
arī vispārējai notikumu analīzei. 
Sapratu, ka visefektīvāk savas 
intereses varu apvienot tieši 
polītoloģijas jomā. Man ir pa -
tiess gods saņemt Vairas Paegles 
piemiņas stipendiju. Paldies par 
atbalstu!”

Ziedotājs Jānis Lucs iepriekš 
sadarbojās ar Vītolu fondu jau 
vairākus gadus kā Elmāra Frei-
berga testamentārā novēlējuma 
izpildītājs. Savā dzimšanas 
dienā, ziedu un dāvanu vietā 
viņš aicināja draugus un radus 
ziedot stipendijai augstākās 
izglītības iegūšanai kādam kuģa 

reizes gadā aicinot viņus uz 
vakariņām Rīgas restorānos. 

Šoruden piešķirta Kluso va -
roņu fonda stipendija jaunie-
tei, kuŗa ir pirmā neredzīgā 
skolniece, kas Latvijā beigusi 
vispārizglītojošo vidusskolu. 
Stipendiāte Līva Paula Paleja, 
tagad studē Latvijas Kultūras 
akadēmijā starpkultūras saka-
rus ar speciālizāciju Latvija-
Spānija un reizē apgūst mūzi -
kas teoriju un saksofona spēli 
Pāvila Jurjāna mūzikas skolā. 
Līgai Paulai piešķirtā stipendija, 
kas veltīta Liepājas ebrēju pie -
miņai, ir saistīta ar citas perso-
nas traģiskām, bet reizē varonī-
gām likteņa gaitām, kas viņu 
iedvesmojusi palīdzēt Latvijas 
jauniešiem ar īpašām vaja dzī-
bām. Kluso varoņu fonda dibi-
nātāju Eduarda Andersa un 
Pēteŗa Bolšaša idejai piepul cē-
jušies vairāki domubiedri un 
draugi, kā Valdis Bērziņš, Ileane 
Bolšaitis, kuŗi papildina fonda 
līdzekļus. Tā dibināta arī Ulda 
Rozes – Kluso varoņu fonda 
stipendija, kas atbalsta vēstures 
doktorantu Aleksandru Gusa-
čenko. 

Stipendiju skaits palielināts arī 
Alfreda un Sarmītes S. Gravu 
fondam. Šogad ar dibinātajām 
Gravu ģimenes, Arņa Tiliba, 
Emmas A.Kampes, Miķeļa un 
Ievas Gravu, Aleksandra un 
Austras Circeņu piemiņas sti -
pendijām studē 16 jaunieši. 
Vairākums no tiem ir no 
Liepājas vēsturiskā novada, jo 

VITA 
DIĶE
Vītolu fonda

valdes priekšsēde
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ILGTERMIŅA SADARBĪBA
Vītolu fonda sadarbība ar ziedotājiem ASV 2019. gadā

Lindas Treijas zīmējums

(Turpināts no 4. lpp.)

Gundara un Astrīdas Straut-
nieku dibinātā stipendija atbal-
sta jauniešus no Raunas. Šogad 
stipendiju saņem Elīza Ance 
Muska (RTU, Medicīnas inže-
nierija un fizika) un Agnese 
Sarkane (DU, Fizioterapija), 
ku ŗām 2018. gadā bija jauka 
tikšanās ar Gundaru un Astrīdu 
Strautniekiem. Rudenī fondā 
viesojās Strautnieku ģimenes 
mazdēls Ēriks, kuŗš vienmēr 
iepriecina fondu ar ziņām par 
vecvecāku gaitām Amerikā. 

Fonda darbīgākā ziedotāja 
Astrīda Jansone šogad ir vei-
kusi milzīgu darbu, lai apko-
potu interesantus stāstus un 
izdotu grāmatu “Trimdas bērnu 
bērni”, kuŗā intervēti arī vairāki 
mūsu ziedotāji. Astrīda Jansone 
jau sākusi darbu pie nākamās 

grāmatas, kuŗā tiks apkopots 
trimdas latviešu devums un izs-
koloto stipendiātu stāsti. Astrī-
das un Laimona Jansonu sti-
pendija šogad atbalsta studenti 
Mariju Meldru Kraukli (RSU, 
Ergoterapija) no Daugavpils. 
Rudenī fondā viesojās arī 
Astrīdas māsa Lilita Spure kopā 
ar dēlu Ati. 

Esam ļoti pateicīgi par zie do-
tāju vērību un rūpību. Ik gadu 
fondam izsūtot stipendiātu sa -
gatavotas Ziemsvētku kar tī tes, 
mīļus vārdu atraksta zie  do -
tāja Kristīne Anstrats. Viņa 
dibinājusi savu un draudzenes 
Janet Geovanis stipendiju un 
krustmātes Zinaīdas Strods pie-
 miņas stipendiju. Šajā gadā ar 
ziedotājas atbalstu studē Elza 
Anastasija Vasermane (LKA, Mū -
zika un māksla) un Ivars Domi-
niks Zeps (LU, Angļu filoloģija). 

Īpaši sveicienus un vēstules 
saņemam arī no Ilmāra H. 
Damberga, viņš dibinājis Jāņa 
un Ellas Dambergu, Jāņa un 
Ernas Binderu, Veras Dam ber-
gas un Jaunsardzes fonda sti-
pendijas. Šogad ziedotājs tika 
iekļauts slavas zālē (OCS Hall of 
Fame). Stipendiāte Diāna Lelde 
Mateusa sveica ziedotāju, rak -
stot: “Man ir milzīgs gods Jūs 
sveikt šajā lielajā notikumā! 
Atskatoties uz Jūsu darbiem un 
sasniegumiem, varu nešaubīgi 
teikt, ka visa Latvija ar Jums 
lepojas. Prieks un gods šādos 
brīžos būt latvietei, zinot, ka 
Latvijas vārds tiek nests pasaulē, 
kur tiek godināti mūsu diže-
nākie latvieši. Priecājamies un 
lepojamies kopā ar Jums!”

Vissmagākie mirkļi fondā ir, 
kad saņemam ziņu par kādu 
tuva ziedotāja došanos mūžībā. 

Turpmāk septembris būs skumjš 
ne tikai visiem Dzintara Abula 
tuvajiem un mīļajiem, bet arī 
tiem, kuŗiem liktenis bija dā -
vājis iespēju kaut brīdi būt tuvu 
šim bezgala labestīgajam un 
gudrajam cilvēkam. 2008. gadā 
Dzintars un Biruta Abuli dibi-
nāja savu ģimenes stipendiju. 
Toreiz ziedotāji rakstīja: “Esam 
pārliecināti, ka Latvijas nākotne 
ir izglītotu latviešu jauniešu 
rokās. Esam pateicīgi par ie -
spēju vismaz kādam atvieglot 
rūpes, dodot iespēju sasniegt 
iecerēto mērķi, un jaunieši, 
kuŗus esam iepazinuši, attaisno 
mūsu cerības.” Kopā šo gadu 
laikā izskoloti 12 jaunieši. 
Fonda saime un visi Abulu 
ģimenes bijušie un esošie 
stipendiāti ar gaišām un mīļām 
atmiņām pieminēs Dzintaru 
Abulu. Izsakām visdziļāko līdz-

jutību Birutai Abuls un piede-
rīgajiem!

Īpašs paldies laikrakstiem 
Latvija Amerikā un Laiks par 
ilggadēju sadarbību un publi -
citātes nodrošināšanu! Ar laik -
raksta palīdzību spējam infor-
mēt par sarīkojumiem ar zie -
dotājiem, jaundibinātajām sti -
pen dijām un citiem fonda jau -
numiem lasītājus visā pasaulē.

Vītolu fonds ir pateicīgs par 
ziedotāju lielo atsaucību un 
uzticību, kas sējusi ticību to 
jauniešu sirdīs, kuŗiem bez viņu 
atbalsta sapnis par augstāko 
izglītību, iespējams, nekad ne -
būtu īstenojies. 

Mīļš paldies par sadarbību 
2018./2019. mācību gadā!

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv

3x3 nometņu šūpulis kārts 
1980. gadā Gaŗezerā. Kopš tā 
laika nometnes notiek ne tikai 
Ziemeļamerikā, arvien vēl 
Gaŗezerā. Katskiļos un pirmo 
reizi arī   Kanadas Tērvetē, bet 
nu jau arī Latvijā un citur 
Eiropā, arī Austrālijā. 

3x3 dibinātāja Līga Ruperte: 
„Trīsreiztrīs ir nometne visu 
paaudžu latviešiem, un tās 
mērķi ir latvisko zināšanu pa -
plašināšana, latviskās kopības 
izjūtas veicināšana, latvisko ģi -
meņu stiprināšana un drau dzī-
bu sekmēšana latviešu starpā. 
Tā ir domāta  latviskai dzīvei 
latviskā vidē, lai palīdzētu lat-
vietim iepazīt pašam sevi, savu 
ģimeni, jaunus un vecus drau-
gus pavisam neikdienišķos ap -
stākļos. Tā ir domāta lai visu 
paaudžu latvieši kopā baudītu 
latvisko pārdzīvojumu, mācītos 
no dažādu nozaru lietpratējiem 
un cits no cita, kādi ir latvieši 
un kāda ir latvietība mūsdienās, 
kas mūs dara atšķirīgus no ci -
tām etniskām grupām. Tā ir 
domāta, lai vismaz vienu nedēļu 
gadā dzīvotu tīri latviski, darot 
to, kas sirdij dod prieku. Trīs-
reiztrīs nometnes uzlādē mūsu 
latviskās baterijas un palīdz 
darboties latviešu sabiedrībā, 
kopt savu latvietību un to tālāk 
nodot saviem bērniem. Trīsreiz-
trīs palīdz ārzemēs dzīvo jo ša-
jiem latviešiem veidot un sa -
glabāt savu latvisko identitāti, 
apgūt un mīļot savas tautas 
kultūru. Trīsreiztrīs dod iespēju 

Sveicieni no 3x3!
lat vie šiem kopā mācīties, prie-
cāties un baudīt savu latvietību.“

3x3 dalībnieku vecums ir ne -
ierobežots un aptveŗ latviešus 
no zīdaiņiem līdz  tiem, kam jau 
vairāk par 90 gadu vecumu 
ikvienam, kuŗš gan individuāli, 
gan divu un trīs paaudžu 
ģimeņu vienībās ir gatavs šajās 
nometnēs piedalīties. 

jeb ieviržu nodarbībām notiek 
arī referāti un kopīgas vakara 
programmas – dziedāšana, ro -
taļas un danči, ugunskuri, dze-
jas vakari, paneļdiskusijas par 
dažādiem tematiem u.c. 

Savos 2020. gada kalendāros 
jau varat ierakstīt datumus: 
3x3 Gaŗezerā ‒ no 9. līdz 16. 
augustam, Katskiļos ‒ no 16. 

Nometnes programmās ie -
tilpst ievirzes un nodarbības 
par dažādām temām, piemēram,  
sabiedriskie jautājumi un polī-
tika, folklora, māksla, latviskā 
virtuve, rotkalšana, rokdarbi, 
kokgriešana un keramika, ādas 
un stikla apdare, koklēšana, 
dziedāšana, mūzika, tautas de -
jas un rotaļas. Nodarbības pie -
mērotas  visu vecumu bērniem. 
Bez atsevišķo interešu grupu 

līdz 23. augustam. 
Tērvetē nākamā 3x3 nometne 

ir plānota 2021. gadā. Gaidiet 
pavasarī nometnes afišas, kuŗās 
varēs redzēt, ko katrā nometnē 
īpaši piedāvās šovasar. Vispārēju 
informāciju par 3x3 nomet-
nēm, lūdzu, skatiet tīmekļa lapā 
www.3x3.lv. 

Laimīgu Jauno gadu un uz 
tikšanos 3x3!

Šogad par ziedojumu mērķi 
bija izraudzīta palīdzība, kas 
nodrošina pilnvērtīgu uzturu 
neārstējami slimiem cilvēkiem, 
tāpat citām paliātīvās aprūpes at -
balsta terapijas vajadzībām. Sešas 
dienas trīs Radio Pieci dīdžeji 
Marta Grigale, Toms Grēviņš un 
Magnuss Eriņš spe  ciāli šim ma -
ratonam Doma laukumā uzceltā 
stikla studijā spēlēja dziesmas 
par ziedojumiem. Mūzika ska-

nēja nepārtraukti 24 stundas 
diennaktī, liela daļa no tās bija 
latviešu dziesmas. Par katru 
piecu eiro ziedojumu ziedotājs 
varēja izvēlēties dziesmu, turklāt 
studijā viesojās atsevišķi mūziķi 
un grupas, pat koŗi un deju 
ansambļi. Īpaši nozīmīgs atbalsts 
ziedojumu akcijas pirmajā dienā 
bija trīs Baltijas valstu prezidentu 
apciemojums, arī katrs no viņiem 
izvēlējās savas valsts dziesmu.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 
šoreiz akcijas gaitu pavadīja spe-
ciāli šim notikumam radīta 
dzies ma. Šogad tā bija Rasas Bu -
gavičutes Pēces (dzeja) un Rai -
monda Tigula (mūzika) dziesma 
„Klusi čukst Dievs” Rīgas Doma 
koŗa skolas zēnu koŗa izpildījumā.

Rezultātā „Dod Pieci” mara-
tonā saziedots 438 197 eiro, tā, 
salīdzinot ar iepriekšējiem ga -
diem, ir rekordsumma. Sabied-

rības ieinteresētība liecināja par 
izvēlētās problēmas aktuālitāti 
un par visu paaudžu solidaritāti 
neārstējami slimo cilvēku cieņ-
pilnu mūža beigu nodrošināšanā. 
Tā kā Latvijā valsts šo aprūpi 
nefinancē, maratona beigās orga-

nizētāji nosūtīja vēstuli augstā ka-
jām amatpersonām, prasot 2020. 
ga    dā paliātīvo aprūpi noteikt par 
prio ritāti. Akcijas noslēguma 
brīdī klāt bija arī Andra Levites 
kundze, kas izteica pateicību vi -
siem dalībniekiem un ziedotājiem.

Kopā mēs varam paveikt daudz!

Lietuvas valsts prezidents Gitans Nausēda, Igaunijas valsts prezi-
dente Kersti Kaljulaida un Latvijas valsts prezidents Egils Levits 
akcijas “Dod Pieci” stikla studijā
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(Turpināts 8. lpp.)

EDUARDS
SILKALNS

Izglītotāji vai izkalpinātāji?
Ernsts fon Menzenkampfs, Cilvēki un likteņi senajā Līvzemē,

no vācu valodas tulkojis Pēteris Bolšaitis, apgāds „Laika Grāmata”, 264 lpp.
Baltvācu muižniecības aprin-

dām piederīgais memuāru Cil-
vēki un likteņi senajā Līvzemē 
autors Ernsts fon Menzen-
kampfs (1896-1944 vai 1945) 
priekšvārdā raksta, ka manu-
skripts viņam tapis vēl pirms 
baltvācu repatriācijas 1939. ga  dā. 
Tikai pateicoties baltvācu rakst-
niecības gribīgam apzinātājam 
un tulkotājam Pēterim Bol šai-
tim, tagad, 80 gadus vēlāk, lat-
viešu lasītājam viņa paša valodā 
kļuvis pieejams  Menzenkampfa  
Menschen und Schicksale aus 
dem alten Livland  tulkojums. 
Latviešu un igauņu senči 1905. 
gadā dedzināja baltvācu muižas, 
pēc neatkarības iegūšanas tās 
viņiem atņēma, bet 1939. gada 
repatriantiem Kārlis Ulmanis 
uzsauca: „Uz neatgriešanos!” 
Laiks rētas apdziedē, tāpēc kād-
reizējo naidīgo jeb noraidīgo 
nostāju pret baltvāciem ir aiz -
stājusi vēlēšanās viņus tuvāk 
iepazīt un papētīt. Neatgrieša-
nās vēlējuma vietā drīzāk prie-
cājāmies par kādreizējo muižu 
īpašnieku pēcteču atgriešanos, 
lai senču godināšanas un vides 
sakopšanas nolūkā vienas otras 
bijušās muižas ēkas savestu kār-
tībā vai pat padarītu par tūristu 
atrakcijām. 

Menzenkampfa ģimenei, viņu 
senčiem un radiem piederējušas 
vairākas muižas Ziemeļvidzemē 
un Dienvidigaunijā. Tad nu 
mūsu autors pārstāsta šo sev 
tuvo cilvēku stāstīto vai reiz 
rakstos likto, bet visspožāk ie -
mirdzas viņa paša bērnības un 
agrās jaunības atmiņas. Īss tek-
sta paraugs: 

Kučieris Voldemārs Brikmanis 

bija mans bērnības draugs. Viņš 
bija reti izskatīgs cilvēks ar 
iz teikti „aristokrātiskiem” sejas 
vaibstiem. Voldemārs to apzi nā-
jās un ļāva noprast, ka viņa tēvs 
bijis „dižciltīgs kungs”, kas, ļoti 
iespējams, atbilda patiesībai. Kad 
Voldemārs uzvilka savu parādes 
livreju – melnos stul meņus ar 
platiem, brūniem at  lo kiem, šau -
ras gaišas bikses, baltu vesti ga -

viņš kučierēja tikpat pārliecinoši 
kā allaž. (45. lpp.)

Tā kā Menzenkampfs ir tikai 
nedaudz jaunāks laikabiedrs 
mūsu literātūras klasiķiem, viņa 
grāmata silti ieteicama kā salī-
dzināšanas līdzeklis „kungu” un 
„kalpu” dzīves veidam, labklā-
jības līmenim, pasaules skatīju-
mam. Viņš ik pa laikam iestājas 
kā baltvācietības apoloģēts. Rak-
stot par baltvācu vidē ieplūdušo 
angļu izcelsmes Rīgas pilsētas 
galvu Georgu Armistedu, Men-
zenkampfs saka: „Rītos viņš 
brauca uz darbu ar tramvaju, 
kas labi raksturo baltiešu 
dzīvesstila vienkāršību.” (180.) 
Tomēr netrūkst grāmatā tādu 
vietu, kas norāda uz „baltiešu” 
visai augsto labklājību un 
gatavību to pabaudīt. 

Nekur visā grāmatā neizdevās 
uziet vārdu „klaušas”, bez kuŗa, 
runājot par baronu un zem-
nieku  attiecībām, taču nav 
iedo mājama mūsu pašu histo-
riografija. Nekur nekas neat ra-
dās lasāms par Menzenkampfu 
muižām pakļautajiem zemnie-
kiem jebkad piespriestiem so -
diem. Zīmīgi vispārējā apolo-
ģētikā ir šādi teikumi:      

Ja, skatoties pagātnē, vispār 
kaut ko var pārmest vācu kolo-
nistiem, tad tā nav pārmērīga 
cietsirdība. Ne jau vācieši bija 
bargi, bet gan laiki un šķiru 
attiecības. Sociālās attiecības, 
kas apspieda zemniecību, nebija 
vācu valdošo šķiru izgudrojums, 
vērsts pret latviešiem un igau-
ņiem, bet gan atbilda vispārējām 
septiņpadsmitā un astoņ pad-
smitā gadsimta „tiesību nor-
mām”. (94.)

Vārdu sakot, viss bija normāli, 
cilvēki dzīvoja atbilstoši sava 
laika garam. Nebijis vācu kun gu, 
mūsu senčiem būtu uzkundzē-
jušies pašu tautības vai kādas 
citas tautības kungi! No aberā-
cijām, tā domā Menzenkampfs, 
neder vispārināt:

Kā jau visās ļaužu šķirās, arī 
Līvzemes dižciltīgo starpā bija 
dažādi cilvēki. Blakus labvē lī-
giem, iecietīgiem un taisnīgiem 
bija uzpūtīgi, pastulbi un ne  ie-
cietīgi, kuŗus ienīda plašā ap -
kaimē. Šādus brīnumus vispā-
rinot un kļūdas pierakstot kat-
ram šīs kārtas pārstāvim, radās 
visai greizs uzskats. (106. – 107.) 

Baltiešu „baroni” pagātnē bija 
tikpat labi vai ļauni kā cilvēki 
vispār. (260.) 

Noraidīdams skatu uz baltvā-
ciešiem kā bargiem izkalpi nā-
tājiem, Menzenkampfs viņus 
drīzāk raksturo kā gara gaismas 
un kultūras atnesējus latviešiem, 
gan nekur nepieminot mūsu 
pašu dažkārt lietoto nievājošo 
„kultūrtrēģeru” vārdu:

Latviešiem bija pievilcīga vācu 
kultūra, no kuŗas tie pārņēma 
daudzas vērtības. Tērbatā lat-
viešu studentus uzņēma vācu 
korporācijās, vācu komiltoņi pie  -
dalījās pirmās latviešu kor po-
rācijas Lettonia dibināšanā. Iz -
cilie latviešu dzejnieki, kā Blau-
manis un Poruks vācu kultūras 
vidē jutās kā mājās. (262.) 

Kas tad īsti tie baltvācieši bija: 
mūsu senču izkalpinātāji vai 
izglītotāji? – Tulkotājs viņus uz -
 skata par izglītotājiem, izcel-
dams viņu spēlētu „vadošo 
lomu mūsu tautas un valsts 
iekļaušanos procesā Rietumei-

ropas kultūras telpā” (8.) Tos, 
kuŗi viņiem piekaŗ „vācu ba -
ronu un septiņus gadsimtus 
ilgus vietējo tautu paverdzi nā-
šanas birkas”, Pēteris Bolšaitis 
sauc par propagandistiem. bet 
vai tiešām baltvācieši būtu 
skatāmi vienā vien krāsā? Vai 
tad viņi nevar mums līdztekus 
būt nodarījuši kā labu, tā ļaunu? 
Pateicoties baltvāciešiem, ne -
esam iekļauti slavu kultūras 
telpā. Paldies, paldies! Bet vai 
tāpēc mums piemirst vai maz-
vērtēt rīkstes, siekstas, pirmās 
nakts tiesības? Ne taču! 

Novēlu rūdītiem grāmat nie-
kiem, gan piekrītot, gan opo-
nējot Ernsta fon Menzenkampfa 
uzskatiem un vērtējumiem, pa -
vadīt pie viņa grāmatas intere-
santas stundas. Tam, kam vairāk 
par lasīšanu patīk pāršķirstī-
šana, īpaši iesaku ieskatīties 
latviešu raksturojumā (260. – 
261.), latviešu un igauņu īpašību 
salīdzinājumā (239.), krievu 
raksturojumā (160.), baltvāciešu 
uzskatos par Kārļa Ulmaņa 
attieksmi pret viņiem autoritārā 
režīma laikā (173., 254.).

Interesanti, ka tulkojumā 
sa glabāta ch rakstība vārdos 
Richters, monarchs, Minchene, 
Brēderichs,  turpretim nav mīk-
stināto erru. Tā daļēji apmie-
rināti būs kā lasītāji Latvijā, tā 
vecā trimda. Grāmatā skatāmi 
nedaudzi fotoattēli, kas dažu 
muižu parāda tās agrākā izskatā, 
tagadējā vai abos.

No redakcijas. Grāmata nā -
kusi klajā ar autora – Berndta 
fon Menzenkampfa financiālo 
atbalstu.

ŗus gaiši zilus svārkus ar sudraba 
ģerboņa pogām, melnu cilindru 
ar kokardi zilajās un baltajās 
ģimenes krāsās – viņš izskatījās 
tik grezns kā reti kāds. Voldemārs 
bija ne tikai labs ku  čieris, bet arī 
izcils zirgkopis, kuŗš it kā spē lē-
damies tika galā ar visnepa klau-
sīgākajiem zirgiem. Viņa ilgajos 
kalpošanas gados nenotika ne -
viens nelaimes gadī jums. Pat brī -
žos, kad Voldemārs nebija gluži 
skaidrā, kas gan notika ļoti reti, 

Menzenkampfi  atgriežas Ķoņos
12. novembŗa dienvidū Dī -

ķe ru muižā cilvēki rosījās kā 
bites stropā. Todien ar Ernsta 
fon Me n zenkampfa 1943. gadā 
vā  ciski izdotās grāmatas “Cil-

dzimta autora tēva brāļa maz-
dēla Berndta Menzenkampfa 
personā. Patei coties viņa inte-
resei par vietu, kur daļu mūža 
laimīgi dzīvojuši viņa senči, nu 

tikai Dīķeru un Ķoņu muižās, 
bet arī vairākās vietās Igaunijā, 
citur Latvijā, Vācijā. Aprakstītas 
arī interesantas personības no 
strādnieku,  muižnieku un dzī-

kas pa  audzes pirms 100 un 
vairāk ga  diem), autora skatī-
jums uz tā laika vērtībām un 
cilvēku attie cībām ir ļoti mūs-
dienīgs. Lai to illustrē, pie mē-

runāt par jautājumiem, kas 
saistīti ar darbinieku sociālajām 
vajadzībām. Pieredze vienalga 
kādā amatā ir vērtīgākais iero-
cis cīņā par eksistenci, jo ar sko-
las gudrībām vien nepietiek. Ja 
darba prasmi var sasaistīt ar 
izglītību, tad tas ir visnode rī-
gāk. Daudzas mazo ciematu 
skolas (arī Ķoņu un Dīķeru) 
bija Ernsta Menzenkampfa iz -
vei dotas un financētas, viņš ie -
stājās par arodskolas dibināšanu 
Rīgā, piedalījās Rīgas Polit ech-
niskā in  stitūta dibināšanā (vē -
lākā Lat vi jas Universitāte). Grā-
matas vēs tī jums un cilvēkus 
raksturojošie notikumi rit raitā 
un vieglā valodā, arī katra 
nodaļa ir lasāma kā atsevišķs 
stāsts, tāpēc tā ir interesanta 
dažādu vecumu un uz  skatu 
lasītājiem. 

Grāmatas atvēršanas svētki 
Dī  ķeru muižā notika nākamajā  
dienā pēc tam, kad tā tika atvērta 
Rīgas Latviešu biedrības kupli 
apmeklētā Līgo zālē. Klātesošos 
vēsturiskajā vidē ievadīja prof. 
Ojārs Spārītis (viņa domas 
izlasāmas arī grāmatā.).

Grāmatas fragmentus iestudējuši  skolēni Ainis Spalva un Andis 
Bošs skolotājas Agritas Gruzdiņas vadībā (pa labi). Kreisajā pusē – 
bibliotekāre Kadrija Mičule

grāmata lasāma arī Latvijā. Tas 
ir stāsts par Men zen kam pfu 
dzimtas dzīvi un ietekmi ne 

ves ceļos sastaptu ļaužu vidus. 
Ne  ska toties uz grāmatā aprak-
stīto notikumu senumu (vairā-

Sarīkojumā Ķoņos runāja Naukšēnu novada vadītājs Jānis 
Zuments, Pēteris Bolšaitis, Berndts fon Menzenkampfs, Ligita 
Kovtuna

vēki un likteņi senajā Līvzemē” 
tulkojumu latviski simboliski 
mājās atgriezās Menzenkampfu 

ram, šāds citāts: “Kas ar savām 
rokām pats nav strādājis, vien-
alga kādā arodā, vispār nevar 
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OJĀRS
CELLE

2020. GADĀ IEEJOT
Mūsu valsti, mūsu Latviju vada 

divi rietumnieciski noskaņoti 
vīri – Valsts prezidents Egils Le -
vits un Ministru prezidents Kriš-
 jānis Kariņš. Taču smagais lat-
viešu tautas un valsts vezums, 
kas viņiem jāvelk, ir raibu raibais. 
Tajā atradīsim visu problēmu 
mantojumu no iepriekšējiem 
ga diem. Dažbrīd šķiet, ka šis 
vezums kļūst vieglāks, ka visām 
grūtībām rodas risinājumi un 
rodas cerības uz labāku nākotni, 
bet pa vidu netrūkst paklupienu, 
kas liek atcerēties, ka daudzas lie-
tas ir grūti maināmas. 

Kas ir visgrūtāk atrisināms? 
Vai tie ir tautas veselības jautā-
jumi, kuŗu labām atbildēm un 
atrisinājumiem vēl vienmēr pie -
trūkst līdzekļu, vai tās ir saim-
nieciskas dabas problēmas, kuŗu 
priekšā pašreiz netiekam līdzi 
Igaunijai un Lietuvai, vai tā ir 
tautas izglītība, kuŗā netiek pie-
nā cīgi atalgoti skolotāji un daž-
kārt klibo skolēnu sekmju līme-
nis salīdzinājumā ar citām pa -
saules tautām? Nepacietību izraisa 
lēni augošais tautas labklājības 
līmenis, gausais algu pieaugums. 
Šķiet, ka piestājusies ir nesenā 
steiga pamest valsti un meklēt 
labāku dzīvi citur pasaulē – 
bagāto rietumvalstu vilinājums. 
Kaut arī Latvijā tagad atgriežas 
daudzi, kam pasaulē labi veicies, 
bet pietrūkusi Latvija un drau-
dējusi bērnu pārtautošanās, iz  glī-
tojoties svešā valodā, lielā aiz-
brau cēju daļa paliks tur un būs 
mūsu valstij zuduši. Un tas liek 
domāt par tautas demografisko 
situāciju: kur radīsies tie, kas valsti 
pametušos atvietos?

Jau tagad Latvijā ir darba roku 
trūkums, draud arī tautas no  ve co-
šanās. Demografiskā bedrē grimst 
ne viena vien Eiropas tauta, it se -
višķi tās austrumu galā. Lat viešu 
skaits Latvijā nupat ir noslīdējis 
zem 1,2 miljoniem. Taču vēl āt  rāk 
dilst cittautiešu kopienas, un tā  pēc 
nacionālais sastāvs valstī turpina 
lēni uzlaboties, kaut tas joprojām 
ir tālu no 1935. gada skaitļiem, 
kad no kaŗa posta Latvija bija 

atkopusies pēc neatkarības iegū-
šanas un valsts sakārtošanas.

Kur 2020. gadā visām piemi-
nētajām un nepieminētajām prob-
  lēmām radīsies atrisinājumi? Vai 
vietā ir liela žēlošanās, ja dzī vo-
jam Eiropas Savienībā, kas Lat-
viju financiāli un morāli atbalsta? 
Visas iespējas taču ir mūsu pašu 
rokās. Esam labi izglītota, profe-
sionāli spēcīga un spējīga sabied-
rība, sagatavota lieliem darbiem, 
grūtiem uzdevumiem un labām 
sekmēm. Ja piestrādāsim, 2020. 
gads būs labāks.

Gadu mijā pasaule atrodas pār -
maiņu stāvoklī. Milzīgs straujais 
progress interneta un informā-
cijas laukā ir ietekmējis dzīvi 
pasaulē. Esam ierauti pārmaiņu 
un notikumu plūsmā, kas aptveŗ 
visu planētu. Katram ir iespējas 
šajā burzmā pašam iesaistīties un 
joņot līdzi. It sevišķi šīs iespējas 
iesaista jaunatni un bērnus. Tā -
pēc dzīvē ir pazudis līdzšinējais 
rāmums, kuŗā katrs dzīvojām 
savu dzīvi daudz mierīgāk un 
sakarīgāk. Pieaugošās iespējas 
ceļot, viegli un ātri pārvietoties, 
ir izraisījis arī cilvēku meklējumus 
mainīt līdzšinējo dzīvē pret kaut 
ko labāku, mainot dzīves vietu uz 
citu valsti vai kontinentu. Tas ir 
izraisījis atļautas un neatļautas 
dzīves vietas maiņas miljoniem 
cilvēku. ASV un Eiropa ir galve-
nie pievilcības mezgli, kuŗos no -
kļūt tiecas ļaudis no zemas lab -
klājības zemēm. It sevišķi kustīga 
ir jaunatne.

Pie tam daudzās vietās pasaulē 
izraisījušies konflikti ir noveduši 
pie brutāliem, postošiem kaŗiem, 
kuŗu rezultātā bēgļu masas sa  gā dā 
jaunas grūtības tuviem un tāliem 
kaimiņiem.

Tam visam pāri veļas milzīgs 
technoloģijas attīstības vilnis, kas 
steigā pārkārto pasauli, ievieš 
jau nas iespējas, izraisa pārmaiņas 
cilvēku dzīvesveidā.

Milzīgais vairošanās vilnis, kas 
gadu simta gaitā ir četras reizes 
palielinājis pasaules iedzīvotāju 
skaitu, ir novedis pie pārapdzī-
votības, radījis lielu skaitu lielpil-

sētu ar daudziem miljoniem ie -
dzīvotāju. Krasi ir pieņēmusies 
saspiestība, dzīves telpas sašauri-
nāšanās un dzīves kvalitātes kri-
tums. Visam pāri veļas globālās 
sasilšanas process, kas jau nāko-
šās paaudzes laikā izraisīs strauju 
okeāna ūdenslīmeņa celšanos un 
piekrastes iedzīvotāju masu bēg-
šanu uz sausākām vietām. Mēs 
vēl nevaram aptvert to postu, ko 
sasilšanas process draud izraisīt.

Taču 2020. gads vēl nebūs tik 
šausminošs. Eiropa no tā vēl 
lielas briesmas nejutīs. Dzīve ir 
nostabilizējusies, kaut nemitīgi 
Eiropas bagātākajās valstīs spie-
žas iekšā ienācēji no trūcīgajām 
zemēm. Labklājības ziņā Latvija 
Eiropā ir „zemajā galā”, pie mums 
ienācēji nepaliek.

Amerikā notiks Valsts prezi-
denta vēlēšanas. Tās vēros visa pa -
saule, jo pašreizējais prezidents 
tiek vēlēšanu gada sākumā apvai-
nots par prezidenta amata ļaun-
prātīgu izmantošanu. Demokratu 
partija ir ievadījusi impīčmenta 
procedūru, kas no amata izmest 
varētu Donaldu Trampu, ja vi -
ņiem piekristu Senātā valdošie 
republikāņi. Kaut gan demokratu 
apsūdzība ir principā pamatota 
prezidenta atcelšanai, Senāts, 
kuŗā republikāņu partijai ir ne -
liels vairākums, impīčmentu no -
raidīs, un Tramps savu posteni 
paturēs. Jautājums ir, kā šis pro  -
cess ietekmēs ASV vēlētājus no -
vembrī. Tramps 2016. gadā ieguva 
elektorāta balsu vairākumu, bet 
zaudēja savai konkurentei Hila-
rijai Klintonei ar turpat trīs mil-
jonu balsīm. Archaiskajā ASV 
vēlēšanu sistēmā elektoru balsis 
izšķiŗ uzvarētāju, un tās Tramps 
bija salasījis vairāk. Trampa po -
pulāritāte nekad pēdējos trijos 
gados nav sniegusies vairākumā. 
Kaut arī dzīve valstī ir bijusi 
samērā laba, trīs vai četros štatos, 
kuŗu elektorātu balsis Trampa 
atkārtotai ievēlēšanai ir ļoti sva-
rīgas, viņš tās var pazaudēt.

Trampa īpatnējais valdības stils 
ir pieņemams kādiem 30% no 
tautas. Tas ir uz svaru kausiem 

vēl kādiem 10%, kas 2016. gadā 
viņu atbalstīja, bet vairākumam 
amerikāņu viņš nepatīk. 2020. 
gada novembŗa rezultātus izšķirs 
tas, cik stipri tauta vēlēsies tikt no 
viņa vaļā. Jo lielāks būs vēlētāju 
pieplūdums, jo mazākas būs 
Trampa iespējas palikt, vienalga 
kuŗš no demokratiem stātos vi   ņam 
pretī. Pašreiz vadošais demokratu 
kandidāts ir Džo Baidens, pret 
kuŗu vērstie ļaunprātīgie nomel-
no šanas centieni ir izraisījuši 
Trampa impīčmentu. Baidens ir 
pašreiz labākais amata preten-
dents no demokratu vidus, jo 
viņa polītiskā mērenība vislabāk 
at  bilst tautas noskaņojumam un 
pievilktu arī ļoti svarīgās polītiski 
neitrālās tautas daļas simpātijas, 
kas izšķirtu balsošanas rezultātus 
Baidena labā.

Pasaules saimnieciskā un polī-
tiskā dzīvē Tramps ar saukli 
“Amerika pirmā” savos trīs val-
dīšanas gados ir izraisījis jūtamas 
pārmaiņas. Daudzas valstis apsū-
dzētas par ASV izmantošanu saim-
nieciskos darījumos. ASV nonā-
kusi neizdevīgās tirdzniecības 
attiecībās gan ar Ķīnu, gan dau-
dzām Eiropas valstīm. Tramps 
pūlas ieviest jaunas attiecības ar 
ASV izdevīgiem rezultātiem. 
Tramps, protams, ignorē to, ka 
blakus precēm, kuŗu tirdzniecībā 
ASV ir deficīts, darbojas finanču 
un informācijas dažāda veida 
darījumi, kuŗos ASV pasaulē 
dominē.

Polītiskajās attiecībās Tramps 
ir mēģinājis vājināt NATO, kam 
tomēr stingri pretojusies ASV 
militārā un polītiskā vadība. 
Tramps ir daudzkārt ignorējis 
savus priekšgājējus, it sevišķi 
Obamu, kuŗa ārpolitiku viņš ir 
centies noārdīt.

Ļoti aizdomīgas ir Trampa sim-
pātijas pret Putinu. Viņš ir izrā-
dījis dīvainu attieksmi, slepeno-
jot abu tiešās sarunas. Klīst ru  nas, 
ka Putins var viņu sāpīgi ievainot, 
ja atklātos patiesība. Tā kā Tramps 
slēpj no sabiedrības savas ienā-
kumu deklarācijas, baumo, ka 
viņa darījumos ar krieviem, kā, 

piemēram, Trump Tower biroju 
telpu iepirkumos, būtu figurējusi 
Krievijas atmazgātā nauda.

Arī Trampa attiecības ar ES 
valstu līdeŗiem nav neko siltas, 
un viņš priecājas par Brexit noti-
kumiem, jo labprāt vēlas ar katru 
Eiropas valsti veidot attiecības, 
apejot ES vienoto spēku.

Katrā ziņā pēdējos trīs gados 
Trampa ASV polītika krasi at  šķi-
ras no agrākā ASV kursa pasaulē. 
Tramps uzskata, ka globālā sasil-
šana ir izdomāts mīts, kuŗu 
viņam ir jānoraida. Tramps ārē-
jās valstu attiecībās cenšas ieviest 
savu America first principu, resp., 
vienmēr jāiegūst Amerikai priekš-
rocības.

Šogad svarīgs kļūs Baltijas lie -
lais dzelzceļa projekts, Rail Baltic, 
jo sāksies nopietni dzelzceļu lī -
niju sagatavošanas darbi. Šī pro-
jekta uzdevums ir blakus Rietu-
mu-Austrumu transporta asij 
radīt Ziemeļu-Dienvidu asi, lai 
veicinātu tirdzniecības koridora 
izveidošanu no Somijas cauri 
Baltijas valstīm uz Poliju un tālāk 
uz Rietumiem. Nesenajā Baltijas 
valstu prezidentu tikšanās laikā 
visas trīs valstis solījās cieši sa  -
darboties, lai šis gadsimta dižais 
projekts, ko galvenokārt financēs 
Eiropas Savienība, veicinātu uz -
plaukumu visā iesaistītajā reģionā.

Saimnieciskās dzīves pētītāji 
2020. gadu vērtē kā mēreni sek-
mīgu, kas dos mazu pieaugumu 
visās dzīves nozarēs, bet neizcel-
sies ar lielu uzplaukuma izrā-
vienu. Ar visu to, lēns uzplaukums 
Latvijā turpināsies. Diemžēl Lie-
tuva un Igaunija attīstīsies ātrāk 
un atstās mūs tālāk aiz muguras. 
Mūsu attīstību vairāk nekā viņus 
traucē nedraudzīgā Putina Krie-
vijas polītika, kas bremzē saim-
nieciskās attiecības ar mūsu lie-
lāko potenciālo tirdzniecības par  -
tneri. Cik jūtīgas ir mūsu pozī-
cijas, liecināja nupat izraisītā 
Ventspils-Lemberga lieta, kas uz 
brīdi pamatīgi nobaidīja Latviju 
un liecināja, cik jūtīgi un ievai-
nojami esam no draudiem par 
korupciju.

LĪGA BALODE

Latvija. Mīla
Floridā valsts dzimšanas dienu  svin ar mīlasstāstiem

(Turpināts no 6. lpp.)

Ivars gribēja runāt par 
mūsdienām – viņam ir skaidrs,  
kas saista viņa latviešu ģimeni: 

Dzimtene, dziesma, deja...
Dzintras stāsts bija par to, kā 

viņas māte, ieceļojot Amerikā, 
bija palikusi viena ar četriem 
bērniem, jo vīrs bija izvēlējies 
vieglāku ceļu. Māte tikai čakli 
strādājusi un dziedājusi, visas 
sarunas lielākoties bijušas par 
izglītību, ko bērni arī ieguva. Kad 
pienākusi ziņa par tēva nāvi, jau 
lielie bērni posušies uz tēva 
bērēm, vien īsti nezinājuši, kā 
mātei savu lēmumu pateikt. Māte 
pasaukusi Dzintru un iedevusi 
viņai 50 dolarus, teikdama: 
”Nopērc astoņas baltas rozes - tie 
bija manas dzīves astoņi 
skaistākie gadi.”  

Brigita stāstīja par savu māti 
Astrīdu. Viņa un māsa dzimušas 
Astrīdas  pirmajā laulībā, taču 
Brigita stāstīja, kāds prieks bijis 
redzēt savu māti otrajā laulībā 
kopā ar cilvēku, kuŗš viņu 

atbalstījis un devis ticību. 
Signes stāsts iezīmēja vēl citu 

ceļu. Viņa ar vīru ir uzauguši 
Latvijā, bet tur nekad nesatikās. 
Viņiem katram liktenis bija licis 
doties savā pasaules ceļojumā, lai 
satiktos Gaŗezerā un iemīlētos, 
lai apprecētos un audzinātu divus 
bērnus šeit, Amerikā.

Jaunie latviešu pāri no Orlando dalījās ar apburošām kāzu fotografijām

Sarīkojuma izskaņā skanēja 
Raiņa un Jāņa Lūsēna ”Karoga 
dziesma”. Mīlestības piesātinātā 
svētku gaisotne vienaldzīgu ne -
atstāja nevienu.

Pateicamies visiem, kuŗi uzti-
cēja savus mīlasstāstus.  
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DAIRA RUTA
MORUSA

(Turpināts no 6. lpp.)

Ernsts fon Menzenkampfs
CILVĒKI UN LIKTEŅI SENAJĀ LĪVZEMĒ

„Talantīgā baltvācu žurnālista Ernsta fon Menzenkampfa 
literāri saistošā un kultūrvēsturiski bagātā valodā rakstītais un 
1943. gadā pabeigtais stāsts „Cilvēki un likteņi senajā Līvzemē”. 
Tā vēstījuma pamatsaturs atklāj mīlestības pilnu skatījumu 
uz baltvāciešu dzīvi Vidzemē no 19. gadsimta vidus līdz 
autora paša piedzīvotajiem notikumiem Otrā pasaules kaŗa 
priekšvakarā. Grāmatas personāžu raksturos atklājas gan fon 
Menzenkampfu, gan citu dzimtu pārstāvju raksturi, kas piepil-
da ar senās Livonijas – tulkotāja sauktas par Līvzemi – vides 
un laika zīmēm ikvienu stāsta lappusi.”

Ojārs Spārītis,
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents

Cena: 45,– USD

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

Mūzicē Ingmārs Zemzaris

Ķoņos runāja grāmatas tul-
kotājs, cītīgs baltvācu kultūras 
populārizētājs Latvijā prof.  Pē -
teris Bolšaitis. (Viņš iz  tulkojis 
arī jau  par bibliografis ku retu-
mu kļuvušos Zigfrīda fon Fē  ge-
zaka lieldarbus “Senči un pēc-
teči” un “Baltiešu gredzens”).   

Rigasche Rundschau redaktors, 
tāpēc arī viņš raksta analītiskā, 
precīzā, aizraujošā valodā.”

Izdevēja Ligita Kovtuna: “Ne -
skatoties uz to, ka apgādā Laika 
Grāmata  tiek izdotas grāmatas 
par vēsturi, arī man, tāpat kā 
lielākajai daļai no jums, šī balt-
vāciešu pasaule bija gandrīz ne -
zināma un neizprasta. Tāpēc 

Menzenkampfi  
atgriežas Ķoņos

P. Bolšaitis: “Mēs no savas 
vēs  tures bijām izdzēsuši kaut ko   
ļoti vērtīgu, jo faktiski mūsu 
kul tūra veidojusies, dzīvojot 
ko  pā  ar baltvāciešiem. Tāpat kā 
Vācijā bavārieši pēc savām tra-
dicijām un mentālitātes atšķiras 
no prū šiem, baltvācieši pavisam 
citā dāki veidojās arī tāpēc, ka 
200 gadus viņi bija Krievijas 
pavalstnieki. Mums radīts priekš-
stats, ka vācu baroni bija šaus-
mīgi augstprātīgi, valdonīgi, 
700 ga  dus mūs verdzinājuši un 
tamlī dzīgi, bet – pirmkārt,  ba -
ro nu bija ļoti maz, vien kādi 
2-3% no visiem, kas Latvijā bija, 
ne visi bija augstprātīgi un 
valdonīgi, lai gan, protams,  bija 
arī tādi. Men zenkampfu ģime-
ne, tāpat kā, pie mēram,  Kam-
penhauzeni un daudzi citi bija 
ļoti liberāli un jau sen mēģināja 
ieviest reformas. Ne velti autors 
pats agrā bērnībā bijis cūku 
ganiņš.

Ilgus gadus Menzenkampfs  
bi  jis Latvijas lielākās vācu avīzes 

liels prieks, ka ar mūsu  grāma-
tām tā gabaliņu pa gabaliņam 
atklājas, padziļinot sabiedrības 
izpratni un atbrīvojoties no ieil-
gušajiem stereotipiem.” 

 Patīkami pārsteigta par klāt-
esošo skolasbērnu ieinteresētību, 
Kovtunas kundze dāvāja katram 
pa grāmatai. Grāmatā ne  trūkst 
arī asprātību un jauka humora. 
Nu, piemēram: “Kad Madam 
rakstīja vēstuli, viņa īpa ši nerū-
pējās par pieturzīmēm, jo ne -
saprata to jēgu. Kad nu vēs tule 
bija pabeigta, viņa uz labu laimi 
salika punktus un koma tus. To 
darot, viņa izskatījās kā māksli-
niece, kuŗa, apskatot savu māk-
slas darbu, tam pieliek pē  dējos 
akcentus. Kad Ernsts reiz, nes-
malkjūtīgs puika būdams, vai-
cāja, kādēļ viņa liek punktus 
gaužām nepareizās vietās, Ma -
dam mazliet aizvainota atbil dē-
ja, ka tā izskatoties glītāk. Pun-
ktiem esot jābūt, jo arī Bībelē tie 
esot.”

I have only recently come to 
understand that teaching is a 
radical mission to undertake. 
Looking around and realizing 
the challenges and turmoil 
abound in the world, it is clear 
that the people with solutions 
will have to be critical thinkers 
who are digitally competent, 
who understand that they are 
simultaneously members of 
their local town and the inter-
national community. These will 
be people who have the ability 
to work in diverse environ-
ments and conditions. In order 
to be leaders, they will have to 
be autonomous yet cooperative. 
They will be doers and makers 
and thinkers! These skills are 
transversal skills that are as nec-
essary for students to learn as is 
mathematics, foreign languag-
es, and science. 

Teachers have a huge respon-
sibility to help developing 
minds grasp abstract concepts 
and simultaneously to guide 
them in their social develop-
ment. These days parents aren’t 
as present in students’ lives as 
are smartphones, influencers, 
and YouTube. Many parents 
themselves are swimming in 
their jobs and commutes and 
time is a fleeting ghost running 
from everyone. 

Iespējamā misija in Latvia is 
the Latvian branch of Teach for 
All! Iespējamā misija (and 
Teach for All) is an education 
reform program, working hard 
to change the culture of educa-
tion systems worldwide. Iespē-
jamā misija recruits Latvian 
college graduates, mostly young 
and mostly those who haven’t 
spent time donning the super-
man cloak of a practitioner of 
pedagogy. These recruits are 
put through a rigorous four tier 
interview process in order to be 
accepted: short written essays, 
an in-person interview, obser-
vation of modeling teaching in 
coordination with a full day of 
role playing, then a final in-per-
son interview. Once a candidate 

Kā strādā 
Neiespējamā misija

has been accepted the fun and 
the work begin. Iespējamā misi-
ja along with the National 
Centre for Education decide 
which school subject a candi-
date is qualified to teach. For 
instance, I have a master’s 
degree in theoretical linguistics, 
so I was able to teach English. 
Then program participants are 
connected with a school in 
Latvia. The schools are not all 
centrally located because one 
objective of Iespējamā misija is 
to reach students all over the 
country and to provide them all 
with quality educational oppor-
tunities. Program participants 
become practitioners at their 
school; they sign a contract 
with Iespējamā misija and with 
their schools for two years, in 
which time they work around 
20 contact hours a week and 
have biweekly pedagogical trai n-
ing from morning to evening 
Fridays and from morning to 
late afternoon Saturdays both 
years. The training provided is 
in regards to communication, 
child psychology, learning dis-
abilities, behavioral issues, class-
room management, leadership, 
project based learning and 
methodologies, etc. Practitio-
ners also have mandated weekly 
reflection assignments, research 
projects; they must create mate-
rial and regularly present their 
work. They must participate in 
education forums and lead at 
least one workshop during the 
two years. Upon completing a 
pedagogical portfolio (around 
50 pages), practitioners receive 
their only grade for the pro-
gram and if successful receive a 
certificate of credibility giving 
them the rights to teach in 
schools in Latvia, which is what 
they already have been doing 
for two years, but the certificate 
itself and the experience and 
community it offers is still valu-
able and distinctive. 

Most practitioners have little 
to no teaching experience, but 
some, like myself, come to the 
program with some experience. 
(I had been an adjunct associate 
professor at a community col-
lege for 8.5 years. In short, I 
worked tirelessly and received 
little acknowledgement for my 
effort in return.) Not all the 
participants remain actively 
teaching. The two years are 
brutal in workload and often 
students sensing uncertainty in 
their new teachers become all 
the more motivated to throw 
wrenches into even the best 
made class plan! However, 
many participants stay involved 
in education and Latvian edu-
cation especially. 

Iespējamā misija is itself such 
a well-established program. 

The workload is challenging 
but fair and the guidance and 
mentorship and support that 
the Iespējamā misija team pro-
vides is immeasurably helpful 
and positive. Each practitioner 
also has a mentor who observes 
a full day of teaching every 
other month for the two years 
and then long conversations are 
had in which much thought is 
given to analyses and plans for 
improvement. Iespējamā misija 
also gives so much to Latvia. 
The participants are patriots, 
who want to impact the imme-
diate world. They are risk-takers 
and people with high standards. 
They are problem solvers and 
people who think outside of the 
frames, and who want to 
empower the young generation 
and help young students move 
boldly forward to make great 
strides and meet success in their 
lives, although that success can 
be personal. Even with my 
experience, I can only express 
gratitude and awe of this amaz-
ing program I feel very lucky to 
have been a part of. 

Some people might say that 
Iespējamā misija has an impos-
sible mission to complete, but 
then these people haven’t spent 
time with Iespējamā misija team 
members. To us there is no such 
thing as impossible. We believe 
that the higher we set our goals, 
the higher we will reach to 
achieve them. We also believe that 
everyone is capable of growth 
and achievement. Wouldn’t it 
be great if all students under-
stood how much potential for 
greatness they have inside of 
themselves?

This Christmas you can help 
support Iespējamā misija 
(Mission Possible) and help to 
provide quality education to 
students across Latvia. Through 
December 31, for every dona-
tion made, there is an opportu-
nity for the donation to be doubled 
by the European Bank for 
Reconstruction and Develop-
ment. While donating to orga-
nizations in Latvia can some-
times be scary or a difficult task 
to complete, donating to Iespē-
jamā misija is one way you can’t 
go wrong. By supporting Iespē-
jamā misija, you are supporting 
the future thinkers and leaders 
of Latvia as well as providing 
proper training and support for 
the current superheroes, those 
working hard to teach and tend 
to the newest generation of stu-
dents. You are providing sup-
port for crucial work to get 
done by competent hands. You 
are helping to make something 
seemingly impossible possible. 
You can donate to Iespējamā 
misija through ziedot.lv or 
PayPal!

Nodibinājums Iespējamā misija
Reģ. Nr. 40008124084
Juridiskā adrese: Kaļķu iela 26, Centra rajons, Rīga, LV-1050 
Banka: Swedbank
Konta nr.: LV39HABA0551034193270
Mērķis: ziedojums Iespējamai misija
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No Valsts prezidenta Egila Levita 
uzrunas tautai gadumijā

“Mani mīļie līdzcilvēki!
Jauns ekonomikas modelis, kas cel-
tu godā pietiekamību kā vērtību, 
nevis nežēlīgu dzīšanos pēc pār -
tēriņa. Tas nozīmē jaunu uzve  -
dību patēriņā, citu attieksmi so -
ciālā laukā, jaunus ikdienas pa -
radumus gan katram no mums 

personīgi, gan valstīm un citiem 
globālajiem spēlētājiem. To pie -

prasa solidāritāte ar veselo saprātu, 
ar mūsu veselību, ar paaudzēm, kas 

nāks pēc mums, un ar visu dzīvo dabu.
Mēs priecājamies par technoloģiju attīstību, bet ir apņēmīgi 

jāvēršas pret šīs attīstības blakusefektiem, manipulācijām, kas 
apdraud cilvēka privātumu un brīvo gribu. Mēs, latvieši, attīstītas 
un stabilas valsts pārstāvji, esam vienlīdz atbildīgi meklēt, un esam 
arī vienlīdz spējīgi atrast nepieciešamos risinājumus. Sapņiem 
vienmēr ir jābūt lielākiem, nekā viens cilvēks tos spētu īstenot. 
Tāpēc būsim draudzīgi pret līdzcilvēku sapņiem, jo kāds no tiem 
var ļoti noderēt nākotnē.

Es vēlu mums ticību. Ticību saviem spēkiem, spējai sasniegt 
mērķus un īstenot savus svarīgākos sapņus. Es vēlu mums visiem 
kopā vairāk pašapziņas, domājot par savu valsti. Ne lepnību, bet to 
nepieciešamo pašapziņu, ar kuŗu droši ieiet nākamajā desmitga -
dē. (..)

Es vēlu mums pārliecību, jo pārliecība nozīmē rīcību – risināt 
problēmas citu pēc citas, nevis nolaist rokas to priekšā. Katrs no 
mums var kļūdīties, atzīsim to un dosimies tālāk!

Es vēlu mums cerību, ticību, pārliecību un pāri visam – mīlestību. 
Lai tā apņem mūsu tuvos cilvēkus, mūs visus Latgalē, Vidzemē, 
Zemgalē un Kurzemē, mūsu mīļajā Latvijā. Lai tā apņem visus 
latviešus plašajā pasaulē!

Par spīti it visam – Latvija ir un būs sekmīga, Latvija ir un būs 
jaudīga, Latvija ir un būs valsts ar lieliskiem cilvēkiem!

Latvija spēj!
Laimīgu jums Jauno – 2020. gadu!”

No Ministru prezidenta Krišjāņa 
Kariņa uzrunas tautai gadumijā 

   “Pagātne ir pierādījusi to, ka Latvijas 
tauta ir spēcīga un spītīga savā mērķ-

tiecībā, tāpēc ikvienam būtu nepie-
cie šams apzināt savu mīlestību 
pret Latviju un apvienot spēkus, 
lai veidotu stipru valsti. (..) Esam 
talantīga tauta, mums ir skaista 
valsts un bagātīgas tradicijas. (..) 
Šis gads, no polītikas viedokļa,  

aizsākās ar lielu neskaidrību. Pēc 
Saeimas vēlēšanām likās – nebūs 

ie spējams izveidot rīcībspējīgu val dī-
bu. Tomēr pierādījās pretējais – iz  vei do-

jām plašu piecu partiju koalicijas valdību, kas spēj gan sastrādā -
ties, gan soli pa solim veikt uzlabojumus dažādās valsts pārvaldes 
jomās. (..) Pārmaiņas tiek virzītas ar vienu mērķi – lai visi Latvijas 
iedzīvotāji dzīvotu labāk, lai valsts prātīgi, atbildīgi un caurskatāmi 
lietotu nodokļu maksātāju naudu. (..)

Šī gada laikā esmu bijis daudzviet Latvijā un zinu, ka ne visi 
vienādi izjūt kopējo izaugsmi. Mums ir vēl vairāk jāvērš uzmanība 
uz to, lai samazinātu nevienlīdzības plaisu starp mūsu iedzīvo-
tājiem. Ēra, kad valsts varu noturēja šauru interešu pakļautībā, ir 
beigusies. Ar kopīgiem spēkiem padarīsim to neatgriezenisku!” 

“Mēs esam spēcīgi un spītīgi savā mērķtiecībā,” secināja K.  Ka -
riņš, aicinot visus apzināt savu “milzu mīlestību pret Latviju un 
kopā salikt spēkus, lai celtu Latviju stipru”, piebilstot, ka pat  laban 
tam ir īstais laiks.

***
Vissvētākās Jaunavas Marijas 
debesīs uzņemšanas svētkus 

rosina iekļaut oficiālajā 
svētku sarakstā

Sabiedrības iniciātīvu portālā 
Manabalss.lv sākta parakstu vāk-
šana par Vissvētākās Jaunavas Ma  -
rijas debesīs uzņemšanas svētku ie  -
kļaušanu oficiālajā svētku sa  rak stā. 
Par  iniciātīvas pārstāvi norādīts 
Guntis Šūpulnieks. Viņš rosina 
noteikt 15. augustu – Vissvētākās 
Jaunavas Marijas debesīs uzņem-
šanas svētkus – par svētku dienu, 
lai Latvijas iedzīvotāji varētu brīvi 
piedalīties šajos svētkos gan Aglo-
nā, gan savā draudzē. Tāpat tiktu 
aktuālizēta garīguma kopšana un 
attīstīšana, turklāt šādi Latvija ie -
kļautos to valstu saimē, kuŗas “ap -
zinās un nekautrējas no savām 
saknēm”. Šūpulnieks mudina gro-
zīt likumu “Par svētku, atceres un 
atzīmējamām dienām”, to papil-
dinot ar šiem svētkiem.

***
Latvijas atbalsts Austrālijas 

ugunsgrēkos cietušajiem
Latvija atbalstīs Austrālijas po   s-

to šajos ugunsgrēkos cietušos,        
6. jan  vārī mikroblogošanas vietnē 
Twitter norādījis ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs (JV).

Rinkēvičs uzsvēra, ka Latvija ir 
solidāra ar Austrāliju saistībā ar 
postošajiem ugunsgrēkiem un 
valsts izsaka dziļu līdzjūtību tra -
ģēdijā cietušo personu ģimenēm. 
Vienlaikus ministrs norādīja, ka 
Latvija sniegs palīdzību kata-
strofas upuriem, izmantojot orga-
nizāciju “Sarkanais krusts” Aus - 
t rālijā.

***
Latvijas Bankas vadība ir 

kompetentās rokās
Valsts prezidents Egils Levits      

6. janvārī Rīgas pilī pārrunāja 
aktuālos Latvijas Bankas jautāju-
mus ar jauno bankas prezidentu 
Mārtiņu Kazāku. Novēlot M. Ka -
zākam sekmes atbildīgajā darbā, 
Valsts prezidents uzsvēra: “Jau 
iepriekš augstu vērtēju Jūs kā at -
zītu ekspertu savā jomā, un tagad 
esmu pārliecināts, ka Latvijas 
Bankai būs laba un kompetenta 
vadība.”

Sarunā abas puses vienojās par 
ciešu dialogu, pievēršot uzmanī -

bu nepieciešamībai pēc ilgtermiņa 
valsts skatījuma, analīzē balstītiem 
priekšlikumiem un secinājumiem 
par valsts izaugsmi un par aktuālo 
ekonomisko un finanču situāciju.

***
Baltijas valstu prezidenti spriež 

par  Rail Baltica īstenošanu 

Baltijas prezidenti ir apņēmības 
pilni sekmēt Rail Baltica īsteno-
šanu un pabeigšanu laikā, pērn 
pēc tikšanās kopīgajā preses kon -
ferencē sacīja Egils Levits. Kopā ar 
Igaunijas prezidenti Kersti Kalju  -
laidu un Lietuvas prezidentu Gi    -
tanu Nausēdu amatpersonas ap   -
lie      cināja apņemšanos veicināt 
dzelzceļa līnijas Rail Baltica pro-
jekta īstenošanu, kā arī sekmēt 
grūtību pārvarēšanu. “Mums ir 
vienota polītiskā nostāja – pro-
jekts ir jāpabeidz un tas ir jāizdara 
laikā,” uzsvēra Levits.

Tāpat Baltijas valstu līderi pār-
runāja Baltijas elektrotīklu sinchro-
nizāciju ar Eiropu, kuŗu plānots 
paveikt līdz 2025. gadam. Nausēda 
aicināja Igaunijas prezidenti un 
Latvijas prezidentu pabeigt elek-
tro tīklu sinchronizāciju un dzelz-
ceļa līnijas projektu pēc iespējas 
ātrāk. “Lietuvā jau esam uzsākuši 
darbus, lai gan Rail Baltica gan 
elektrotīklu sinchronizāciju īste-
notu pēc iespējas ātrāk un efek-
tīvāk,” sacīja Lietuvas prezidents. 
Pēc tikšanās Baltijas valstu prezi-
denti viesojās īpašajā Dod Pieci! 
stikla studijā. Egils Levits, Kersti 
Kaljulaida  un Gitans Nausēda  
pau da atbalstu labdarības marato-
nam Dod Pieci! un mērķim  pie-
vērst sabiedrības uzmanību ne -
ārstējami slimu cilvēku aprūpei 
Latvijā. Prezidenti arī veica ziedo-
jumus, katrs izvēloties sev un savai 
valstij tuvu dziesmu.

*
Nepilnības projekta vadībā rada 

risku, ka Rail Baltica pārsniegs 
apstiprināto budžetu un ieviešanas 
laika grafiku, apvienotā revīzijā 
konstatējušas Igaunijas, Latvijas 
un Lietuvas augstākās revīzijas ie -
stādes. Valsts kontrolē informēja 
par audita rezultātiem, norādot, 
ka līdz šim projekta īstenotājiem 
nav izdevies nodrošināt, ka ak  tī-
vitātes, kas noteiktas Eiropas in -
frastruktūras savienošanas instru-
menta finansēšanas līgumos, tiek 
īstenotas atbilstoši apstiprinātajam 
laika grafikam un sākotnēji aplē s-
tajam budžetam. Rail Baltica pro-
jekta aktīvitāšu īstenošana par 
pusotru gadu atpaliek no sākot-
nēji financēšanas līgumos noteiktā 
laika grafika.

***
ASV apsola līdzekļus Baltijas 

valstu aizsardzībai 
Latvijas Aizsardzības ministrija 

(AM) pauž gandarījumu par ASV 
lēmumu piešķirt 175 miljonus 
dolaru (157,7 miljonus eiro) Bal-
tijas valstu pretgaisa aizsardzībai 
un norāda, ka par šo financējumu 
varētu uzlabot Baltijas valstu gai -
sa telpas komandvadības sistēmu. 

AM Preses nodaļā aģentūru LETA 
informēja, ka patlaban Nacionālo 
bruņoto spēku pretgaisa aizsar-
dzības arsenālā ir pārvietojamās 
tuvā darbības rādiusa raķešu sis tē-
mas Stinger un RBS 70, bet ilgter-
miņā nepieciešams plānot vidēja 
rādiusa pretgaisa raķešu sistēmas 
iegādi. Lai šādu ieceri īstenotu 
efektīvi, sākotnēji nepieciešams 
uz  labot Baltijas valstu gaisa telpas 
komandvadības sistēmu, kam at -
tiecīgi varētu tikt izmantoti ASV 
plānotie līdzekļi.

***
Neapturēs Latvijas kaŗavīru 

dalību misijā Irakā
Aizsardzības ministrijas (AM) 

rīcībā joprojām nav ziņu, ka pēc 
uzbrukuma ASV vēstniecībai un 
Irānas ģenerāļa nogalināšanas bū  tu 
pieaudzis sešu Irakā dienošo Lat-
vijas kaŗavīru drošības apdrau dē-
jums, tāpēc viņi pagaidām ne -
pārtrauks dalību misijā, sacīja aiz-
sardzības ministrs Artis Pabriks 
(AP).

Artis Pabriks

“Mēs sekojam situācijai, un pa š   -
laik mums nav tādas informāci jas, 
kas liktu uzskatīt, ka mūsu kaŗavīri 
šajā mirklī ir vairāk apdraudēti 
nekā ikdienā, uzturoties Irakā, ņe -
mot vērā gan viņu uzdevumus, 
gan atrašanās vietu,” sacīja Pabriks, 
piebilstot, ka patlaban satrauku-
mam nav pamata.

6. janvārī tika nolemts, ka, ņemot 
vērā situācijas saasināšanos Irakā, 
arī Latvijas kaŗavīri kopā ar pārē-
jām koalicijas dalībvalstīm ir pār-
stājuši veikt Irakas drošības spēku 
apmācības, sacīja Latvijas Aizsar-
dzības ministrijas (AM) preses 
pārstāvis Kaspars Galkins. Tuvā-
ka jā laikā plānotas trīs Baltijas val-
stu, Dānijas un ASV konsultācijas 
par tālāko dalību starptautiskajā 
operācijā pret terroristisko organi-
zāciju Daesh (Islāma valsts) Irakā. 
Latvijas AM cieši sadarbojas ar 
ASV partneriem aktuālākās infor-
mācijas apmaiņā.

*
NATO vēstnieki tikās, lai ap -

spriestu situāciju Tuvajos Austru-
mos pēc Irānas ģenerāļa Kasema 
Soleimani nogalināšanas ASV tri e-
cienā Irākā. Irānai ir jāizvairās no 
tālākas vardarbības un provokā ci-
jām, 6. jūnijā pēc NATO vēst nieku 
ārkārtas sanāksmes Briselē pavēs-
tīja alianses ģenerālsekretārs Jenss 
Stoltenbergs. “Mūsu šīsdienas sa -
nāksmē sabiedrotie aicināja uz 
atturību un deeskalāciju. Jauns 
konflikts nebūtu neviena interesēs, 
tāpēc Irānai ir jāatturas no tālākas 
vardarbības un provokācijām,” 
paziņoja Stoltenbergs.

***
Sagatavots Nacionālā attīstības 

plāna 2021. – 2027. gadam 
projekts

Pārresoru koordinācijas centrs 
(PKC) izvērtējis visus Nacionālā 
attīstības plāna 2021.– 2027. gadam 
(NAP2027) pirmās redakcijas sa  -

biedriskajā apspriešanā saņemtos 
priekšlikumus un sagatavojis 
NAP2027 gala redakcijas projek-
tu. Pēc plašas sabiedrības iesaistī -

šanās Nacionālā attīstības plāna 
2021.‒ 2027. gadam pirmās redak-
  cijas publiskajā apspriešanā un 
daudzām diskusijām ar sadarbī -
bas partneriem esam rūpīgi izvēr-
tē juši visus aptuveni 1400 saņe m-
tos priekšlikumus un sagatavo - 
juši NAP2027 gala redakcijas pro-
jektu,” skaidro PKC vadītājs Pē -
teris Vilks.
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vēstures izcilāko mākslinieku mul-
timediālās izstādes, bet arī grem-
dēties interaktīvajās instalācijās   
un virtuālajā reālitātē vai arī kādā 
no izglītojošajiem sarīkojumiem 
iepazīties ar mākslas vēsturi.

Digital Art House atklāšana

 Lēmumu izveidot multimediā-
lo centru ir rosinājuši izstādes “Iz -
cilie modernisti. No Monē līdz 
Kandinskim” panākumi – to pie-
cos darbības mēnešos apmeklēja 
vairāk nekā 72 000 skatītāju. Pir-
mās tika demonstrētas izstādes 
Mikelandželo Pasaules radīšana 
un “Gustavs Klimts. No mīlestības 
līdz nāvei”. 

***
“Dvēseļu putenis” ‒ 

visu laiku skatītākā filma 
Latvijas kinoteātros

Režisora Dzintara Dreiberga 
filma “Dvēseļu putenis” ne vien 
pārspējusi visus līdzšinējos paš-
māju kino skatīšanās rekordus at -
jaunotās Latvijas vēsturē, bet kļu-
vusi arī par visu laiku pieprasītāko 
un skatītāko filmu Latvijas kino-
teātros ‒ filmu piecu nedēļu laikā 
noskatījušies teju 208 000 skatītāju, 
medijus informē filmas veidotāji 
un tās izplatītāji Latvijā “Uz kino” 
un “Kinopunkts”. 

Vērienīgā kaŗa drāma “Dvēseļu 
putenis” uz Latvijas kinoekrāniem 
nonāca pagājušā  gada 8. novem-
brī, un piecu nedēļu laikā to no -
skatījušies jau 207 892 apmeklētāji. 

***
Čelliste Margarita Balanas 
sevi piesaka kino pasaulē

Janvārī tiešsaistes platformās 
skatāma Margaritas Balanas pir-
mā mākslas īsfilma Pianissimo, 
kuŗas pamatā ir izcilā latviešu 
kom ponista Pēteŗa Vaska skaņ-
darbs Grāmata Čellam. Īsfilmas 
idejas autore ir pati māksliniece. 
Tā tiks izrādīta uz lielajiem ekrā-
niem Londonā, kā arī aprīlī Pēteŗa 
Vaska festivālā Cēsīs.

Mākslas filma Pianissimo ir 
mūzikas un kino savienojums par 
traģēdiju un cerību.

***
Ukrainā ir latviešu 

tautas deju kopa
Jau visu aizvadīto gadu Ukrainā, 

Kijevā, darbojas Ukrainas Latviešu 
biedrība. Tās izveide – 2018. gada 
18. novembrī aktivizējusi latviešu 
diasporu. Ukrainā dzīvojošie lat-
vieši kuplākā skaitā kopā sanāk 

Bet pusstundu pirms koncerta 
Latvijas televīzijas ēterā bija ska-
tāma kopražojuma dokumentālā 
filma “Andris Nelsons. Tikai mū -
zika”. Filma ir Vācijas un Latvijas 
kopražojums.

***
Daiņa Īvāna grāmata par 

Daugavpils Vienības namu
Daugavpilī atvēršanas svētkus 

piedzīvojusi Daiņa Īvāna grāmata 
“Spītā pacelties. Vienības nams 
laikos un nelaikos”. Grāmata ir 
pirmais tik vērienīgs izdevums 
par Daugavpils Vienības namu.

Līdz šim interesentiem bija pie -
ejama tikai 1940. gadā izdotā ne -
lielā brošūra. Dainis Īvāns uzsver, 
ka Vienības nams tā tapšanas laikā 
nebija vienkārši būve, tā bija ideja 
par garīgo centru Latgalē. Šogad 
Vienības namam aprit 82. gada -
diena. Tā ir daudzfunkcionāla 
ēka, kas tolaik bija modernākā Ei -
ropā. Grāmatā ir apkopotas gan 
Daiņa Īvāna personīgās pārdomas, 
gan vēsture, gan mūsdienas.

Tā tapusi, pateicoties ziedoju-
mam no Vienības nama arhitekta 
Vernera Vitanda dēla Egila Vitan-
da, kuŗš dzīvo ASV. Verners Vi -
tands gan projektējis Vienības na -
mu, gan vadījis būvniecības dar-
bus. 

***
Latvijas mākslinieces piedalās 

starptautiskā projektā 
Vitebskā Marka Šagāla mākslas 

centrā atklāts starptautiskais pro-
jekts “Pietiek”, kuŗā ar saviem dar-
biem piedalās arī desmit Latvijas 
mākslinieces.

Projektā piedalās mākslinieces 
no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas, 
Vācijas un Čechijas. Izstādes kon-
cepts sevī ietver mākslinieču – 
sieviešu dalību, atspoguļojot mūs-
dienu sievietes pasaules ainas re -
dzējumu un sievietes vietu mākslā 
un dzīvē. Projekts uzdod jautāju-
mu, ko katrai no māksliniecēm 
nozīmē “pietiek” dzīvē?

***
Atklāts multimediāls mākslas 

centrs Digital Art House
Rīgā, Skolas ielā 2, atklāts trīs-

stāvu multimediāls mākslas centrs 
Digital Art House. 1700 kvadrāt-
metru plašā centra apmeklētāji 
varēs ne tikai aplūkot pasaules 

***
Latvijā radīta unikālā iekārta 

lauksaimniecībai
Lauksaimniecība ir nozare, kas 

nereti tiek piesaukta kā viena no 
sarežģītākajām, kuŗā samazināt 
siltumnīcefekta radošo gāzu emi-
sijas. Taču ir risinājumi, kas tieši 
šajā jomā ļauj pietuvoties oglekļa 
mazietilpīgas attīstības ieviešanai 
reālajā saimniekošanā. Turklāt 
padarot tos nevis par ierobežoju-
miem, bet gan iespējām. Arī 
Latvijā radītas idejas un iekārtas 
palīdz samazināt izmešus un pie-
dāvāt pasaules tirgum jaunus 
risinājumus.  Viens no veidiem, kā 
kūtsmēslus un citus lauksaim nie-
cības atkritumus no kaitīgiem iz -
mešiem pārvērst derīgā resursā, ir 
padarīt tos par izejvielu biogāzes 
ražošanā, taču tas vēl nav viss – ja 
gāzē esošo metānu attīra, to iespē-
jams pildīt automašīnās un izman-
tot šobrīd lietotās dabas gāzes 
vietā.

Latvijā ir radīta iekārta, kas ļauj 
iegūt augstas kvalitātes biometānu, 
un šobrīd šai iekārtai pasaulē nav 
līdzinieku. 

***
Pārceļas  uz dzīvi Latvijā

Kristīne un Pēteris Daliņi spē-
ru ši lielu soli pretim nezināma -
jam – pirms nepilniem diviem mē -
nešiem pārcēlušies uz dzīvi Lat vi-
jā, vēstī TV3 ziņas. Abi ir dzimuši 
un auguši Austrālijā trimdas lat-
viešu ģimenēs, bet šeit iepriekš 
viesojušies brīvdienās. Pēteris un 
Kristīne raidījumam stāstīja, ka 
vienmēr bijis sapnis dzīvot Latvijā. 
“Kad braucām te brīvdienās, do -
mājām, kā varētu no brīvdienām 
pāriet uz īsto dzīvi. Tas nevarēja 
piepildīties, jo nevarējām braukt, 
ja nav darba. Šoreiz tas viss tā sa -
nāca. 

Tad, kad Pēteris teica, ka varbūt 
iznāks, ka darbs būs Latvijā, es 
atstāju darbu, pierunājām dēlu 
braukt līdzi. Meita palika Mel bur-
nā, viņa turpina mācības un dzīvo 
ar manu mammu, bet viņa brauks 
ciemos bieži. Mēs mākam latviešu 
valodu, ēdam vietējos ēdienus, 
gri bējām pamēģināt.” Dzīvi Aus - 
t rā lijā bija grūtāk pamest dēlam 
Matīsam, taču nu jau jaunā skola 
un draugi arī iepatikušies. Tagad 
biežāk var aizbraukt līdz Valmie-
rai, dzimtas mājām. Pēteŗa vecais-
tēvs ir slavenais soļotājs Jānis 
Daliņš, kuŗš, zem Latvijas karoga 
startējot, Losandželosas Olimpis-
kajās spēlēs 1932. gadā  izcīnīja 
sudraba medaļu. 

***
Tapusi dokumentālā filma 

par diriģentu Andri Nelsonu
Jaunā gada pirmā diena dau-

dziem jau ierasti saistās ar Vīnes 
filharmoniķu Jaungada koncerta 
tiešraidi no Vīnes. Divas reizes 
prestižo koncertu diriģējis maes-
tro Mariss Jansons, bet tagad pir-
mo reizi pie diriģenta pults stājās 
Andris Nelsons. 

svētku reizēs, bet ikdienā satiekas, 
lai dejotu. Mazs, bet ņiprs ‒ tāda ir 
Ukrainas latviešu deju kopa 
“Kastaņi”.

Reizi nedēļā Latvijas vēstniecī-
bas telpas Kijevā pārvēršas par 
deju zāli, kad uz mēģinājumu 
sapulcējas “Kastaņi”. Ukrainas lat-
viešu deju kopa izveidojās pirms 
četriem gadiem. Dalībnieki atzīst – 
dejošana ir labs iemesls, lai sanāk-
tu kopā.

***
Atklāti nezināmi Anša Cīruļa 

griestu gleznojumi

Retu un sajūsmas pilnu brīdi 
piedzīvojuši restaurātori bijušajā 
Ogres sanatorijā, kur ēdamzālē 
atrodas vieni no nedaudzajiem 
izcilā mākslinieka Anša Cīruļa 
sienu gleznojumiem. Nesen darba 
gaitā atklājies kas negaidīts – 

izrādās, ka Cīrulis apgleznojis ne 
vien sienas, bet arī griestus. Tagad 
kultūras mantojuma sargiem būs 
jāpārskata iepriekš fiksētā valsts 
nozīmes mākslas pieminekļa ap -
joms, bet pašvaldībai – jāmeklē 
papildu nauda jaunatklājumu re s -
taurācijai.

***
LU fonda valdei pievienojas 

eksprezidents Andris Bērziņš
Latvijas Universitātes (LU) fonds 

zināms kā viens no stabilākajiem 
filantropijas kultūras nesējiem 
Latvijā jau kopš 2004. gada. Tā 
misija ir roku rokā ar mecenātiem 
visā pasaulē tuvināt izglītības iegu-
vi uz zināšanām balstītā sabied-
rībā. Līdz ar 2020. gadu LU fonda 
valdei – priekšsēdim, bijušajam LU 
rektoram (2000-2007) prof. emer. 
Ivaram Lācim un izpilddirektorei, 
LU absolventei Lailai Kundziņai – 
pievienojies bijušais Latvijas Re -
pub likas prezidents (2011-2015) 
Andris Bērziņš. 

LU fonda valde. No kreisās: 
Andris Bērziņš, Laila Kundziņa 
un Ivars Lācis

LU fonda komanda pateicas 
ilggadējam LU fonda valdes lo -
ceklim, kādreizējam stipendiātam 
un LU absolventam Jurim Pūcem 
par 11 gadus ilgo pienesumu, ide-
jām un darbu Latvijas augstākās 
izglītības spēcināšanā un filantro-
pijas kultūras populārizēšanā. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons

DĀNIJA. Kpenhāgenā, kinoteātrī Husets Biograf,  tika izrādīta 
režisores un publicistes Alises Zariņas filma “Blakus”. Skatītāju iein-
teresētība bija liela, jo visas biļetes uz filmu tika rezervētas vairākas 
nedēļas iepriekš. Pirms filmas klātesošajiem bija iespēja baudīt Lat-
vijas alu, kvasu un uzkodas. Uzrunājot sanākušos, Latvijas vēstnie-
cības Dānijā padomniece Līga Usilenoka minēja filmas panākumus – 
saņemto Nacionālo kino balvu “Lielais Kristaps” (kopumā filma bija 
izvirzīta 6 nominācijās), kā arī kritiķu un skatītāju atzinību par jauno 
režisori un viņas novatorisko devumu Latvijas kino. Pēc seansa ska-
tītāji pauda sajūsmu par filmu un pateicās vēstniecībai par iespēju 
apmeklēt Latvijas kino jaunāko piedāvājumu. 2019. gadā šī jau ir 
piektā Latvijas filma, kas ar vēstniecības atbalstu tiek izrādīta Ko -
penhāgenā.

KOREJA. Donganas  fotografiju mūzejā Jonvolas (Yeongwol) 
novada pašvaldībā ar svinīgu ceremoniju atklāta latviešu foto-
mākslinieka Andŗa Zēgnera izstāde “Dzintara noslēpumi.” Izstādi 
rīko Latvijas vēstniecība Korejas Republikā sadarbībā ar Jonvolas 
pašvaldību. Tā būs apskatāma līdz 30. decembrim. Izstādes atklāšanā 
viesus uzrunāja vēstnieks Pēteris Vaivars, Jonvolas mērs Mjonso Čve  
un citi pašvaldības pārstāvji. Uzrunas laikā vēstnieks pateicās Jon-
volas pašvaldībai par atbalstu izstādes rīkošanā un pauda cerību arī 
par turpmāku sadarbību nākotnē. Līdz ar izstādes atklāšanu vēst-
nieks Pēteris Vaivars apmeklēja arī Sokdžonas  meiteņu pamatskolu, 
kuŗā tikās ar skolniecēm un uzstājās ar lekciju par Latviju.

ZVIEDRIJA. Latvijas vēstniecībā Stokholmā, klātesot Latvijas 
vēstniekam Zviedrijā Marģeram Kramam, notika Latvijas Valsts vēs-
tures archīva Fondu analītikas un uzziņu sistēmu nodaļas vadošās 
pētnieces Enijas Rubinas tikšanās ar Zviedrijā dzīvojošo tautieti Rutu 
Suksi. Tikšanās laikā Latvijas Nacionālā archīva glabāšanā tika no -
dotas Latvijas zinātniekam antropologam profesoram Francim 
Balodim adresētās vēstules laika posmā starp 1942. un 1945. gadu. 
Sarakste veikta gan ar akadēmisko rindu, gan diplomātiskajiem 
pārstāvjiem, gan tautiešiem, kuŗi ieradušies kaŗa laikā Zviedrijā.    
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Gadmijā Putinam bija ko uztraukties
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Vecā gada pēdējās minūtēs, kā 
ierasts, savus apsveikumus un 
no  vēlējumus teica gan Latvij as 
premjerministrs Krišjānis Kariņš, 
gan Valsts prezidents Egils Levits. 
Jāteic, ka premjēra un prezidenta 
runas papildināja viena otru. 

Protams, abu valstsvīru runas 
tika vērtētas dažādi. Vieni tās uz -
teica par skaidru nostāju ne tikai 
pamatjautājumos, bet arī par skaid-
ru vērtību sistēmu. Otri sūrojās, 
ka tajās neesot bijis svētku aizrau-
tības un krāšņuma. Iespējams, ka 
brīdi pirms Jaunā gada atnākša-
nas, šampanieša glāžu šķindoņā 
un salūta gaidās, cilvēki labāk 
sadzirdētu spilgtus salīdzinā ju-
mus un iespaidīgus tekstus. Ma -
nuprāt, ārējais krāšņums ir kā sli-
mība, ar kuŗu bieži sirgstam. Tie-
ši tāpat kā negatīvā nostāja pret 
visu, kas notiek vai varētu notikt. 
Diemžēl ar aizdomām bieži vien 
tiek sagaidīts viss – idejas, lēmu-
mi, cilvēki un notikumi. Protams, 
nejēdzību un nebūšanu netrūkst, 
bet jautājums ir, vai vienīgā reak-
cija ir žēlošanās un noskatīšanās 
no malas, pašiem neko nedarot? 

Vecgada vakarā, skatoties dažā-
du Latvijas televīzijas kanalu sa -
rū pētos šovus un koncertus, diem-
žēl nācās pievienoties kritizētā -
jiem. Zinu un saprotu, ka daudzu 
problēmu sakne ir naudas trū -
kums. Tāpat zinu, ka senajā tei cie-
nā – par gaumi nestrīdas – ir liela 
daļa patiesības. Tomēr, manuprāt, 
ir kāda robeža, kuŗu pārkāpjot 
runa vairs nav par atšķirībām 
gaumes izjūtā, bet par tās trū   ku-
mu, un nauda tur diez vai ko var 
glābt. Piemēram, sabiedriskā te -

Par emocijām, 
gaumi un 

naudu
le   vīzija īsti nebija skatāma. Kopā 
ar draugiem centāmies to skatī-
ties, bet beigu beigās youtube pla-
šumos atradām... Amerikas ta -
lantu šovu, ko skatījāmies līdz pat 
premjēra un Valsts prezidenta 
uzrunām. Droši vien Vecgada 
programma ir pārbaudījums vi -
siem televīzijas kanāliem, jo, ma -
nuprāt,  īsti nav skaidrs, kāda ir tā 
auditorija, kam pasākumi domā-
ti. Nezinu, vai jaunieši sēž pie TV 
ekrāniem vai savos telefonos, lai 
skatītos Vecgada raidījumus, bet 
skaidrs, ka divdesmitgadnieki 
diez vai skatīsies to pašu, ko grib 
redzēt pensijas vecuma cilvēki, 
un pa vidu vēl ir četrdesmit un 
piecdesmitgadnieki. Tāpat kā 
bie ži vien, noraugoties partiju 
darbos un nedarbos, jāvaicā, vai 
tiešām tās nevar pasūtīt sociolo-
ģisko pētījumu, lai saprastu, vai 
darītais un sacītais sasniedz pla-
šāku vēlētāju loku, gribas teikt, ka 
vismaz sabiedriskā televīzija va -
rētu izpētīt savus skatītājus. Tas 
būtu lēmums un rīcība, domājot 
par nākotni un iespējām to veidot.

2020. gads ir klāt. Diez vai pa -
saulē tas gaidāms mierīgāks un 
līdzsvarotāks par aizgājušo. Pro-
tams, bez emocijām neiztikt,  un 
būtu labi tās nejaukt ar empātiju 
un spriestspēju, runājot par to, 
kas notiek vai nenotiek. Un, pro-
tams, izcilu demokratisku lab -
klā jības valsti nav iespējams iz -
vei dot ātri un vienkārši, it īpaši,   
ja stā vam malā un tikai kritizē-
jam. Tādēļ jāsaka – Dievs,  svētī 
Lat vi ju, mūsu sirdis un prātus! 
Lai vi  siem šis gads laimīgāks un 
gai šāks!

JOPROJĀM  INFORMĒ,  IZGLĪTO,  IZKLAIDĒ

BRĪVĀ LATVIJA
Laikraksts

Beidzoties 21. gadsimta otra -
jai dekādei, Viskrievijas “nācijas 
līderis” Vladimirs Putins bija 
ārkārtīgi rosīgs – uzruna pēc uz -
runas, un visos šajos vārdu iz -
virdumos virmoja nervozitāte, 
aizkaitinājums.

19. decembrī Maskavā notika 
Putina kārtējā, 15. preses kon fe-
rence. Gaŗu gaŗajā tekstā, var 
teikt, uzkrita daži dusmīgi teiku-
mi: Putins – otrreiz vairāku gadu 
laikā ‒ “izrēķinājās” ar Ļeņinu, 
kuŗš esot “sapostījis” (razvaļil) 
“tūkstošgadīgo Krievijas valsti” ‒ 
unitāro, central izēto, nedalāmo, 
izgudroto PSRS, sastāvošu no 
“savienotām republikām”, kuŗām, 
kā zināms, tīri formāli bija tie-
sības izstāties... Tas nu pēc 79 ga -
diem novedis pie Padomju Savie-
nības sabrukuma. Mūsdienās 
“Ļeņina kļūda” nevar atkārtoties: 
Tatarstāna vai Jakutija, piemē-
ram, ir Krievijas “federācijas sub-
jekti”, kuŗi pat formāli nevar 
atdalīties.

Jau nākamajā dienā, 20. de -
cembrī, Putins ‒ šoreiz Pēter-
burgā ‒ bija steidzami sasaucis 
pēcpadomju jaunvalstu (PSRS 
“mantinieču”) prezidentus uz “ne -
oficiālu tikšanos”, lai Alek sandrs 
Lukašenko, Ilhams Alijevs un 
pārējie no viņa mutes uzzinātu, 
kas tad īsti bija noticis pirms       
80 gadiem.

Raugi, Putins bija bezgalīgi 
sašutis, kad Eiropas Parlaments 
19. septembrī pieņēma rezolū-
ciju par to, “cik svarīgi Eiropas 
nākotnei ir saglabāt vēsturisko 
atmiņu”. Rezolūcijā teikts, ka 
Molotova-Ribentropa pakts “sa -
dalīja Eiropu un neatkarīgu 
valstu territorijas starp diviem 
totālitārajiem režīmiem, kas pa -
vēra ceļu Otrā pasaules kaŗa sā -
kumam”.

Šī Eiropas Parlamenta rezolū-
cija burtiski satracināja Vladi-
miru Vladimiroviču, var teikt ‒ 
līdz baltkvēlei. Viņš saviem “pēc-
padomju” klausītajiem nolasīja 

gaŗu lekciju, Otrā pasaules kaŗa 
izraisīšanā vainojot Rietumu “sa -
mierinātājus” un nabaga Poliju. 
Pēc gandrīz vai akadēmiska for-
māta “lekcijas” Putins aicināja 
savus viesus iepazīties ar rūpīgi 
sagatavotu izstādi, kuŗas stendos 
skatāmi nesen atslepenoti doku-
menti, kas rādot, cik netaisna ir 
Eiropas Parlamenta rezolūcija.

Putina svētās dusmas var sa -
prast, ņemot vērā visu to impe-
risko dižošanos, ar kuŗu tiek ga -
tavota Lielās Uzvaras 75 gadu 
jubileja 9. maijā.

Putina noskaņojums nebija 
manāmi uzlabojies 25. decembrī, 
kad Kremlī uz sēdi sanāca viņa 
administrācijai pakļautā “Stra -
tē ģiskās attīstības un nacionālo 
projektu padome”. Vladimirs 
Vla dimirovičs, uzrunājot šīs pa -
do mes locekļus, bija spiests kon-
sta tēt, ka daudzējādā ziņā god 
upushchen  ‒ aizejošais gads zau-
dēts. Eksports neesot pietiekami 
stimulēts, un vairākās “nacionālo 
projektu” nozarēs 2019. gadam 
paredzētais plāns izpildīts tikai 
par 27,3 procentiem. Ļoti zīmī-
gas ir Putina žēlabas par to, ka 

nav pietiekamā daudzumā ie -
pirkts (!) oborudovaņije, t. i., daž ā-
da aparatūra u.tml. Tas nozīmē, 
ka Krievijas ekonomika, īpaši    
IT jomā, joprojām ir atkarīga no 
iepirkumiem ārvalstīs, kaut vai 
Dienvidkorejā...

“Krievijas tieksme “pakļaut” 
Baltkrieviju varot pārvērsties 
kaŗā ar NATO, uzskata Alek-
sandrs Lukašenko” ‒ tādu virs-
rakstu portāls newsru.com lika 
intervijai, ko Baltkrievijas prezi-
dents Lukašenko Minskā deva 
raidstacijas Eho Moskvi galvena-
jam redaktoram Venediktovam. 
Intervijā prezidents Lukašenko 
uzsvēra: Krievijas un Baltkrie-
vijas attiecības ar katru gadu 
pasliktinās, un tas var novest 
Maskavu līdz kaŗam ar Ziemeļ-
atlantisko aliansi: “Ja Krievija 
mē  ģinās pārkāpt mūsu suverē-
nitāti, jūs zināt, kā reaģēs pa -
saules kopība, viņi tiks ievilkti 
kaŗā. Rietumi un NATO jau to 
(iespējamo Baltkrievijas suve rē-
nitātes pārkāpšanu) neizturēs, 
tāpēc ka viņi to vērtēs kā pret 
viņiem vērstu draudu. Un kaut 
kādā ziņā viņiem būs taisnība”.

Lukašenko, tiesa, piebilda, ka 
Baltkrievija joprojām ir Krie -
vijas priekšpostenis, un ja Rie-
tumi apdraudēs Baltkrieviju, tad 
tas būtu tiešs drauds Krievijas 
suverēnitātei, un Putins taču 
nepieļaus, “ja mēs ļausim tan-
kiem doties uz Maskavu”. Bet šie 
Lukašenko vārdi taču neatsver 
to, ko viņš teica intervijas sā  ku-
mā...

Putina satraukumu vēl vairo 
Krievijas Federācijas komūnis-
tiskās partijas 75 g. v. priekšsē -
dis Genādijs Zjuganovs, kuŗš    
21. decembrī Maskavā, uzrunājot 
komūnistus un kreiso organi-
zāciju aktīvistus, konferencē ar 
gaŗo nosaukumu “Krievija-2024: 
kreisais pavērsiens vai nacionālā 
katastrofa”, teica: “Janvārī ‒ feb-
ruārī mums jārīko varens forums 
un jāapstiprina programma, jā -
izvēlas nacionālo interešu un 
tautas uzticības valdība. Sep tem-
brī, es neizslēdzu, var notikt arī 
prezidenta pirmstermiņa vēlē ša-
nas.”

Tikai tas vēl trūka, lai Putinam 
sabojātu garastāvokli gadmijā.
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RAITS EGLĪTIS

Pasaules brīvo latviešu apvie-
nība (PBLA) aizvadītajā gadā 
sekmīgi darbojusies Latvijā caur 
tās pārstāvniecību Rīgā, iestājo-
ties par ārvalstīs dzīvojošo latvie-
šu interesēm, kā  arī caur tās da -
līborganizācijām pasaulē, nesot 
Latvijas vārdu pasaulē.

Redzamākie notikumi apvie - 
nī bas darbā bija Pasaules latvie -
šu kultūras konference Cēsīs 
(PLKK), Pasaules latviešu eko-
nomikas un innovāciju forums 
Valmierā (PLEIF) un gadskārtē -
jā valdes sēde Rīgā, taču aktīva 
darbība ir notikusi visa gada ga -
ŗumā. Ir bijušas tikšanās kā ar 
Valsts prezidentu, Latvijas valdī-
bu, ministrijām un valsts iestā-
dēm, tā arī ar atsevišķiem po -
lītiķiem, Saeimas deputātiem un 
arī ar nevalsts organizācijām. 
Esam arī veiksmīgi koordinējuši 
Kultūras ministrijas atbalstītos 
Latvijas Simtgades un kultūras 
projektus visā pasaulē, uzturēju -
ši diasporas latviešu skolu tīkla 
darbu roku rokā ar Izglītības un 
zinātnes ministriju un Latviešu 
valodas aģentūru. 

Caur savām dalīborganizāci-
jām un pārstāvniecību Latvijā 
PBLA ir darbojusies saskaņā ar 
tās pamatvērtībām –  uzturēt lat-
viešu organizēto sabiedrību ār -
pus Latvijas, veicināt kultūras sa -
glabāšanu un jaunradi, kā arī 
koordinēt izglītības sistēmu ār -
valstīs, gādāt par Latvijas valsts 
drošību, stiprināt ekonomiku un 
populārizēt Latvijas vārdu pa -
saulē.

2019. gads iesākās ar nu jau  
par tradiciju kļuvušajām PBLA 
vadības sadarbības vizītēm pie 
Lat vijas valdības pārstāvjiem. 
Aiz vadītajā gadā tas bija sevišķi 
aktuāls jautājums, jo bija jāuzsāk 
darbs ar jaunizveidoto Krišjāņa 
Kariņa valdību un ministrijās 
jāpārrunā uzsāktā sadarbība jau-
najā reālitātē, kad bija sācis dar-
boties Diasporas likums. Ar šādu 
mērķi Rīgā no Vašingtonas iera-

PBLA AIZVADĪJUSI SPRAIGU DARBA GADU  
Atskats uz 2019. g ada galvenajiem notikumiem

dās PBLA vicepriekšsēdis Pēte -
ris Blumbergs, lai kopā ar valdes 
priekšsēdi Kristīni Saulīti, izpild-
direktoru Raitu Eglīti un pārstāv-
niecības vadītāju Jāni Anderso -
nu 2019. gada februāŗa beigās 
tiktos ar Ministru prezidentu un 
Latvijas valdības pārstāvjiem. 
Nedēļas laikā PBLA vadība tikās 
ar Ministru prezidentu Krišjāni 
Kariņu un valdības ministriem. 
Katrā no šīm tikšanās reizēm 
tika pārrunāts PBLA darbs un 
diasporas potenciālais ieguldī-
jums Latvijas valsts attīstībā un 
drošībā, meklētas jaunas sadar-
bības iespējas. Notika arī tikša-
nās ar Saeimas priekšsēdi Ināru 
Mūrnieci, kuŗas rezultātā viena 
ALAs programmas “Pavadi va -
saru Latvijā” jauniete nostrādāja 
savu prakses laiku Latvijas Re -
publikas Saeimā. Šai gadā plā-
nota vēl viena papildu prakses 
vieta  Ārlietu ministrijā.

Pasaules latviešu Kultūras kon-
ferenci septembŗa beigās PBLA 
rīkoja kopā ar Kultūras minist ri-
ju un Cēsu pilsētas domi. Kopīgā 
darba rezultātā divu dienu ga -
ŗumā dažādu kultūras un mākslu 
nozaŗu pārstāvji pār runāja lat-
viešiem aktuālo kultū rā kā Lat-
vijā, tā ārvalstīs. Disku sijās tika 
skarti trīs tematiskie loki – lat-
viskās identitātes nozī me kul -
tūrā, dziesmu un deju pieaugošā 
nozīme latviskās ko  pības uztu-
rēšanā ārpus Latvijas, kā arī jaun-
rade. Konferences pir mā diena 
iesākās pārpildītās Pa  saules lat-
viešu mākslas centra telpās Cēsīs 
ar diskusiju par lat viešu mākslas 
jaunradi, tās iz  dzī vošanu un ie -
kļaušanos pasau les kultūras ko -
pējā ainā. Diskusijai sekoja at -
klāšanas koncerts, kuŗā Jāzepa 

Vītola Latvijas Mūzikas akadē-
mijas orķestris un koris un vi -
jolniece Eva Bindere atskaņoja  
īpaši šim notikumam sagatavo  -
to Tālivalža Ķeniņa Koncertu 
vijolei un simfoniskajam orķes-
trim. Koncerta otrajā daļā ska-
nēja Alfrēda Kalniņa kantātes. 

Atgriežoties Rīgā no Kultūras 
konferences, PBLA valde gata-
vojās gadskārtējai sēdei. Dienu 
pirms sēdes svinīgās atklāšanas 
valdes locekļus un darbiniekus uz 
sarunu Rīgas pilī aicināja Valsts 
prezidents Egils Levits. Tikšanās 
laikā viņs uzsvēra PBLA darba 
nozīmi Latvijas valsts vēsturē un 
neatkarības atjaunošanā, kā arī 
pārrunāja vairākus diasporai ak -
tuālus jautājumus – Diasporas 
likuma iedzīvināšanu, diasporas 
preses izdevumu darbību un    
n ā kotni, kā arī PBLA lomu re -
mig rācijas veicināšanā.

PBLA valdes sēdes laikā tika 

pār runāts dalīborganizāciju darbs 
mītņu zemēs un arī notika inte-
resanta saruna ar ministriju pār-
stāvjiem par praktiskām niansēm 
kultūrā, izglītībā un tautsaim-
niecībā.

21. un 22. novembrī Valmierā 
aizvadītais Pasaules lat viešu eko-
nomikas un innovāciju forums 
(PLEIF) bija jau sestais. To or -
ganizēja PBLA un Valmie ras    
pil sētas pašvaldība sadarbībā      
ar Latvijas Ārlietu ministriju, 
biedrību “Valmieras attīstības 
aģentūra” Amerikas Tirdznie cī-
bas palātu (AmCham), biedrību 
The Red Jackets un biedrību “Ar 
pasaules pieredzi Latvijā”. Šajā 
latviešu uzņēmēju forumā pie-
dalījās vairāk nekā 300 dalībnie-
ki no 14 valstīm – Latvijas, Bra-
zīlijas, Kanadas, Vācijas, Chorva-
tijas, Norvēģijas, Īrijas, Lielbri-
tanijas, Austrālijas, ASV, Ķīnas, 
Singapūras, Zviedrijas un Taize-

mes. Parallēli turpat Valmierā 
norisinājās Izglītības un zinātnes 
ministrijas rīkotais Diasporas 
izglītotāju seminārs, kuŗā pie-
dalījās  ministre Ilga Šuplinska.

Forumā tika secināts, ka Lat-
vijai ir, ko piedāvāt ārzemju ta -
lantiem, kas pirmām kārtām 
meklē drošību, mājokli un lab-
vēlīgu vidi savam darbam un ģi -
menei. PLEIF dalībnieki sprieda, 
ka šobrīd vērojams valsts vispā-
rējas stratēģijas trūkums talantu 
piesaistei. Ar talantu piesaisti jā -
nodarbojas uzņēmējiem, saska-
roties ar daudziem birokratis-
kiem šķēršļiem. Turklāt sabied-
rībā ir izteikti jūtams iecietības 
trūkums, saskaroties ar profe sio-
nāļiem no citām valstīm. Disku-
tējot par to, ko stāstīt darījumu 
partneriem ārzemēs par Latviju, 
forumā tika uzsvērts, ka jāstāsta 
par mūsu izcilajiem sasniegu-
miem, uzņēmumiem, indivi -
diem un mūsu valsti – tas palīdz  
saprast, ka mums patiesi ir ar ko 
lepoties,  un mēs visi esam Lat-
vijas vēstneši pasaulē. Dienas 
noslēgumā uz kustības The Red 
Jackets biznesa izcilības balvas 
pasniegšanu Valmierā ieradās arī 
Valsts prezidents Egils Levits, 
tādējādi izrādot atzinību par pa -
darīto foruma rīkotājiem, dalīb-
niekiem un viesiem.

2019. gadā PBLA pārstāvji pēc 
iespējas centušies piedalīties da -
žādos sadarbības partneru un 
valsts iestāžu rīkotajos pasāku-
mos – Diasporas konsultātīvās 
padomes sēdēs, Pasaules latviešu 
izglītotāju seminārā, LVA sko lo-
tāju semināros, Tieslietu minis  -
t rijas un ASV vēstniecības rīkota-
jos semināros, kā arī Ārlietu 
ministrijas pieņemšanās. PBLA 
vadība tikusi aicināta uz Valsts 
svētku pieņemšanu Rīgas pilī un 
uz svinīgajiem pasākumiem Rī -
gas Latviešu biedrībā un citur. 

Vēl viens veiksmīga panākuma 
piemērs ir pēc PBLA iniciatīvas 
sarīkotā Saeimas saliedētības ko -
misijas sēde par Diasporas archī-
viem. Rezultāts – valsts piešķīra 
līdzekļus ārpus Latvijas archīvu 
vajadzībām 51 000 EUR apmērā, 
sākot ar 2019. gadu. Atkārtoti 
tiek izcelta Minsteres archīvu sa -
kārtošanas nepieciešamība. Ir 
aktīvizējusies ASV latviešu gru-
pa, izveidojot “Amerikas latviešu 
vēsturiskā mantojuma biedrību”. 
Ir gandarījums, ka Saeima sākusi 
saprast nepieciešamību izveidot  
stratēģiju, kā sistēmatiski apzi -
nāt un sakārtot archīvus latviešu 
kopienās ārpus Latvijas.

Aizvadītā gada laikā PBLA 
cieši sadarbojusies arī ar Ame ri-
can Latvian Chamber of Com-
mer ce (AmCham) un ar Michigan 
National Guard (MNG) pārstā v-
jiem Latvijā, uzņemti sakari ar 
jauno ASV vēstnieku Latvijā John 
Carwile un diplomātiskā kor pu-
sa pārstāvjiem. PBLA sa  darbības 
partneru lokā ir arī organizācijas  
“Ar pasaules pieredzi Latvijā”, 
Latvijas Okupācijas mūzejs, Vī -
tolu fonds, Daugavas Vanagu ap -
vienība, fonds Namejs un citi.

Vēlam visiem mūsu atbalstī-
tājiem un draugiem veiksmīgu 
un darbīgu 2020. gadu!

Valstssvētku pieņemšanā Rīgas pilī (no labās): Kristīne Saulīte, 
PBLA priekšsēde, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieris, 
ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš, Michigan National Guard 
komandieris, ģenerālmajors Paul D. Rogers, Aija Ebdena, Latviešu 
kopības Vācijā valdes locekle un Dr. Valters Nollendorfs, Latvijas 
Okupācijas mūzeja biedrības valdes priekšsēdis.

Diasporas archīvu saglabāšanai veltīta sēde Latvijas Republikas Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijā



LAIKS 132020. gada 11. janvāris  – 17. janvāris

Pieminēt, atspirgt un ierakstīt savu vārdu Latvijā
Eiroparlamenta deputāte, Kokneses fonda (Likteņdārza) valdes priekšsēde 

Sandra Kalniete intervijā Ligitai Kovtunai

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

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no 
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Mūsu iepriekšējā lielā inter-
vija notika aizvadītā gada pava-
sarī, kad uzņēmāties Kokneses 
fonda vadību no Viļa Vītola ro -
kām. Tad vēl nezinājāt, ka tik-
siet ievēlēta par Latvijas depu-
tāti Eiroparlamentā, un devā-
ties uz ALAs kārtējo kongresu 
Denverā, lai aicinātu atbalstīt 
jūsu jauno pienākumu – Lik-
teņ dārza turpmāko attīstīšanu.

No visas sirds iesaistījos savā 
jaunajā darbības laukā, biju sa -
gatavojusi plašu stāstījumu par 
Likteņdārzu un guvu neticami 
lielu atbalstu – ALA iekļāva Lik-
teņdārzu savu prioritāšu augš-
galā, izplatīja mūsu informātīvo 
bukletu un pēc nepilna pusgada 
saņēmu ziņu, ko priekā pārlasīju 
vairākkārt – ALAs valdes sēdē 
pieņemts lēmums ziedot 15 tūk -
s tošus  eiro.  Tas ir ievērojams 
zie  dojums, par ko nebeidzu līk - 
s mot! Pirmām kārtām tas ir 
mūsu ie  guldītā darba augsts no -
vērtējums, bet galvenais – šo 
nau du varēsim ieguldīt, lai vir zī-
tu uz priekšu Likteņdārza ak  tuā-
litāti – Saieta nama būves tur pi-
nāšanu. Kā zināms, nams šobrīd 
ir iekonservēts, bet ir jāiet tālāk, 
izbūvējot komunikācijas, lai Sa -
ieta namā sāktos dzīvība. Proti, 
atstājot uz vēlāku laiku būves 
“smalkumus”, rīkot tajā pasā ku-
mus, sākt iekārtot telpas. Tas ir 
ļoti svarīgi. Piebildīšu gan, ka 
na  ma komunikāciju izbūvei, kas 
dos iespēju ēku izmantot pasā-
kumiem, vēl nepieciešami 470 
tūkstoši eiro. Pēc tam palēnām 
varēsim apdarināt iekštelpas. 

ALAs iniciātīva taču varētu 
būt labs stimuls sarosīties arī 
citiem ziedotājiem, varbūt pat 
tautiešu tik ierastajiem testa-
mentārajiem novēlējumiem?

Īstenībā tas būtu ne vien at -
balsts Likteņdārzam, bet arī sevis 
un savas dzimtas ierakstīšana 
Lat vijā. Šī ierakstīšana jau notiek 
ar bruģakmeņiem Draugu alejā, 
kas nemitīgi paplašinās ar ak -
me ņu klājumu, kuŗos ierakstīti 
cil vēku vārdi. Arī mēs ar savu 
vīru (architektu Ansi Reinhardu – 
L. K.) esam te ielikuši savus un 
savu radinieku vārdus, un ne 
tikai dzīvajos, bet arī tos, kas 
aizgājuši Mūžībā vai palikuši 
Sibirijā. Aicinu itin visus to iz -
darīt, jo – pēc gadiem šeit atnāks 
nākamās paaudzes un labprāt 
mūs pieminēs. Un droši vien vē -
lēsies ierakstīt arī savu bērnu un 
mazbērnu vārdus. 

Draugu aleja ved uz Amfi teā-
tri, kur slejas pieci karogu masti, 
ko Likteņdārzam dāvāja Austrā-
li jas Daugavas Vanagi, – četri vel-
 tīti Latvijas novadiem, piektais 
tiem, kas palikuši Sibirijā vai 
vēstures griežos izklīduši pa visu 
plašo pasauli. 

Tepat arī ir Ulža Gravas tiltiņš, 
ko, pēc ģimenes iniciatīvas, uz -
bū vēja un aizvadītajā vasarā sir -
s nīgā ceremonijā atklāja. Tiltiņš 
uzbūvēts par naudu, ko, Uldim 
aizejot Mūžībā, saziedoja viņa 
radi un draugi. Līdzīgi arī, ma -
nam tēvam aizejot Mūžībā, aici-
nāju pavadītājus ziedot naudu 
viņa piemiņas iemūžināšanai 

Likteņdārzā. Rezultātā taps vēl 
viens sakārtots dārza stūrītis. 

Kokneses fonds ir saņēmis vai-
rākus testamentāros 
novēlējumus. Īpaši vēlos izcelt 
Gunāra Šū  biņa atvēlētos 158 000 
Kana das dolaru, kas ir viens no 
lielā kajiem novēlējumiem. 
Pateicībā par šo augstsirdīgo 
dāvinājumu, Gunāra Šūbiņa 
vārdā gribam no saukt kādu no 
topošā Saieta na ma telpām. Kas 
zina, varbūt kaut kur pasaulē 
dzīvo kāds cits no mūsu dižajiem 
tautiešiem, kuŗš arī gribēs 
iemūžināt savu vārdu Saieta 
namā...

Būdama Sibirijas bērns, jūs 
arī ierakstījāt aizkustinošus 
vār dus piemiņas zīmē, kas Lik-
teņdārzā veltīta Sibirijas mā -
tēm. 

Jā, es pateicos savām vecmāmi-
ņām par divām dzīvībām, ko 
viņas devušas gan manai mam-
mai, gan manam tēvam, – vienu, 
laižot viņus pasaulē, un otru, ne -
ļaujot Sibirijā nomirt badā... Šī 
iespēja šādi pateikties man ir ļoti 
svarīga. 

Daudzas vietas Likteņdārzā ir 
izveidotas, tieši pateicoties pri  -
vā tām iniciātīvām, tostarp orga-
ni zā cijām. Šā gada pavasarī,       
30. ap  rīlī, atklāsim piemiņas vie-
tu Valsts dibinātājiem 1918. gada 
18. novembrī un tiem, kas 1991. 
gada 4. maijā nobalsoja par Lat-
vijas neatkarības deklarāciju. Ka -
ŗavīru atbalsta fonds Namejs, ko 
vada Raimonds Graube, nāca ar 
iniciātīvu rekonstruēt Pirmā pa -
saules kaŗa ierakumu fragmen-
tus – vēsturisku vietu, kur jau-
nieši varēs izjust, izdzīvot kaŗa 
notikumus. Starp citu, par jau-
nie šiem domāts, arī iekārtojot 
Saieta namu, kur paredzēts jaun-
sargu centrs. 

Runājot par jauniešiem – aiz-
vadītajā pavasarī gluži nejauši 
te satiku un uzrunāju kādu jau-
nu krievu ģimeni ar trīs ma -
ziem bērniem, kas uz Likteņ dār-
zu bija atbraukuši no Jēkabpils, 
pirmo reizi, vienkārši pastaig ā-
ties... Vai jūsu plānos ir padarīt 
Likteņdārzu arī par patīkamu 
vietu ģimenēm? 

Tas jau notiek, piemēram, 

mūsu rīkotajās Sajūtu dienās, kas 
tiek rīkotas tieši ģimeņu pulcē-
šanai. Tajās notiek pasākumi ar 
izzinošām izklaidēm bērniem. 
Turklāt dārzā ir brīnišķīgas pa -
stai gu takas un piknika vietas. 
Ģimenes brauc arī uz mūsu ikga-
dējām Pavasara talkām, kuŗās 
kat ru reizi sakopjam kādu no -
teiktu vietu. Šopavasar tas būs 
uzkalns, ko izveidojām blakus Sa -
 ieta namam, apberot grantskal-
nus. Te būs, kā paredzējis Likteņ-
dārza projekta architekts Masu-
no, atspirgšanas zona, uzkalns, 
ko klās zāliens ar Latvijas lauku 
puķēm. Starp citu, tās arī ir jāprot 
ieaudzēt, zinu no savas piere-
dzes, tāpēc talkā nāks profesio-
nāla dārzniece. 

Vēl jāpiemin mūsu rudens 
Ābolu balle, kad savācām ražu 
no piemiņai iestādītajām ābelī-
tēm. Šogad raža bija ļoti bagāta, 
un mēs ar senu, vēsturisku su  las-
spiedi spiedām ābolu sulu. Vārī-
jām ābolu ievārījumu, ko arī pie-
dāvājām nopirkt, un mūsu čaklie 
darbinieki pat aizbrauca uz Aiz-
kraukles pilsētas svētkiem un 
izdalīja pāri palikušos ābolus. 

Un kur tad vēl lielie koncerti, 
kas aizvadītajā vasarā bija īpaši 
vērienīgs. Arī daba nāca palīgā. 

Tas tiešām bija īpašs! Sēdēju 
blakus mūsu Valsts prezidentam, 
un, kad, skanot Mārtiņa Brauna 
“Saule. Pērkons. Daugava.” saule 
rietēja aiz Daugavas krastu ko -
kiem, Egils Levits teica: “Skaistāk 
jau vairs nevar būt!” Redziet, šim 
koncertam mainīgie Latvijas da -
bas apstākļi bija labvēlīgi, bet 
citugad tā nav – līst lietus un pūš 
vēji. Saieta nams ir risinājums – 
koncerts telpās tomēr notiek ar 
garantiju, jebkuŗos laika apstāk-
ļos, un pieredze liecina, ka šie 
Likteņdārza koncerti ir labi 
ap meklēti. 

Likteņdārzā notiek arī laulī-
bu ceremonijas. 

Jā, skaistajā terasē pussalas ga lā, 
vietā, kas savulaik pat saņēmusi 
Latvijas architektūras gada balvu. 
Pēc laulību ceremonijas ir tradi-

cija iestādīt kociņu, ko jaunās 
ģimenes jau ar savām atvasēm 
brauc aplūkot. Un kur tad vēl 
pastaigas pa dārza celiņiem, ska-
ti, kas paveras uz Daugavas kras-
tiem. Aizvadītajā vasarā tos va -
rēja aplūkot arī no kuģīša un 
vikingu liellaivas, šovasar būs arī 
ūdensvelosipēdi.

Likteņdārzs ir tapis par vietu, 
kur baudīt skaistumu, pieminēt, 
atspirgt. 

***
Mūsu sarunas noslēgumā 

Sandra Kalniete vēlas nosaukt arī 
to savu kollēgu vārdus Eiropas 
augstākajās institūcijās, ar ku    - 
ŗ iem mums ir pamats lepoties. 
“Vēlos to darīt latviešu pašapzi-
ņas celšanai. Negācijas pārāk ir 
pārņēmušas mūsu prātus, bet 
tepat man blakus strādā latviešu 
cilvēki, kam ir ietekmīga balss 
Eiropas Savienībā.”

S. Kalniete min Valdi Dom-
brov ski, kas ir “ceturtais ietekmī-
gākais cilvēks Eiropas komisijā – 
Eiropas Komisijas priekšsēdes 
izpildvietnieks ar atbildību par 
ekonomiku un financ ēm”. Ilzi 
Juhansoni, kas Latvijas Pastā vī-
gajā pārstāvniecībā Eiropas Sa -
vie nībā no 2019. gada 1. augusta 
pilda Eiropas Komisijas (EK) ģe -
n erālsekretāres pienākumus. Pē -
teri Ustupu – ārlietu diplomātis-
ko padomnieku; Normundu Po -
penu – Eiropas Komisijas Reģio-
nālās polītikas un pilsētpolītikas 
ģenerāldirektorāta vadītāja viet-
nieku; Andri Ķesteri, ko tautieši 
atceras kā Latvijas vēstnieku Vā -
cijā, kuŗš šobrīd strādā dienestā, 
kas nodarbojas ar Eiropas Savie-
nības dalībvalstu paplašināšanas 
jautājumiem; Eduardu Stipro, sa -
v  ulaik Latvijas vēstnieku Lielbri-
tanijā, kā arī mūsu “trimdas bēr-
nu bērnu” no ASV Nilu Muiž-
nieku, kuŗš mūsu tikšanās laikā 
bija viens no pieciem kandidā-
tiem uz atbildīgo ES tiesībsarga 
jeb ombuda amatu. Ar viņu 
interviju lasiet mūsu laikraksta 
nākamajā numurā. 

Likteņdārza skatu terase

Vairāk informācijas www. liktendarzs.lv
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MAZVĒRSĪTE

Lai kādā technikā viņa arī strā-
dātu, tekstilmākslinieces Edītes 
Pauls-Vīgneres darbus uzreiz var 
pazīt – tie ir vitāli, tempera men-
tīgi, vienkārši skaisti. Jau viņas 
pati pirmā personālizstāde, kas 
notika 1978. gadā Rīgas Aizro-
bežu mākslas mūzejā, iecēla go -
belēnisti izcilības statusā. Nu par 
godu 80. jubilejai daži no to  rei-
zējiem darbiem līdz 2020. ga  da 
martam apskatāmi retrospekcijā 
Kafijas kantāte Dekoratīvi lietiš-
ķās mākslas mūzejā. Izstādes no -
saukumam izraudzīts 1976. gadā 
tapušais četrdaļu gobelēns, ko 
pirmoreiz varēja apskatīt pir ma-
jās Mākslas dienās Rīgā, lielā iz -
stādē Pētera baznīcā. “Ideja dar-
bam radās, baudot burvīgo ka -
fiju. Un kafija aizvien ir manis 
iecienīts dzēriens,” atzīstas Edīte. 
“Togad Jānis Peters izdeva savu 
ceturto dzeju grāmatu un pie-
minēja Baha kantāti. Kantāte ir 
plašs darbs ar kori, tad nu es  
savu darbu sadalīju četrās daļās 
un parādīju pupiņu ceļu līdz 
porcelānam.” 

Gobelēns Kafijas kantāte bija 
skatāms jau pieminētajā pirmajā 
personālizstādē, kam sekojušas 
vēl vairākas, un īstas pupiņu ka -
fijas dzeršana iezīmēja Edītes 
nonākšanu cienījamas māksli-
nie ces statusā 70. gados, jo bēr-
nībā Paulu ģimenē baudīta mie-
žu kafija. Nu viņa varēja malkot 
modīgo melno dziru, fonā skanot 
mūzikai: “Klausījos visu no fol -
kloras līdz klasikai, ieskaitot dže-
zu. Man bija gandrīz visas skaņu-
plates, ko tolaik izdeva.” Mūzika 
bija pašsaprotama ne tikai tā -
pēc, ka Edītes brālis ir slavenais 
komponists Raimonds Pauls. To -
laik māksliniece bija precējusies 
ar izcilās Vīgneru dinastijas pār-
stāvi, komponistu un skaņu re -
žisoru Ivaru Vīgneru – šai laulī -
bā dzimušais dēls Pauls Vīgners, 
apveltīts ar unikālu talantu bu -
ķeti, diemžēl jau ir viņsaulē.

Mūzikas klausīšanās paralēli 
aušanai bija iespējama tāpēc, ka 
īpašas – klusas, turklāt milzīgas 
stelles Edītei uzbūvēja viņas pa -
šas tēvs. Uz tām arī austi šie gran-
diozie darbi, kas paliks latviešu 
mākslas vēstures zelta fondā. 

Paulu dzimta vispār apveltīta 
ar titāniskām darbaspējām un 
milzu atbildību pret paveikto – 
otra šoruden atklātā Edītes 
Pauls-Vīgneres izstāde veltīta vi -
ņas opapam – Ādolfam Paulam, 
kas astoņu gadu vecumā sāka 
apgūt sarežģīto stikla pūtēja aro-
du. Visu mūžu viņš darinājis glā-
zes, vāzes, karafes, un dažas no 
tām joprojām gozējas mazmeitas 
dzīvoklī aiz vecāku senās bufe  -
tes stikliem. Edīte glabā ne tikai 
šīs senlietas, bet arī skaistas a t -
miņas par tiem laikiem, kad 
Pauli dzīvoja Iļģuciemā, netālu 
no stikla fabrikas, kur kādu lai  -
ku strādāja arī viņas tēvs Volde-
mārs. Viņu dzimtās mājas jau 
sen vairs nav. To nošķūrēja, kad 
bija jāatbrīvo vieta jaunajiem na   -
mu masīviem, un daži attēli no 
senā Iļģuciema redzami arī Edī-
tes šoruden atklātajā izstādē 
Vīna pasaule Architektūras mū -
zejā. Tur no dažnedažādu no -
krā su pērlītēm māksliniece da  -

Kā izaust kosmonautu, vērsi un pat kafiju? 
Edīte zina atbildi!

ri nā jusi nelielas glezniņas, kuŗās 
atainotas opapa no stikla izpūs-
tās lietas un arī pašas iztēles aug -
ļi. Divus vienādus traukus šais 
mākslas darbos neatrast. Ir īpaši 
foni – māksliniece šo recepti tur 
noslēpumā, arī sevišķi, oriģināli 
rāmji. Viss vizuļo un zib, un krāš-
ņums un karaliska greznība ir 
Edītes rokraksta neatņemama 
sastāvdaļa. 

Par cēlāko audumu viņa uz  -
ska ta samtu, bet savā garajā ra -
došajā mūžā ir strādājusi ar vis-
dažādākajiem materiāliem. To -
mēr sākums bija gobelēni, kam 
viņa pati krāsoja vilnas dzijas, 
var būt tāpēc tās nav noplukušas, 
un arī kodes Lietišķās mākslas 
mūzeja krājumā nav tikušas klāt 
pie šiem tekstilmākslas šedev-
riem. 

Skaidrs, ka ne tikai ar eļļas 
krāsām, bet arī dzīpariem var 
stāstīt par nopietnām temām. 

Ja dzirdam vārdu gobelēns, 
atmiņā varbūt ataust 18. gadsim-
ta franču māksliniecisko audu-
mu kollekcija, kur galvenokārt 
dominēja galma dzīves un mi  to-
loģiskas ainas. Bet arī mēs, lat-
vieši, varam lepoties ar senām 
aušanas tradicijām, taču tām bija 
mazāk dekoratīvs, vairāk lietišķs 
raksturs. Tekstilmākslas nodaļas 
darbojās vairākās Lietišķās māk-
slas vidusskolās, līdz pirmais 
starptautiski pamanītais Latvijas 
tekstilmākslinieks Rūdolfs Hei m-
rāts 1961. gadā Latvijas Māk slas 
akadēmijā izveidoja Tekstil-
mākslas nodaļu. Tās absolventu 
vidū bija arī Edīte Paula, kas da -
žādu valstu izstādēs saņemto 
me  daļu skaita ziņā ar laiku pār-
spēja savu skolotāju. 

Viņas ceļojumi atspoguļojas 
arī šajā izstādē redzamajos dar-
bos – par iespaidiem no Kubas 
liecina gobelēns Ceļojuma pie zī-
mes (Zeme. Jūra. Zemes augļi, 
1974) – māksliniece pirmoreiz 
no  nāca aiz Padomjzemes robe-
žām un guva ļoti spēcīgus iespai-
dus no Kubā sastaptajiem cilvē-
kiem, no okeāna, kur atrasto 
glie mežvāku slepus atveda uz Rī -

gu; no eksotiskajiem augļiem, 
kādi nebija redzēti, kur nu ēsti. 
Un tad vēl jau Čaka apdziedātās 
versmīgās kubietes ar cigāru 
zobos… Gobelēnos vēlāk ataino-
ta arī Vācija, Čehija, Italija, arī 
mūsu pašu zemīte (Raža, Sēja 
u.c.). Vīzija par Spāniju atainojas 
neparastā technikā veidotajā 
gobelēnā Korrida (1978). “Tas ir 
mans nepiepildītais sapnis. Gata-
vojos savai izstādei, man nebija 
neviena pasūtījuma – audu bez 
nevienas kapeikas. Manam tē -
vam ļoti patika raksturdejas, viņš 
jūsmoja par flamenko, un es arī. 
Nevarēju izaust dejotāju tērpu, 
kas ir ļoti dārgi, vien stūrī ieau -
du melnbaltu musturi. Un, kad 
ar autostopiem ceļoju pa Karpa-
tiem, iepazinos ar vienu ģimeni, 
kas man atsūtīja īpašu, garu vil-

nu, ko ieaudu vērsī. Uz Spāniju tā 
arī neaizbraucu, un nu jau nekad 
arī neaizbraukšu.”

1989. gadā tapis ļoti skumjš 
darbs, domāts topošajam Kom-
po nistu jaunrades namam Jūr-
malā, kas tā arī palika nepiepil-
dīts sapnis, par kuŗu liecina 
Edītes gobelēns. Pēc noaustiem 
30 centimetriem māksliniecei 
atklāja ļaundabīgu audzēju: se -
koja operācija, ķīmijterapija, au -
šana bija jāpārtrauc. “Domāju – 
dzīvošu vai nedzīvošu? Un dzī-
voju… Nevienam jau neintere-
sēja, kas ar mani. Tad nu ķēros 
klāt un pabeidzu to darbu. No -
saucu to simboliskā vārdā par 
Harmoniju, jo Latvijā ir ļoti at -
tīstīta gan baleta māksla, gan 
estrādes mūzika.” Harmonijas la -
bajā pusē redzamas balerīnas 
pačkās, bet gobelēna kreisajā stū-
rī Edīte ieaudusi savu brāli Rai-
mondu pie klavierēm ar pāris 
mūziķiem fonā. Savai māsai 
Pauls savulaik veltījis simbolisko 
dziesmu Kamolā tinēja ar Viz-
mas Belševicas vārdiem, kuŗu tik 
sirsnīgi izpildīja aktieris Imants 
Skrastiņš, ka 1980. gadā tā kļuva 
par populārāko dziesmu Latvijā. 

“Es tikai improvizēju tāpat kā 
mans brālis,” tā ar šķelmīgu 
smaidu tekstilmāksliniece Edīte 

Pauls-Vīgnere raksturo savu daiļ-
rades metodi. Viņai nav nekādu 
uz papīra veidotu skiču, nemaz 
nerunājot par asistentiem, kā   
tās ir lielajās gobelēnu austuvēs 
Francijā. Kā saka – sēžas tik klāt 
un strādā. No šāda aspekta viņas 
grandiozie darbi liekas divkārt 
unikāli, jo visi austi vienā gabalā, 
bez stiķēšanas un ielāpiem. 

Unikāli ir arī tas, ka Pauls-
Vīgnere pratusi izvairīties no 
“so  ciālistiskā reālisma” metodes, 
kas padomju mākslā bija obli-
gāta. Protams, arī viņai nācies 
pildīt pasūtījumus, taču varas 
priekšā Edīte nav liekusi mugu-
ru. Prata iztikt bez čaklu pro le-
tāriešu un dūšīgu kolchoznieku 
ieaušanas gobelēnos. Viņas go -
be lēns Kosmoss (1969) gan veltīts 
tolaik populārajai kosmonau-

tikas temai, taču kompozicija ir 
abstrakta, veidota kā kādas ie  do-
mātas planētas virsma. Šai ziņā 
kuriozs ir jaunajā izstādē ap -
skatāmais darbs Gagarins (1986). 
Pauls-Vīgnere no sirds apbrīnoja 
šī pasaulē pirmā kosmonauta va -
ronību un skuma par viņa ne -
gaidīto, noslēpumā tīto nāvi. Go -
belēnā atainota Jurija Gagarina 
seja skafandrā, ar kosmosa no -
slēpumaino tumsu aiz tās. “Pa -
ņēmu planētu, izgriezu tur ārā 
kvadrātu, kur ieliku sādžu, no 
kuŗas viņš cēlies. Un ieaudu 
izpletni, kas krīt. Neviens man 
nepavēlēja taisīt Gagarinu, bet 
viņam ir daudz pieminekļu, un 
manā izpratnē viņš tiešām ir pir-
mais. Interesanti, ka tajā gadā 
parādījās Haleja komēta, Marks 
Tvens bija dzimis ar Haleja ko -
mētu, un tā parādījās arī viņa 
nāves gadā. Tad nu, lai arī tas ir 
naivi, es ieaudu komētu, lai mēs 
atcerētos, ka tā parādījās tajā 
gadā.” Taču Maskavas mākslas 
padome viņas Gagarinu norai dī-
ja, jo, kaut gan piecstaru zvaig - 
z ne uz ķiveres redzama labi, to -
mēr divi no tik svarīgajiem bur-
tiem – CCCP (PSRS – krievu 
val.) gobelēnā nav redzami. Un 
kosmonauta seja esot pārāk zil-
gana – kaut kā aizdomīgi… 

Mākslas vēsturnieki atzīst, ka 
padomju laikā tekstilmāksla kā 
dekoratīvā māksla atšķirībā no 
glezniecības bija brīvāka no po -
lit korektuma, tai nebija jānes tik 
liela ideoloģiskā slodze, tomēr 
vairāki no Edītes Pauls-Vīgneres 
darbiem ir neparasti drosmīgi. 
Piemēram, Lējums (1975), kas it 
kā veltīts metalurgu darbam, 
taču tā siltā krāsu gamma raisa 
pavisam citas asociācijas. “Reiz 
Džemma Skulme uz manu izstā-
di atveda toreizējo kompartijas 
sekretāru Augustu Vosu ar visu 
partijas biroju. Domājat, ka viņš 
bija neapmierināts? Nebija ne -
viena aizrādījuma. Un reiz Mas-
ka vā biju viena skulptora darb-
nīcā, kur stāvēja Ļeņina galva. 
Viņš to glaudīja un teica – “re, 
kur mana maizīte”. Viss atkarīgs 
no paša mākslinieka, kā viņš 
dara savu darbu, vai tas aizkusti-
na dvēseles? Maskavā man patei-
ca tikai temu Sports, un es uz  tai-
sīju Akvalangistus. Var jau pie iet 
primitīvi, bet pēc tam man toreiz 
jautāja, vai es pati esmu nirusi 
zem ūdens, bet es pat peldēt 
nemāku. Iztēle vajadzīga.” 

Savulaik Edītes grandiozais 
go  belēns rotāja arī jau sen no -
jauk to, populāro restorānu Jūras 
pērle, tikmēr joprojām savā vie -
tā Ņujorkā, ANO galvenajā 
mītnē, stāv toreizējā prezidenta 
Gunta Ulmaņa pasūtītais gobe-
lēns Ce  rība. Nesen to pēc Ārlietu 
mi  nistrijas lūguma restaurēt 
devās Latvijas meistari, un rezul-
tāts bijis izcils. Autore pati nav 
par to lielā sajūsmā, kaut strādāja 
ar lielu mīlestību, atainojot svi-
nīgu noskaņu pie Brīvības pie-
minekļa. 

Pēdējais darbs austs 2000. gadā – 
gobelēns ar Rahmaņinova, Šopē-
na un citu dižu komponistu at -
veidu tika veltīts tolaik jaunat-
klātajam mūzikas centram Ver-
ni sāža pašā Rīgas centrā. Taču tā 
īpašnieks, miljonārs Jūlijs Krū-
miņš ēku pārdeva ar visu Edī -   
tes darbu, kuŗa tālākais liktenis 
mā k sliniecei nav zināms. Kopš tā 
laika Pauls-Vīgnere savus darbus 
rada dažnedažādās technikās. 
2013. gadā dzima iecere izstādei 
Koronetes, kas turpina ceļot pa 
Latviju. “Kad redzēju Annu Bo -
lei nu un visas Henrija XIII sie-
vas, arī viņu apģērbu, kroņus un 
dažāda tipa vainadziņus, mani 
tas tā fascinēja, ka sāku domāt, 
lūk, tas būs tas īstais, ko es varētu 
darīt.” No pērlītēm, izšuvumiem 
un vēl sazin kā visa darinātie 
kro ņi, vainagi un citas karaliskas 
galvasrotas darinātas ne tikai 
brālim Raimondam, Džemmai 
Skulmei, bet arī dziedātājam Do -
nam un daudziem citiem. 

Māksliniece saka, ka līdz ar 
nozīmīgo jubileju ies pa īstam 
pensijā:  “Roka atsakās kalpot, ir 
dusmīga uz mani, jo galva pavēl, 
bet rokai jāļauj atpūsties. Tagad 
lasīšu – arī jaunos dzejniekus un 
citas grāmatas, kas man sadāvi-
nātas, bet lasīt nav bijis laika.” 
Un retrospekcijai Kafijas kantā -
te par godu taps arī grāmata, 
kuŗā tiks publicēti pašas Edītes 
Pauls-Vīg neres teksti, kā arī Jā -
ņa Petera, pat Raimonda Paula 
rakstītais. 

Edīte Pauls-Vīgnere // FOTO: Vladislavs Proškins
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• ANDRIS NELSONS 
ASV
 23., 24., 25., 28., 30., 31. jan-

vā ris Andris Nelsons un Boston 
Symphony Orchestra. Symphony 
Hall, Boston, MA

Francija
25., 26., 28., 29. februāris An -

dris Nelsons un Wiener Phil har-
moniker. Théâtre des Champs-
Elysées, Paris

Beļģija
16.  janvāris Andris Nelsons 

un Concertgebouworkest. Bozar 
Music, Bruxelles

Honkonga
12., 13. februāris Andris Nel-

sons un Boston Symphony Or  ch-
estra. National Concert Hall Tai pei

Koreja
6., 7. februāris Andris Nelsons 

un Boston Symphony Orchestra.
Seoul Arts Center

Ķīna
15., 16.  februāris Andris Nel-

sons un Boston Symphony Or  ches-
tra. Shanghai Oriental Art Center 

Nīderlande
17.,  19.  janvāris Andris Nel-

sons un Concertgebouworkest. 
Het Concertgebouw Amsterdam

Taivāna
9., 10.  februāris Andris Nel-

sons un Boston Symphony Or -
chestra. National Concert Hall 
Taipei

Vācija
 1.  marts Andris Nelsons un 

Wiener Philharmoniker. Kölner 
Philharmonie, Köln 

3., 4., 6., 7. marts Andris Nel-
sons un Wiener Philharmoniker, 
Elbphilharmonie. Hamburg

9., 10., 11., 12.  marts Andris 
Nelsons un Wiener Philhar mo -
niker. Gasteig München 

14.  marts Andris Nelsons un 
Wiener Philharmoniker. Fest spiel-
 haus und Festspiele Baden-Baden 

26., 27., 29. marts Andris Nel-
sons un Gewandhausorche s ter. 
Gewandhaus zu Leipzig

• AINĀRS RUBIĶIS
Vācija
 11., 18.  janvāris 2., 7., 14.,   

16., 27.  februāris., 8., 13., 21., 
29. marts Ainārs Rubiķis un 
Orchester der Komischen Oper 
Berlin. Komische Oper Berlin

• ANDRIS POGA
Apvienotā Karaliste
5. marts Andris Poga un Royal 

Philharmonic Orchestra, vijole 
Kristīne Balanas, Cadogan Hall. 
London

Vācija
26.  janvāris Andris Poga un 

Hamburg Symphony Orchestra, 
Laeiszhalle: Großer Saal. Ham burg

• ELĪNA GARANČA
ASV
25., 29. janvāris, 1., 8. feb ruā-

ris Elīna Garanča Margaritas 
lomā Hektora Berlioza operas 
“Fausta pazudināšana” koncert-
uzvedumā. The Metropolitan 
Opera, New York, NY

Spānija
31. marts Elīna Garanča Džu-

zepes Amnerisas lomā Džuzepes 
Verdi operā “Aīda”. Opera Las 
Palmas

Vācija
27., 28., 29.  februāris Elīna 

Garanča, Gustava Mālera 3. sim-
fonija. Berliner Philharmonie

MĀRIS BINDERS MŪSĒJIE PASAULĒ
• KRISTĪNE OPOLAIS

Japāna
22., 23.  janvāris Kristīne 

Opolais, Riharda Štrausa “Četras 
pēdējās dziesmas”. Suntory Hall, 
Tokyo

25.  janvāris Kristīne Opolais, 
Riharda Štrausa “Četras pēdējās 
dziesmas”, Orchard Hall. Tokyo

26.  janvāris Kristīne Opolais, 
Riharda Štrausa “Četras pēdējās 
dziesmas”, The Aichi Prefectural 
Art Theater Concert Hall. Nagoya

Ķīna
11.  janvāris Kristīne Opolais, 

solokoncerts. Šanhaja
Meksika
30.  janvāris Kristīne Opolais, 

solokoncerts. Club Campestre 
Monterrey

Vācija
18., 21. marts Kristīne Opo lais 

Toskas lomā Džakomo Pu  čini 
operā “Toska”. Staatsoper Ham-
burg

• MARINA REBEKA
Vācija
8., 11., 14., 17., 20., 24. marts 

Marina Rebeka Normas lomā 
Vinčenco Bellīni operā “Norma”.
Staatsoper Hamburg

• MAIJA KOVAĻEVSKA
Austrālija
21., 22.  februāris Maija Ko -

vaļevska, Ludviga van Bēthove -
na 9. simfonija, Hamer Hall. Mel-
bourne

Vācija
19., 22., 25., 28.  janvāris, 4., 

8. februāris, 25., 28. marts Maija 
Kovaļevska Alises Fordas lomā 
Džuzepes Verdi operā “Falstafs”. 
Staatsoper Hamburg

• LIENE KINČA
Vācija
27. marts Liene Kinča Toskas 

lomā Džakomo Pučīni operā 
“Toska”. Staatsoper Hannover

• ZANDA ŠVĒDE
ASV
28., 31.  marts Zanda Švēde 

Karmenas lomā Žorža Bizē ope-
rā “Karmena”, Pittsburgh Opera. 
Pittsburgh, PA

Vācija
12.,18.  janvāris Zanda Švēde 

Zenobijas lomā Georga Fridriha 
Hendeļa operā “Radamisto”. Oper 
Frankfurt

31.  janvāris, 5., 7., 15., 22., 
28.  februāris, 7.  marts Zanda 
Švēde Karmenas lomā Žorža 
Bizē operā “Karmena”. Oper 
Frank furt

• EGILS SILIŅŠ
Apvienotā Karaliste
1., 3., 6., 9., 13., 17. marts Egils 

Siliņš Dona Fernando lomā 
Ludviga van Bēthovena operā 
“Fidelio”. Royal Opera House, 
London

Austrija
12., 16., 19.  janvāris Egils 

Siliņš Frīdrihs fon Telramunda 
lomā Riharda Vāgnera operā 
“Loengrīns”. Wiener Staatsoper

• ALEKSANDRS ANTOŅENKO
Austrija
10. februāris, 20., 23., 26. mar ts 

Aleksandrs Antoņenko Mario 
Kavaradosi lomā Džakomo Pu -
čīni operā “Toska”. Wiener Staat-
soper

Rumānija
29. janvāris, 28. marts Alek s-

andrs Antoņenko Samsona lomā 
Kamila Sensānsa operā “Samsons 
un Dalila”. Opera Națională Bu -
curești

Šveice
17., 21., 27. marts Aleksandrs 

Antoņenko Otello lomā Džu ze-
pes Verdi operā “Otello”. Oper n-
haus Zürich

• VALSTS AKADĒMISKAIS 
KORIS “LATVIJA”
Nīderlande
30., 31. janvāris koris “Latvija”, 

Concertgebouw. Amsterdam

• KREMERATA BALTICA
Vācija
15.  februāris Kremerata Bal-

tica un Gidons Krēmers. Ge -
wandhaus Leipzig

• ĒRIKS EŠENVALDS
 Apvienotā Karaliste
 13.  janvāris Ēriks Ešenvalds, 

“Stars”. St Martin-in-the-Fields, 
London

16.  janvāris Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”. Merton College Chapel, 
Oxford

8.  februāris Ēriks Ešenvalds, 
“Ancient Prairie”. Mickleham 
Village Hall, Dorking

7. marts Ēriks Ešenvalds, kor-
mūzika. Emmanuel United Re -
formed Church, Cambridge

14.  marts Ēriks Ešenvalds,    
“O Salutaris Hostia”. All Saints’ 
Church, Bristol

19.  marts Ēriks Ešenvalds, 
“Passion and Resurrection”. 
Cha pel and Picture Gallery, 
London

28.  marts Ēriks Ešenvalds, 
“Passion and Resurrection”.            
St. Mark’s Church, Bromley

ASV
11.  janvāris Ēriks Ešenvalds, 

“Stars”. Arrowhead Center For 
The Arts Grand Marais, MN

23.  marts Ēriks Ešenvalds, 
“Trinity Te Deum”. Perelman Stage 
at Carnegie Hall, New York, NY

26.  marts Ēriks Ešenvalds, 
“Trinity Te Deum”. Conservatory 
of Music Demorest, GA

Austrālija
19.  janvāris Ēriks Ešenvalds, 

“Lux Aeterna”. Sydney Opera House
Kanada
24.  janvāris Ēriks Ešenvalds, 

“Hilissügis” (pasaules pirmatska-
ņojums). Pacific Spirit United 
Church, Vancouver, BC

8.  februāris Ēriks Ešenvalds, 
“O Salutaris Hostia”. Chan Shun 
Concert Hall, Vancouver, BC

7. marts Ēriks Ešenvalds, “The 
Pleiades”. The Farquhar at Uvic, 
Victoria, BC

7.,14.  marts Ēriks Ešenvalds, 
“Only in Sleep”. Gordon Smith 
Gallery of Canadian Art, North 
Vancouver, BC

Spānija
18.  marts Ēriks Ešenvalds, 

“Only in Sleep”. Fundación Juan 
March, Madrid

Vācija
17.  janvāris Ēriks Ešenvalds, 

“O Salutaris Hostia”. Domkirche 
St. Marien zu Hamburg

18.  janvāris Ēriks Ešenvalds, 
“O Salutaris Hostia”. Johannis kir-
che, Flensburg

4., 5.  marts Ēriks Ešenvalds, 
“Fanfare”. Stadthalle Chemnitz

29.  marts Ēriks Ešenvalds, 
“Lukas-Passion”. Herkulessaal der 
Mün chner Residenz, Mün chen

Šveice
16., 18. janvāris Ēriks Ešen valds, 

“Coruscatio” (pasaules pirm  atska-
ņojums). Elisabethenkirche, Basel

19.  janvāris Ēriks Ešenvalds, 
“Long Road”. Pauluskirche, Zü rich

19.  janvāris Ēriks Ešenvalds, 
“Coruscatio” (pasaules pirmat-
ska ņojums). St. Katharine Church, 
Laufen

8.  februāris Ēriks Ešenvalds, 
“O Magnum Mysterium”. Amsol-
dingen, Zürich

• PĒTERIS VASKS
Apvienotā Karaliste
8. februāris Pēteris Vasks, “Kon-

certs”, atskaņo Orchestra of the 
Restoration. St Mary the Vir gin in 
the Lace Market, Nottingham

Beļģija
15.  februāris Pēteris Vasks, 

“Kvartets”. Château Chimay 
Vācija
25.  janvāris Pēteris Vasks, 

“Vientuļais enģelis”, atskaņo Sin-
fonieorchester Wuppertal. Im  ma-
nuelskirche, Wuppertal 

26.  janvāris Pēteris Vasks, 
“Vientuļais enģelis”, atskaņo Sin-
fonieorchester Wuppertal. Geblä-
sehalle, Hattingen

28. janvāris Pēteris Vasks, “Mu  -
sica dolorosa”, atskaņo Wür t  tem-
bergisches Kammerorchester Heil-
bronn. Elbphilharmonie, Ham burg

1., 2.  februāris Pēteris Vasks, 
“Baltā ainava”. Theater Schwein furt

• IVETA APKALNA
Austrija
9.  marts Iveta Apkalna. Wie-

ner Konzerthaus
Beļģija
6.  februāris Iveta Apkalna. 

Paleis voor Schone Kunsten, 
Brussel

Francija
8.  februāris Iveta Apkalna. 

Philharmonie de Paris
Vācija
19.  februāris Iveta Apkalna.

Konzerthaus, Dortmund
26., 27. janvāris Iveta Apkalna 

un Philharmonisches Staatsor-
chester Hamburg. Elbphilhar mo-
nie Hamburg

• BAIBA SKRIDE, LAUMA 
SKRIDE

ASV
4.  februāris Baiba Skride un 

Skride Quartett. Crawley Forum 
at Hampden-Sydney College, 
Farmville, VA

5.  februāris Baiba Skride un 
Skride Quartett. Library of Con-
gress, Washington D.C., DC

6.  februāris Baiba Skride un 
Skride Quartett. The University of 
Vermont, Burlington, Burling ton, VT

7.  februāris Baiba Skride un 
Skride Quartett. Harvard Misical 
Association, Boston, MA

9.  februāris Baiba Skride un 
Skride Quartett. Schubert Club 
International Artists Series, St. 
Paul, MN

15., 16. februāris Baiba Skride 
un St. Louis Symphony, Powell 
Symphony Hall, St. Louis, MO

21., 22., 23.  februāris Baiba 
Skride un Pittsburgh Symphony 
Orchestra. Heinz Hall, Pittsburgh, 
PA

Beļģija
1.  februāris Baiba Skride un 

Skride Quartett. Concertgebouw, 
Brügge 

Dānija
23., 24.  janvāris Baiba Skride 

un Skride Quartett. Louisiana 
Museum of Modern Art, Hum-
lebaek

27., 28. februāris, Baiba Skride 
un DR Symfoni Orkestret. DR 
Konserthuset, Kopenhagen

Luksemburga
17.  janvāris Baiba Skride un 

OPL Philharmonie Luxembourg.
Philharmonie Luxembourg

18.  janvāris Baiba Skride un 
OPL Philharmonie Luxembourg. 
Châlons-en-Champagne

Nīderlande
13., 14. marts Baiba Skride un 

Het Residentie Orkest. Zuider-
stran dtheater, Haag

Somija
9., 10.  janvāris Baiba Skride 

un Lauma Skride, un Turun fil-
harmoninen orkesteri. Turku

Spānija
30.  janvāris Baiba Skride un 

Skride Quartett. Sociedad Filar-
mó nica de Bilbao

Vācija
29.  janvāris Baiba Skride un 

Skride Quartett. Liederhalle Stut-
tgart

17., 18. marts Baiba Skride un 
Orchestre National du Capitole de 
Toulouse. Philharmonie Berlin

REINIS ZARIŅŠ
Apvienotā Karaliste
19. marts Reinis Zariņš. Lan-

cas ter Arts Festival

• DAUMANTS LIEPIŅŠ
ASV
20.  janvāris Daumants Lie-

piņš, Opera America. New York, 
NY

Andris Nelsons
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Helmara Rudzīša grāmatas 
“Manas dzīves dēkas” oriģi-
nāls, izdots 1984. gadā Grāmatu 
Drauga apgādā, atrodams vai 
ik  viena tautieša grāmatplauktā 
un kļuvis par bibliografisku re -
tumu Latvijā...

Laika 70 gadu jubilejā apgāds 
Laika grāmata laidis klajā tās at -
jaunoto izdevumu angļu va  lodā – 
ar mērķi, lai šis krāšņais vēstī-
jums par latviešu trimdu no -
nāktu arī pie nākamajām pa -
audzēm, kam lasīšana latviešu 
valodā sagādā grūtības. 

Šī grāmata, kas aptver no  zī-
mīgu laiku un svarīgus noti ku-
mus latviešu vēsturē saistībā ar 

lielo pasaules vēsturi 20. gadsimtā, ir objektīva un interesanta 
lasāmviela arī cittautu interesentiem un pētniekiem. Tā palīdzēs 
labāk izprast un iemīlēt mūsu tautu, mūsu talantus un spēku. 
IEGĀDĀJIETIES LATVIJAS GRĀMATU VEIKALOS

JAUNA GRĀMATA CEĻĀ PIE JUMS!

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 48) atrisinājums 
Līmeniski. 1. Talants. 6. Lu -

cerna. 10. Kauņa. 11. Lietuva. 
12. Nakteņi. 13. Ineši. 14. Selje. 
15. Rauti. 16. Asis. 19. Karafes. 
23. Sika. 25. Patīkami. 26. Rie-
tenis. 27. Tepe. 29. Stagars. 33. 

Akas. 38. Nasta. 39. Liras. 40. 
Odins. 41. Kaimani. 42. Nankina. 
43. N ātre. 44. Statika. 45. Saskaņa.

Stateniski. 1. Tēlaina. 2. Lie ve-
ņi. 3. “Nauris’’. 4. Skaista. 5. Du -
nalka. 6. Lancete. 7. Cukurs.         
8. Rie tumi. 9. Atipija. 17. Skate. 
18. Svīre. 19. Krams. 20. Raida. 
21. Forma. 22. Steks. 23. Siena. 
24. Krika. 27. Tunikas. 28. Pastila. 
30. Tallina. 31. Garants. 32. Ra  se-
nes. 34. Kritika. 35. Sasmaka.    
36. Makaki. 37. Tornis.

Līmeniski. 4. Sanitāri pasāku-
mi lipīgu slimību izplatīšanās 
novēršanai. 7. Darbarīks zvejas 
tīklu darināšanai un labošanai.  
8. Masta šķērskoki buru pie-
stiprināšanai. 9. Valsts iekārta. 
10. Sīki, precīzi izgatavots p a-
raugs, modelis. 11. Pilsēta Vid-
zemē. 13. Speciāli atlasīts kom-
plekts. 18. Minerāls. 21. Valsts 
Afri kas ziemeļrietumos. 23. Ha -
logēns, cieta radioaktīva viela ar 
metallisku spīdumu. 24. Skaļi 
smieties (sar. val.). 25. Parazītiski 

kukaiņi. 26. Briežu dzimtas dzīv-
nieks. 28. Amerikas Kinoaka-
dēmijas balva. 29. Alkatīgi krājot, 
iegūt. 34. Transportlīdzekļu ri -
teņu apvalki. 35. Amazones pie-
teka. 37. Uzvarēt pretinieku. 38. 
Lietvedības nodaļa iestādē. 39. 
Neliela apjoma apcere. 40. Zo -
dia ka zvaigznājs. 41. Tiesības ar 
zināmiem ierobežojumiem lietot 
cita īpašumu.

Stateniski. 1. Pilsēta Italijas 
zie meļos. 2. Apdzīvota vieta Ve -
cumnieku novadā. 3. Lieli buru 

kuģi. 4. Pašaizsardzības sistē-
ma bez ieroča. 5. Kūras piete-
ka. 6. Sena franču tautas deja. 
12. Izdomājums, nepareiza 
ziņa. 14. Korpulentas. 15. Tie-
siskais stāvoklis. 16. Krievu 
tautas komandspēle ar bumbu 
un sitamo nūju. 17. Sagriezti, 
izžāvēti kokosriekstu kodoli. 
19. Odiseja dzimtene sengrie-
ķu mītoloģijā. 20. Liela jūras 
zivs. 22. Papagaiļu dzimtas 
putns. 23. Treniņcīņa boksā, 
paukošanā. 27. Vēršu dzimtas 
dzīvnieks. 30. Spāņu izcelsmes 
franču gleznotājs (1881-1973). 
31. Karnevāla atribūti. 32. Kar-
pu dzimtas zivs. 33. Liliju 
dzim tas dārzeņi. 35. Lielupes 
pie teka. 36. Sievietes vārds 
(aprīlī).

1 2

3 4 5 6

7 8

9

10 11 12 13

14 15

16 17 18 19 20

21 22 23

24 25

26 27 28

29

30 31 32 33

34 35 36 37

38

39 40

41

Ir cilvēki, kuŗi aiz sevis atstāj 
dziļas pēdas, neatlaidīgi, neno-
gurstoši un sistēmatiski veicot 
paša izraudzīto darbu. Tāds, ma -
nuprāt, ir fotografs un foto vēs-
turnieks Pēteris Korsaks. Svi not 
savu dzimšanas dienu pa  gājušā 
gada 15. decembrī, viņš Jelgavas 
kultūras namā atklāja foto izstā -
di “Personības manā dzīves ceļā”.

Pasaulē viņš nāca vēl pirms pē -
dējā kaŗa – 1937. gadā – Rēzek -
nes apriņķa Maltas pagasta Viš-
keru ciemā. Par fotografēšanu 
viņš sāka interesēties kopš bēr-
nības, taču noteiktākas aprises   
šī aizraušanās ieguva, kad 1972.
gadā iestājās tolaik populārās 
Tautas universitātes Žurnālis ti-
kas fakultātē, kas darbojās Rīgas 
rajona kultūras nama paspārnē. 
Te viņš sastapa visiem labi zi -
nāmo fotografu Gunāru Bindi. 
Tālāk viss aizritēja foto jomā, lai 
kas arī bijis dzīvē jādara.

Parallēli fotografēšanai Pētera 
Korsaka skats vērsās arīdzan 
pagātnē, kuŗā, kā izrādījās, ir 
daudz neizpētītā, aizmirstā, neie-
vērotā, taču tik bezgala pievilcīgā, 
atklājot, cik ārkārtīgi daudzvei-
dīga Latvijas kultūrvēstures aina 
paveŗas. Lūk, saistībā ar Jelgavu 
fotovēsturnieks izceļ 20. gs. 20.
gados Jelgavā dibināto Jelgavas 
fotografu biedrību, kuŗu kādu lai-
ku vadīja Eduards Gaiķis, Jaun-
svirlaukas muižas kalēja dēls, 
kuŗš izgāja tālu jo tālu pasaulē, 

Ielūkoties cilvēka dvēselē

Elzas Ķezberes tikšanās ar vīru Osvaldu Jelgavā 1992. gadā

pat Japānā iepazīts un godāts par 
izcilajiem darbiem.

Bez izstādēm un lekcijām par 
fotografijas attīstību Pēteris Kor-
saks ir rakstījis dažādiem izde-
vumiem. Jāuzsver, ka izstā des 
autors tāpat ir viens no Lat vijas 
Fotografijas mūzeja dibi nā tājiem 
un pirmās ekspozīcijas autors. 
Pēc viņa iniciātīvas 1985. gadā iz -
 nāca pagaidām vienīgā Latvijas 
fotografijas vēsturei veltītā grā-
mata “Latvijas fotomāksla. Vēs-
tu re un mūsdienas”. Par savu ie -
guldījumu Pēteris Korsaks saņē-
mis Triju Zvaigžņu ordeni, Gais-
mas balvu un ir Valsts Kultūr-
kapitāla fonda mūža stipendiāts. 
Nupat apgāds “Neputns” izdevis 
viņa grāmatu “Latviešu fotogra-
fi – kaŗa liecinieki”.

Runājot par izstādi Jelgavā, Pē -
teris Korsaks uzmanību koncen-
trējis uz ievērojamām personī-
bām, ar kuŗām ticies savā gaŗajā 
mūžā un kuŗas ir savas pēdas 

atstājušas Latvijas kultūrā: Gu -
nārs Birkerts, Vaira Vīķe-Frei ber-
ga, Boļeslava Martuževa, Li  dija 
Do  roņina-Lasmane un citi. Šie 
fotoportreti atklāj ne tikai fi  zisko 
līdzību, bet arī ielūkojas portreta 
personības raksturā un dvēselē. 
Te gribas atzīmēt, pie mē ram, glez-
notāja Kurta Fridri ch sona ģī  met-
ni, kuŗā, ja vērīgāk ielūkojas, jau-
šams, cik garīgi trausla bijusi 
māk slinieka dvē se le. Esot Kultū-
ras fonda pirmajam stipendiātam, 
viņam bija vairāk kārt iespēja ap -
ciemot tautiešus Ame rikā, viņš 
ticies ar avīzes Laiks izdevēju Hel-
maru Rudzīti. Pēteris Korsaks fik-
sējis arī dzej  nieces Elzas Ķezberes 
tikšanos ar vīru pēc 50 gadiem pie 
Jelgavas, kur viņš dzīvoja.

Solīdais vecums nav apturējis 
Pētera Korsaka sparu – ik reizes 
satiekot šo cilvēku, uzzini kaut 
ko jaunu, allaž pabrīnies, cik viņš 
ir darbīgs.

Helmārs Rudzītis 1999. gadā

MĀRIS
BRANCIS
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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.

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

+371 28390346

LATVIJAS KAPITALIZACIJAS FONDS
Lūdzu ziedojiet!

Aim: Provide seed capital or working capital to Latvian entrepreneurs
to establish a new business, or expand an existing business. Why?

To help lift  Latvia’s economy “from the ground up” - - by providing access
to credit where credit is needed, but currently unavailable. 

L.K.F. will serve as a source of funding - - - much as a bank, or venture capital 
fi rm. “Grass-roots” individuals in Latvia’s 4 provinces, will be the key conduits

to coordinate this plan - - - much as “micro-banking” units have operated
in Africa and India for the past 10 years. 

Th ere will be NO government involvement - - either on the city level,
the county-level, or the national level. Only 1 level of administration will exist 

between the head offi  ce of L.K.F. and the ultimate entrepreneur. NO monies will 
be transferred to any intermediate bodies - - - as history has shown, that’s where 

the monies tend to disappear. Likewise, no monies will go directly to
the entrepreneur. Rather all payments will be made to the “suppliers” of

the required parts and equipment, for which this credit is being requested. 
You, as a donor to this Fond, will be a stockholder in this non-profi t corporation. 

You will receive shares of stock for your contributions. 
Th ese monies will provide access to credit for our industrious, hard-working, 

intelligent Latvian entrepreneurs, who simply lack access to good credit. 
For more information, contact kindriks@aol.com.

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto
meklē mācītāju pilna laika darbam

Sv. Andreja draudzei ar apm. 550 locekļiem ir svarīgi 
dot iespēju pielūgt Dievu un kalpot draudzē latviešu 
valodā. Notiek arī dievkalpojumi abās – latviešu un 

angļu valodās, lai iekļautu savā draudzīgā vidē latviski 
nerunājošos draudzes locekļus.

Kopš 2015. gada draudze mājo Sv. Jāņa ev. lut. latviešu 
draudzes baznīcā – “divas draudzes zem viena jumta” – 

un ir izveidojusi labu sadarbību ar Sv. Jāņa draudzi.
Draudzei pieder lauku īpašums – Sidrabene apm. 50 km 
no Toronto, kur vasarās notiek bērnu nometne, dažādi 

sarīkojumi un dievkalpojumi brīvdabas baznīcā. Pārējos 
mēnešos reizi mēnesī notiek dievkalpojumi sabiedriskajā ēkā.

Draudze pieder pie Latviešu Evaņģēliski Luteriskās 
Baznīcas Amerikā (LELBA) Kanādas apgabala, pie 

Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas 
(LELBāL), kā arī pie Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas 

Kanādā – Austrumu sinodes (ELCIC – Eastern Synod). 
Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas

(Lutheran World Federation) locekles.

Draudzei ir sava tīmekļa lapa: www.standrewslatvian.org

Prasības kandidātiem: maģistra grāds teoloģijā, pieredze 
draudzes vadībā, labas latviešu un angļu valodas prasmes.
Kandidāti aicināti pieteikties līdz 2020. gada  20. februārim,

iesūtot CV LELBA Kanādas apgabala prāvestam
Dāvim Kaņepam,

(daviskaneps@gmail.com / 289-442-6846).

S A R Ī K O J U M I
SARĪKOJUMI
FILADELFIJA
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rībā, 531 North 7th  Street, 
Philadelphia, PA 19123.

ŅUJORKA
Mākslas izstāde „Portable 

Landscapes“/ „Pārnēsājamās ai -
na vas“ – Memories and Ima-
ginaries of Refugee Modernism 
(Bēgļu modernisms, atmiņas 

un iztēle). Mākslinieki: Daina 
Dagnija, Rolands Kaņeps, Si -
gurds Vīdzirkste, Artūrs Virt-
manis u.c.; plkst. 18:00 - 20:00. The 
James Gallery, CUNY (365 Fifth 
Ave.,First Floor, NY,NY 10016); 
sponsorē – lcca.lv/lv  ; un cen-
terforthehumanities.org/james-
gallery. Izstāde, kas norisinās 
Latvijas valsts Simtgades pro-
grammas ietvaros,  Ņujorkā 

James Gallery būs skatāma līdz 
15. februārim.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

14. janv. Pensionāru pusdienas 
ar programmu plkst. 12:00.

26. janv. Kursas draudzīgais 
aicinājums pēc dievkalpojuma 

Latviešu centra zālē.
SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu 

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

8. februarī 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 
cienās ar pankūkām un de  si-
ņām.

Uzmanību! Mainījusies Bied-
rības Facebook lapa, lūdzam 
sekot mūsu jaunajai lapai 
„Latviesu Biedriba St. Peters-
burg FL“. Sīkāku infomāciju par 

pasākumiem var uzzināt Bied-
rības Facebook lapā vai zvanot 
Dacei Nebarei Tel: 917-755-
1391 

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dien 19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirm-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdien plkst. 20:00 
koŗa mē  ģinājums.

(Turpināts 18. lpp.)
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D I E V K A L P O J U M I
(Turpināts no 17. lpp.)

(Turpināts  19. lpp.)

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā mamma, vecmamma

ANNA LĀČKĀJA,
dzim. VĀRSBERGS

Dzimusi 1931. gada 2. decembrī Praulienes pagastā, Latvijā,
mirusi 2019. gada 8. novembrī Elmhurst, Illinois

Dieva mierā aizgājis

LEO ZARIŅŠ
Dzimis 1934. gada 9. martā Daugavpilī, Latvijā,

miris 2019. gada 8. novembrī Ann Arbor, Mičiganā, Amerikā

GUNA SILLERS,
dzim. VĪTOLS

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

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā mamma (Nana), dzīvesbiedre

RUTA MANTENIEKS,
dzim. EIZENBERGS
Dzimusi 1939. gada 16. oktobrī Rīgā,

mirusi 2019. gada 25. oktobrī Avon Lake, Ohio

Par viņu sēro un mīļi piemiņā paturēs
BĒRNI HELMUTS UN BENITA

DIANA, SILVIJA, ARTURS
MAZBĒRNI JENNY, VIKTORS, DAVIDS

Mīļā piemiņā paturēs
MĀSA LIDIJA JEGERIS AR ĢIMENI

MĀSA INĀRA AR VĪRU GRAHAM JOHNSON UN ĢIMENI
UN SVAINE KORNĒLIJA ZARIŅŠ AR ĢIMENI

Pateicībā un mīlestībā viņu paturēs
VĪRS JURIS, VĪRA MĀSA ELZA, VĪRA BRĀLIS KĀRLIS
RADI UN DRAUGI KANADĀ, LATVIJĀ UN AMERIKĀ

Par viņu sēro
DZĪVESBIEDRS OJĀRS

DĒLS MARKS UN KRISTAN
MAZBĒRNI OLIVIA, PHOEBE, GWEN

DĒLS GREGS UN KATE, UN MAZBĒRNI
MACKIE, DREW, BEN, AIDEN;

MĀRIS UN INĀRA UN MAZBĒRNI
AINA UN PAULS UN MAZBĒRNI

ANDA LIEPIŅŠ UN UĢIS

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

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

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-725-
3820; E-pasts: 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. 
notiek svētdienās 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Māc. Gun-
dega Puidza, tālr. birojā: 773-
736-1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com 

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

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

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

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

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). 
Info: Ilze Folkmane Gibbs, 
e-pasts: folkmane@hotmail.com 
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-
9050. Dievk. notiek 14:00. Pēc 
Dievk. visi lūgti pie kafijas galda! 

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). Diak. 
Guna Reina. Dievk. notiek 
11:00. 

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

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

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

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

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

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

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape 
Lauma Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, 
tālr.: 414-258-8070. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. 

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

• Ņūbransvikas un Leikvu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ 08816). Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvian lut-
heran    church@gmai l . com. 
Dievk. notiek 13:30.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr: 
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
• Ročesteras ev. lut. Krusta 

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

Mierā tavas čaklās rokas,
Klusē tava labā sirds.

Mierā tavas čaklās rokas,
Klusē tava mīļā sirds.
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D I E V K A L P O J U M I Simt un viena gada vecumā no mums šķīrās mūsu mīļā māsīca un tante

VERA RIEKSTIŅŠ,
dzim. STRAZDS

Dzimusi 1918. gada 5. jūnijā Kalētos, Liepājas apriņķī,
mirusi 2019. gada 28. novembrī, Evanston, IL

Mūžībā ir aizgājis mīļais vīrs, tēvs, vīratēvs un vectēvs

ANDREJS BROŽE, BA, BSCE, PE
Dzimis 1927. gada 28. februārī Rīgā, Latvijā,

miris 2019. gada 24. oktobrī Sylvania, Ohio, ASV

LILITA TAURIŅŠ
Dzimusi 1927. gada 5. augustā Tukumā,

mirusi 2019. gada 2. decembrī Kitchener, Kanadā

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā radiniece

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

mirusi 2019. gada 24. decembrī Bostonā

Izsakām sirsnīgu pateicību Rutai Treknais un Čikāgas Sv. Pēteŗa draudzei, kas par 
viņu mīļi rūpējās viņas beidzamajās mūža dienās.

Viņu mīļā piemina paturēs
ILMARS UN RASMA KRASTS AR ĢIMENI ASV, ROLANDS GAROZA

RAULS GAROZA UN LIGITA ĻAUDUMA AR ĢIMENĒM LATVIJĀ

Sērās un mīlestībā
SIEVA AINA

DĒLS TOMS AR ĞIMENI

Aizgājēju mīļā piemiņā paturēs
VIJA SILVIJA UN VALDIS AR ĢIMENĒM

Mīlestībā viņu piemin
INA FOGELE

EDMUNDS UN ARMANDS FOGEĻI AR ĢIMENĒM

Mīļā piemiņā viņu paturēs
KORPORĀCIJA BEVERONIJA

DAGMĀRA IGALA

FIL! EDGARS ĀBELE 60 I
Dzimis 1925. gada 5. martā Valkā, Latvijā,

miris 2019. gada 1. septembrī Nyack, Ņujorkā

Gleznotāja

DAINA DAGNIJA
mirusi 2019. gada decembrī

Rīgā

No mazām sāpēm sirds raud, 
No lielām top klusa…
 Zinaīda Lazda

• 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. 

• 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@earthlink.net. 
Baznīcas mājaslapa: www.seat t-
lelatvianchurch.org. 12. janv. 
Angļu valodā dievkalpojums ar 
dievgaldu. Seko Bībeles stunda. 
19. janv. Dievkalpojums ar diev-
galdu. Bībeles stunda. 26. janv. 
Dievkalpojums ar dievgaldu. Seko 
Kursas Draudzīgais aicinājums.

• 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.

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

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

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

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

ķīšu nodarbības
11:00 DIEVKALPOJUMS
Seko kristīga sadraudzība 

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU

ziņas uz e-pastu:
rigaven@aol.com – 

Inese Zaķis –
ne vēlāk kā PIEKTDIENĀS

Tuvāk pie Dieva kļūt sirds ilgojas…

Kas ir cilvēks ar savu darbu,
Ar savu domu kvēli? –
– Tas brīdi traucas un ceļas augstu,
Tad nokrīt spēji,
Top kluss.
  Zinaīda Lazda 

Tava sirds ir apklususi,
Čaklās rokas mierā dus.



LAIKS 2020. gada 11. janvāris  – 17. janvāris20

Genadijs Samoilovs

Balvu Imantam Ziediņam pa -
sniedza Latvijas Valsts  prezi-
dents Egils Levits

Inita Kresa-Katkovska

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
”Gada balvas sportā 

2019” laureāti
Tenisiste Anastasija Sevastova 

un skeletonists Martins Dukurs 
“Latvijas Gada balva sportā 
2019” ceremonijā tika nosaukti 
par Latvijas 2019. gada labā ka-
jiem sportistiem. 

Sevastova pie balvas tikusi otro 
gadu pēc kārtas un otro reizi 
karjērā, pērn uzvarēja Jūrmalas 
WTA Inter na tional turnīrā, kas 
bija pirmais WTA turnīrs Latvijas 
vēsturē. Sevastova sezonas laikā 
stabili ierindojās starp pasaules 
20 la  bākajām spēlētājām, ilgu 
laiku esot 11. pozicijā. Divos 
Grand Slam” turnīros viņa 
iekļuva ce  turtajā kārtā, kā arī 
veiksmīgi startēja Federāciju 
kausa Pasaules otrās grupas 
pirmajā duelī pret Slovakiju.

Uz labākās sportistes balvu 
pretendēja arī tenisiste Aļona 
Ostapenko, svarcēlāja Rebeka 
Kocha, kā arī plūdmales volej-
bolistes Tīna Graudiņa un Anas-
tasija Kravčenoka. Savukārt vī -
riem starp finālistiem bija arī 
bokseris Mairis Briedis, bobsle-
jists Oskars Ķibermanis, hand-
bolists Dainis Krištopāns un 
blakusvāģu motokrosa kantētājs 
Kaspars Stupelis.  

Martinam Dukuram tas jau ir 
sestais apbalvojums un pirmais 
pēc trīs gadu pārtraukuma. Du -
kurs pērn triumfēja pasaules čem-
pionātā un Eiropas meistarsa-
cīkstēs, kā arī izcīnīja trešo vietu 
Pasaules kausa izcīņas kopvēr-
tējumā.

Labākās Latvijas sporta spēļu 
komandas balvu saņēma Latvijas 
vīriešu handbola izlase, kas 
balsojumā pārspēja TTT Rīga 
komandu un Latvijas vīriešu 
hokeja izlasi.

Savukārt balvu “Labākā Lat-
vijas komanda individuālajos 
sporta veidos” ieguva Eiropas 
čempiones plūdmales volejbolā 
Tīna Graudiņa/Anastasija Krav  -

čenoka. Starp pretendentiem uz 
balvu bija arī bobsleja četrinieks 
Oskars Ķibermanis/Matīss Mik-
nis/Arvis Vilkaste/Jānis Strenga 
un plūdmales volejbola duets 
Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs.

Labākā treneŗa balvu saņēma 
plūdmales volejbolistu treneris 
Genadijs Samoilovs, kuŗš bal-
sojumā bija pārāks pār Eduardu 
Andruškeviču (svarcelšana), 
Daini Dukuru (skeletons), Bobu 
Hārtliju (hokejs) un Sandi Prūsi 
(bobslejs).

Par Latvijas labāko technisko 
sporta veidu pārstāvi tika atzīts 
motosportists blakusvāģu klasē 
Kaspars  Stupelis.

Pirmajā trijniekā bija arī moto-
sportists solo klasēs Pauls Jonass 
un rallijkrosa pilots Jānis Bau-
manis. Stupeli līdzjutēji atzina arī 
par populārāko sportistu, viņam 
finālbalsojumā pārspējot Jonasu 
un Krištopānu.

Gada uzlecošās zvaigznes 
balvu saņēma šosejas riteņ brau-
cējs Krists Neilands.

Neilands balsojumā pārspēja 
smaiļotāju Robertu Akmeni, 
tenisisti Kamillu Bartoni, basket-
bolistu Artūru Kurucu un pel-
dētāju Ievu Maļuku.

Tāpat tika pasniegta balva par 
cīņas gribu, kuŗu saņēma Mār-
tiņš  Pļaviņš, kuŗš, spītējot kājas 
savainojumam, pabeidza Pasau-
les tūres spēli, un izcīnīja bronzas 
medaļu. Starp finālistiem bija arī 
basketbolists Jānis Strēlnieks un 
motosportists Stupelis.

Par gada notikumu sportā 
tika atzīts Eiropas čempionāts 
BMX riteņbraukšanā Val-
mierā, kas pārspēja Jūrmalas 
WTA Inter na tional tenisa tur-
nīru Baltic Open, pasaules ral-
lijkrosa čempionāta Neste Lat-
vijas posmu un tet Rīgas ma -
ratonu.

Artūra Vaidera vārdā nosauk-
to balvu kā labākā žurnāliste 
saņēma “Latvijas Radio” žur nā-
liste Inita Kresa-Katkovska.

 Balvai izvirzīti bija arī “Latvijas 
Televīzijas” žurnālists Raimonds 
Gekišs un laikraksta Diena foto-
grafs Aivars Liepiņš.

Latvijas Paralimpiskās komite-
jas speciālbalva aizceļoja pie 
titulētās paravieglatlētes Diānas 
Dadzītes.

Uz balvu pretendēja arī para-
vieglatlēts Aigars Apinis, para-
peldētājs Jurijs Semjonovs un 
paraiejādes sportists Richards 
Snikus.

Tika pasniegta balva gada 
labākajam sporta skolotājam, to 
saņēma Santa Krasovska no 
Rubenes pamatskolas. Uz balvu 
pretendēja arī Laura Janševska 
no Mežinieku pamatskolas un 
Rīgas Valsts 2. ģimnazijas sporta 
skolotājs Māris Liepiņš.

Jau pirms ceremonijas bija 
zināms, ka balvu “Mūža 
ieguldījums Latvijas sportā” 
saņems hokeja spēles entuziasts, 
pirmās mākslīgās ledus halles 
ārpus Rīgas izveidotājs, Talsu 
hokeja kluba dibinātājs un 
vadītājs, vairāku desmitu Latvijas 
hokeja izlases dalībnieku 
audzinātājs Imants Ziediņš.

Pretendentus nominācijās iz -
virzīja Latvijā atzīto sporta fe  de-
rāciju, Latvijas Sporta federāciju 
padomes, Latvijas Olimpiskās 
komitejas, Latvijas Olimpiskās 
vienības vadības, Latvijas Na -
cionālās sporta padomes locekļi, 
kā arī Latvijas sporta žurnālisti 
un citi nozares eksperti, bet 
uzvarētājus noteica žūrija.

Izpelnās interesi no 
NBA spēcīgākajām 

komandām
Nacionālās basketbola asociā-

cijas (NBA) vienība Vašingtonas 
Wizards saņēmusi zvanus no 
vairākām komandām par iespē-

jamiem maiņas darījumiem, 
kuŗos būtu iesaistīts Latvijas 
izlases basketbolists Dāvis Ber-
tāns, ziņo medija NBC Sports 
žurnālists Čeiss Hjūzs.

Lai gan Wizards kluba ģene-
rālmenedžeris Tomijs Šepards 
iepriekš uzsvēris, ka nevēlas 
šķirties no Bertāna, komandas 
vadība tāpat uzklausījusi citu 
vienību piedāvājumus, uzsver 
Hjūzs. Interesi par Latvijas bas-
ketbolistu izrādījušas četras vie -
nī bas, kuŗas atrodamas starp 
līgas līderēm – Bostonas Celtics, 
Denveras Nuggets, Losandželosas 
Lakers, Filadelfijas 76ers – un 
Atlantas Hawks vienība. Šīm 
komandām darījums būtu jāveic 
līdz 6. februārim, kad stājas 
spēkā NBA sezonas maiņu lie -
gums.

Oskara Melbārža 
divniekam – zelts

Latvijas bobsleja pilota Oskara 
Melbārža un stūmēja Intara 
Dambja divnieku ekipāža Kē -
nigszē triumfēja Eiropas kausa 
izcīņas ceturtajā posmā.

Melbārža ekipāža pirmajā 
braucienā uzrādīja astoto ātrāko 
starta laiku, bet finišēja kā pirmie. 
Otrajā braucienā izdevās sa  sniegt 
dalītu sesto ātrāko laiku, kā 
rezultātā finiša līnija vēlreiz tika 
sasniegta kā līderiem, izcīnot 
pirmo zelta godalgu šīs sezonas 
Eiropas kausa divnieku posmos. 

Četrinieku sacensībās Oskars 
Melbārdis ar stūmējiem Intaru 
Dambi, Daumantu Dreiškenu un 
Edgaru Nemmi izcīnīja septīto 
vietu,

Latvijas bobsleja pilots Ralfs 
Bērziņš Kēnigszē trasē Vācijā 
izcīnīja dalītu trešo vietu Eiropas 
kausa izcīņas ceturtā posma ot -
rajās četrinieku sacensībās, bet 
Oskars Melbārdis ierindojās  10.  
vietā. Bērziņš, startējot kopā ar 
stūmējiem Māri Priekuli, Reini 
Nunguru un Dāvi Spriņģi pir-
majā braucienā bija sestie, bet 
otrajā uzrādīja ceturto ātrāko 
laiku.

Nākamajās sacensībās Vinter-
bergā Oskara Ķibermaņa četri-
nieks izcīnīja trešo vietu, izjaucot 
mājinieku dominanci. Ralfs Bēr-
ziņš pēc vāja pirmā brauciena 
summā ieņēma 19. vietu. Ķiber-
manis ar stūmējiem Lauri Kauf-
mani, Arvi Vilkasti un Matīsu 
Mikni pirmajā braucienā bija 
ceturtie, zaudējot tikai trīs Vā -
cijas ekipāžām. Tomēr otrajā 
braucienā sasniegtais otrais re -
zul tāts ļāva summā pakāpties uz 
trešo vietu.

Par posma uzvarētāju kļuva 
Frančesko Frīdricha četrinieks, 

kam Ķibermanis zaudēja 0,40 
sekundes. Ralfs Bērziņš/Edgars 
Nemme/Dāvis Spriņģis/Edgars 
Pirogs sacensībās startēja pirmie 
un, iespējams, tas neļāva viņiem 
sasniegt labāku rezultātu pirmajā 
braucienā, kuŗā Latvijas otrā 
ekipāža bija 20. vietā. Otrajā 
braucienā Bērziņa kvartets 
uzlaboja savu laiku, bet summā 
izdevās pakāpties tikai par vienu 
pozīciju.

Oskara Ķibermaņa pilotētais 
bobsleja četrinieks Vinterbergas 
trasē, Vācijā, finišēja 5.vietā Pa -
saules kausa posmā un tādu pašu 
poziciju ieņēma Eiropas čem  pio-
nāta ieskaitē. Ralfa Bērziņa eki-
āža sacensības noslēdza 16.vietā, 
bet eiropiešu konkurencē ierin-
dojās 12. pozicijā. Visu goda pje-
destalu aizņēma Vācijas ekipāžas.

Martins Dukurs 
šoreiz bez medaļas

Latvijas skeletonists Martins 
Dukurs Vinterbergas trasē 
ieņēma ceturto vietu Pasaules 
kausa trešā posma sacensībās, 
bet Tomass Dukurs ierindojās 
10. vietā. Martins Dukurs pēc 
pirmā brauciena bija trešajā 
vietā, taču otrajā atkāpās uz 
ceturto un šosezon pirmo reizi 
neuzkāpa goda pjedestalā – 
pietrūka 12 sekundes simtdaļu. 
Brauca bez acīs krītošām kļūdām, 
taču kamanas lāgā neslīdēja. 
Uzvaru svinēja olimpiskais čem-
pions Sunbins Juns no Dien vid-
korejas, kuŗš apsteidza divus 
vāciešu. Aleksandrs Gasners 
uzvarētājam zaudēja 0,05 sekun-
des, bet vēl 0,03 sekundes lēnāks 
bija Aksels Junks. M.Dukurs uz -
varētājam zaudēja 0,20 sekundes, 
bet līdz goda pjedestālam bija 
0,12 sekundes. Piektais bija 
vācietis Fēlikss Kaizingers, bet 
pirmo sešinieku noslēdza dien-
vidkorejietis Jiso Kims, Tomass 
Dukurs bija desmitais, Junam 
zaudējot 0,97 sekundes.

Biatlons
Andrejs Rastorgujevs Francijā 

Pasaules kausa (PK) trešā posma 
12,5 kilometru iedzīšanas sacen-
sībās izcīnīja 33. vietu, kā rezul-
tātā viņam pietrūka mazāk nekā 
desmit sekundes, lai piedalīties 
slēpojumā ar masu startu. 

Baiba Bendika Pasaules kausa 
posmā Francijā finišēja 27.vietā 
10 kilometru iedzīšanas distancē, 
lai gan startēja 18 pozīcijas ze -
māk. Divus soda apļus veiku-
šajai Bendikai iekļūšana TOP 40 
ļāva nopelnīt ieskaites punktus 
sezonas kopvērtējumā. No uz  va -
rētājas norvēģietes Tirilas Ek -
hofas viņa atpalika divas minūtes 
un 52 sekundes.

Nākamās biatlonistusacensības 
būs Vācijā, Oberhofā.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


