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Lai mūsu talanti spoži mirdz!
Kultūras ministrs Nauris Puntulis sveic
Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmiju 100 gadu jubilejā
Mēdzam teikt, ka Latvija ir mūUn ikviens talants ir kā dārg- izcilībā. Tieši talanti padara Lai Dārgakmeņi sevi atklātu un
zikas vai kultūras lielvalsts. Es teikšu akmens. To vērtība nav mērāma nāciju un valsti bagātu. Un šajā pa īstam iemirdzētos, nepiecie‒ Latvija ir TALANTU lielvalsts. daudzumā, bet gan kvalitātē un ziņā mēs esam bagāta valsts.
šams darbs un Meistara pieskā-
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Jaunieši atceras
vasaru
Latvijā
4. lpp.

Numura intervijā –
Latvijas
aizsardzības
ministrs
Artis Pabriks
7. lpp.

Māris Sirmais diriģē Latvijas Valsts himnu // FOTO: Valsts prezi- Apsveikuma vārdus teic kultūras ministrs Nauris Puntulis, pa
kreisi no viņa – akadēmijas rektors Guntars Prānis, pa labi – kondenta kanceleja
certa vadītāji Liene Jakovļeva un Edgars Ošleja // FOTO: Valsts
prezidenta kanceleja

Šodien varam tikai apbrīnot
mūsu pirmo valstsvīru viedumu
un tālredzību, kad, pirms simt
gadiem dibinot jaunās valsts
institūcijas, mākslas un mūzikas
augstskolas bija starp pirmajām.
Tās joprojām ir baze kultūrnācijas
pastāvēšanai un attīstībai.
Pirmais rektors Jāzeps Vītols,
konservātorijas pirmsākumos radot savu svītu „Dārgakmeņi”,
augstskolas pamatā ielicis misiju
– būt par dārgakmeņu slīpētavu.

riens. Šodien izsaku savu cieņu,
apbrīnu un pateicību visiem
mūsu mūzikas dižgariem, pedagogiem un ikvienam, kuŗš šo
simt gadu laikā ir ieguldījis
darbu, lai mūsu talanti allaž mirdzētu spoži – gan šovakar uz šīs
skatuves, gan ik dienu pārsteidzot un iedvesmojot klausītājus
visā plašajā pasaulē.
Novēlu vēl spožāku mirdzumu
daudzu mūziķu, arī manai Alma
Mater nākamajā simtgadē!

Jubilejas gaitu bagātināja Latvijas jauno un pieredzējušo mūziķu
kopkoŗis un simfoniskais orķestris // FOTO: Valsts prezidenta
kanceleja

RAITS
EGLĪTIS
PBLA izpilddirektors

Noslēgušās PBLA vadības vēlēšanas;
PBLA uzsāk jaunu darba gadu

2019. – 2020. gadu mijā notikušajās vēlēšanās Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA)
priekšsēža amatā uz diviem
gadiem atkārtoti, savam otrajam termiņam, ievēlēta Latviešu apvienības Austrālijā un
Jaunzēlandē (LAAJ) pārstāve,
sabiedriskā darbiniece Kristīne
Saulīte, bet valdes priekšsēdes
vietnieka amatā – Amerikas
Kā sava otrā termiņa darbības
latviešu apvienības vicepriekš- galvenos virzienus PBLA priekšsēdes amatā, papildus tradiciosēdis Mārtiņš Andersons.

nālo apvienības vērtību aizstāvībai kultūrā, izglītībā, valsts drošības un ekonomikas stiprināšanā, Kristīne Saulīte uzsveŗ
darbu pie organizētas latviešu
sabiedrības un izglītības sistēmas
uzturēšanas diasporā un arī pārdomātu darbu pie remigrācijas
procesu veicināšanas.
“Zināms, ka cilvēkiem nepatīk
rāmji, bet kā vecajai, gan jaunajai
diasporai ir liela atbildība - vienai
uzturēt un modernizēt tās esošo

struktūru, otrai organizēties
gandrīz pilnīgi no jauna. PBLA
loma ir uzsvērt un atgādināt, ka
esam stipri tad, kad esam organizēti, vēl labāk, ja esam organizēti un vienoti,” teica PBLA
priekšsēde. Viņa piebilda, ka
vienlaikus jāveicina cilvēku sapratne par to, ka ik katrs latvietis
ir savas valsts vēstnesis pasaulē,
vienalga, kur tas dzīvotu un kādā
jomā strādātu.
(Turpinājums 5. lpp.)

Latvija piešķiŗ
polītisko
patvērumu krievu
žurnālistam
9. lpp.

Kārlis Streips
par notikumiem
Rīgas domē
11. lpp.

Iepazīsimies
tuvāk –
„Dvēseļu purteņa”
režisors
Dzintars Dreibergs
13. lpp.

Pie latviešiem
Brazīlijā
14. lpp.

Kā klājas
tautiešiem
Bostonā?
8. un 19. lpp.
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Ik dienu jūsu mājās kāds skaistās Latvijas gabaliņš...

Laika mākslas kalendārs
Divpadsmit Latvijas pērles
Dāvājiet saviem bērniem, mazbērniem un cittautu draugiem!
ZVĀRTAVAS MUIŽA
Ēka celta 1880. gadā, un tās architektūrā dominē gotikas formas
reģionam raksturīgā manierē.
Uz pils sliekšņa akmenī iekalti
vārdi latīņu valodā – Hic habitat Felicitas, nihil mali intret
(Te mājo laime, nekas ļauns
neienāk), kas raksturo muižas
bijušo īpašnieku – laulāto draugu Gotlība Ferzena (Gottlieb Alexander von Fersen) un Luīzes
fon Ceikeles (Louise Marie
Zoeckel) dzīves uzskatus.

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.

Kalendāra izdošanu atbalsta

Kalendārus var iegādāties par USD 22,– plūs pasta izdevumi, rakstot čeku uz
50 Sternberger Ave, unit 5
Long Branch, NJ 07740

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

2020. gada kalendārs: ................... gab.

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

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

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740
laiksdsr@aol.com
www.laiks.us
Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet

www.laiks.us!
«LAIKA» abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!
Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 3 mēneši $69.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 3 mēneši $69.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 3 mēneši $75.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 3 mēneši $93.00
Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------

Uzvārds, vārds: _______________________________________
Adrese: _____________________________________________

Parakstu vākšana ārvalstīs
tautas nobalsošanas ierosināšanai
Ārlietu ministrija informē, ka Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) ir izsludinājusi parakstu
vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par
Valsts prezidenta 2019. gada 23. decembrī
apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas
domes un novada domes vēlēšanu likumā” un
“Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu. Parakstu vākšana notiks no 2020. gada
16. janvāŗa līdz 14. februārim.

Vēlētāji, kuŗi parakstu vākšanas laikā uzturas
ārvalstīs, var parakstīties parakstu vākšanas
lapās Latvijas Republikas diplomātiskajās un
konsulārajās pārstāvniecībās. Pēc Ārlietu ministrijas ieteikuma, CVK ir apstiprinājusi 41
parakstu vākšanas vietu ārvalstīs.
Informācija par parakstu vākšanas vietām un
norisi atrodama CVK mājaslapā www.cvk.lv.

L A S Ī TĀ JA BA L S S
Paldies Astrai Moorai un
Harijam Valdmanim par rakstiem, kas beidzot pasaka to, kas
sen bija sakāms. Mūsu latviešu
valodu atzīti valodnieki nostādīja uz stingriem pamatiem
20. gadsimtā, un visā Eiropā to
daudzināja. Ir pēdējais laiks
atmest padomju laikā izgudrotās un uzspiestās maiņas, kas

bija bez jebkāda pamata. Ja kāds
nesadzird starpību starp “ch” un
“h” skaņu, tad tam vai nu ausis
jāizmazgā vai jāiet pie ausu
ārsta dzirdi pārbaudīt. Tad ar
nabaga burtu “r”, ko neprot
mīkstināt, jo nevar īsti sadzirdēt
runas valodā. Bet, kā Astra
Moora norāda, runas valoda
var izklausīties atšķirīga no rak-

____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ________________________________________________

«Priecīgus Ziemsvētkus!
Lai visi Jūsu ceļi dzīvē ir veiksmīgi!»
Jūsu Inese
Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

stu valodas, bet rakstu valoda ir
tomēr noteicēja. Turklāt, derētu
lietot ārpus Latvijas izdotās
vārdnīcas, lai pareizi lietotu vai
nelietotu gaŗumzīmes. Spodrināsim savu valodu!
RENĀTE GRĀVERE
Merilandē, ASV

Laika pirmais redaktors
Kārlis Rabācs mēdza jokot:
„Ja par notikumu nav
rakstīts Laikā, tad šī
notikuma vispār nav bijis!”
Rakstiet, sūtiet ziņas ar foto
par to, kas noticis
Jūsu pagastā – Laiks par to
darīs zināmu un
saglabās vēsturei!
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Žūrija paziņo Lielās mūzikas balvas 2019 nominantus
Lielās mūzikas balvas 2019
(LMB) žūrija 7. janvārī preses
konferencē paziņoja šāgada
galvenā Latvijas mūzikālā notikuma nominantus. Balvu
pasniegšanas ceremonija notiks 25. februārī Latvijas Nacionālajā operā pl. 19.00. Sarīkojumu tiešraidē atspoguļos
Latvijas Televīzijas 1. kanāls
un Latvijas Radio 3 Klasika.
Lielā mūzikas balva ir augstākais Latvijas valsts apbalvojums mūzikā, ko rīko Latvijas
Republikas Kultūras ministrija
un VSIA “Latvijas Koncerti”.
LMB 2019 nominantus paziņoja klātesošie žūrijas locekļi:
žūrijas priekšsēdētājs, diriģents,
komponists, profesors Andris
Vecumnieks; diriģents, mūzikas pedagogs Jānis Erenštreits;
mūzikoloģe – Ināra Jakubone;
mūzikoloģe, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikoloģijas katedras vadītāja –
Ieva Rozenbacha; mūzikoloģe,
Latvijas Televīzijas Kultūras re-

dakcijas vadītāja – Ieva Rozentāle; mūzikoloģe, izdevniecības
“Musica Baltica” direktore –
Solvita Sējāne; mūzikologs,
žurnālists, publicists Armands
Znotiņš.
Portālā “Delfi” norisināsies
Lielās mūzikas balvas 2019 publikas simpatiju balsojums, kas
sāksies 2020. gada 27. janvārī un
noslēgsies 23. februārī pl. 23.59.
Pirmo reizi Lielās mūzikas balvas svinīgajā ceremonijā portāls
„Delfi” pasniegs publikas simpātijas balsojuma uzvarētājam
balvu, ko veidojis mākslinieks
Gatis Erdmanis. Arī jums, cienījamie lasītāji, ir iespēja piedalīties lemšanā par aizvadītā
gada labāko mūziķi. Balsojiet...
PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU
Komponiste Maija Einfelde
Komponists Pauls Dambis
GADA UZVEDUMS
Frensisa Pulenka opera “Karmelīšu dialogi” Latvijas Nacionālajā operā, diriģents Mārtiņš

Ozoliņš, režisors Vensāns
Busārs (rīkotājs – LNOB)
Leonarda Bernsteina mūzikls
“Vestsaidas stāsts” Cēsu pils
parka estrādē, diriģents Andris
Poga, režisors Viesturs Kairišs
(rīkotājs – Cēsu Mākslas festivāls)
Imanta Kalniņa opera “Spēlēju, dancoju” Latvijas Nacionālajā operā, diriģents Mārtiņš
Ozoliņš, režisore Laura GrozaĶibere (rīkotājs – LNOB)
GADA JAUNDARBS
Andris Dzenītis Leaves leaving
Leipzig vijolei un stīginstrumentu orķestrim, pirmatskaņojums 7. septembrī Dzintaru
koncertzālē – Gidons Krēmers,
Kremerata Baltica un diriģents
Fuads Ibrahimovs
Santa Ratniece “Pļavas”, pirmatskaņojums 18. novembrī VEF
Kultūras pilī – orķestris “Rīga”
un diriģents Valdis Butāns
Gundega Šmite “Rītausmas
dieve Ēosa”, pirmatskaņojums
20. septembrī Lielajā ģildē –

Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un diriģents
Andris Poga
PAR IZCILU SNIEGUMU
GADA GAŖUMĀ
Čelliste Gunta Ābele
Dziedātājs Rinalds Kandalincevs
Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris
PAR IZCILU DARBU
ANSAMBLĪ
Čellists Ivars Bezprozvanovs
Ērģelnieks Aigars Reinis
Pianists Mārtiņš Zilberts
GADA KONCERTS
Koncerts “Dialogs ar Mocartu” 18. janvārī Lielajā ģildē –
soliste Irina Zaharenkova, Valsts
kamerorķestris Sinfonietta Rīga
un diriģents Olari Eltss (rīkotājs
– “Latvijas Koncerti”)
Ērģelnieces Ivetas Apkalnas
solokoncerts 27. jūlijā Ventspils
koncertzālē “Latvija” (rīkotājs –
“Kurzemes filharmonija”)
Klavieŗu kvarteta Quadra
koncerts “Ķeniņš un Quadra”
30. oktobrī Rīgas Reformātu

baznīcā (rīkotājs – Jaunās mūzikas festivāls “Arēna”)
PAR IZCILU
INTERPRETĀCIJU
Dziedātājs Raimonds Bramanis – Tota loma Imanta Kalniņa
operas “Spēlēju, dancoju” iestudējumā Latvijas Nacionālajā
operā
Diriģents Ainārs Rubiķis – Artura Onegēra Trešās simfonijas
(“Liturģiskās”)
atskaņojums
15. martā Lielajā ģildē (kopā ar
Latvijas Nacionālo simfonisko
orķestri)
Pianists Vestards Šimkus un
diriģents Atvars Lakstīgala –
Sergeja Rachmaņinova Trešā
klavieŗkoncerta atskaņojums
4. oktobrī Liepājas koncertzālē
“Lielais dzintars” (kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri)
GADA JAUNAIS
MĀKSLINIEKS
Pianists Edgars Cīrulis
Dziedātāja Ilze Grēvele-Skaraine
Saksofonists Aigars Raumanis
Red.

Kas jauns Sanfrancisko Jaunajā teātrī?
2020. gads ir Sanfrancisko
Jaunā teātŗa jubilejas gads. Sanfrancisko līča apkārtnes teātŗa
mākslas entuziastu dibināts
2010. gadā (toreiz ar nosaukumu “Sanfrancisko Teātŗa darbnīca”, tad pārsaukts 2018. gadā,
signalizējot par brieduma pakāpi un uzkrāto pieredzi),
Teātris nu jau var atskatīties uz

(2015), Ē. Kestnera “Emīls un
Berlīnes zēni” (2017) un A. Brigaderes “Sprīdītis?” (2018). Ar
pēdējo teātris ne tikai viesojās
Bostonā un Vašingtonā 2018.
gada nogalē, bet arī 2019. gada
oktobrī devās uz Reikjavīku
Islandē un ar panākumiem
piedalījās starptautiskā latviešu amatieŗteātŗu festivālā

Teātra misija ir vienmēr tiekties pēc kaut kā jauna, lai katrā
izrādē būtu pārsteiguma moments vai nu tematikā (cits
gadsimts, cita valsts, cita problēma), vai aktieŗu izvēlē, vai
dekorāciju un tērpu koncepcijā. Un šoreiz režisore Māra
Lewis sola vairākas nebijušas
lietas. Pirmkārt, ar autores

svētību Māra pati pārtulkojusi
lugu no angļu valodas uz
latviešu. Pirmo reizi būs divi
aktieŗu sastāvi, un līdz ar to
iepējams, ka radīsies divas
pilnīgi atšķirīgas izrādes, jo
katra sastāva mēģinājumi notiks atsevišķi, lai aktieŗi neiespaidotos viens no otra. Pirmo
reizi režisore ir iedalījusi sev

Dženas Silvermenas “Tīrelis” 2. mēģinājums 15. decembrī. Ar
melno lūpu krāsu. (Man bija jājautā režisorei, kāpēc lūpu krāsai
tik liela nozīme. Uz ko viņa atbildēja: “Tā ir mistērija un ar melno
humoru. Vai lūpu krāsa piedod šo noskaņu?”).
Priekšā no kreisās: Katrīna Krāmere, Džoanna Pāvuliņa. Otrā
rindā: Karīna Vasiļevska Das, Anita Greenband, Andrejs Gulbis,
Māra Lewis. Trešā rindā: Sallija Filica, Taira Zoldnere, Indris
Klīmanis, Gundega Ozola, Dace Rapa

Sastāvi:
1. sastāvs: Sallija Filica, Džoanna Pāvuliņa, Karīna Vasiļevska
Das, Andrejs Gulbis, Astrīda Lācītis, Māra Lewis
“Laipa 2019”, kur tika dzirdēti
2. sastāvs: Taira Zoldnere, Dace Rapa, Gundega Ozola Bite,
atzinības vārdi no kolēģiem Mārtiņš Zinbergs, Māra Vilde, Māra Lewis
un sasmeltas idejas un iedvesma tālākiem darbiem.
Izrādes paredzētas 2020. gada 22. un 29. martā
Nesen Sanfrancisko Jaunais
Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrības telpās
teātris ir sācis darbu pie amerikānietes Dženas Silvermenas
Sanfrancisko. Patīkamu skatīšanos!
(Jen Silverman) lugas “Tīrelis”.

Mākslinieces Lindas Treijas tērpa skice izrādei “Tīrelis”

ražīgu pirmo dekādi. Skatītāju
pozitīvās un dažkārt pat sajūsmas pilnās atsauksmes ir ieguvuši pieci iestudējumi: L. Stumbres “Plīvurītis ar punktiņiem”
(2011), O. Bagaturijas “Karalis
Līrs nabagmājā” (2013), R. Blaumaņa “No saldenās pudeles”

lomu, un režisore būs vienīgā,
kas spēlēs abos sastāvos. Jaunā
teātŗa trupai ir pievienojušās
divas sanfrancisko mazā teātŗa
aktrises – Taira Zoldnere un
Dace Rapa. Šis un tas tiks
atstāts konstants: māksliniece
Linda Treija jau strādā pie
tērpu un dekorāciju skicēm,
Aija Moellere joprojām rūpējas par publicitāti, un Iveta
Grava uztur stingrās saites un
attiecības ar sponsoriem.
Jāatzīmē, ka 2019. gadā Sanfrancisko Jaunais teātris tika
gādīgi uzņemts Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrības paspārnē, un tas ir milzīgi atvieglojis ne vienu vien administrātīvu formālitāti. Paldies
biedrībai! Tas arī nozīmē, ka
turpmāk mūsu mecenāti un
atbalstītāji var pieskaitīt ziedojumus teātrim ar nodokļiem
neapliekamajai summai. Priecājamies, ka teātrim tagad ir
jauna kasiere Kristīne Elksne.
Par lugu “Tīrelis”
Iedomājieties Šarlotes Brontē
“Džeinu Eiru” vai Emīlijas
Brontē “Kalnu aukas”. Darbība
risinās bezgalīgajā Anglijas
tīrelī... varbūt 1840. gados?
Kādā savrupā dzimtas namā
dzīvo brālis – nama saimnieks,
divas māsas – vecmeitas, kalpone un liels suns Mastifs. Tad
ierodas guvernante… Luga ir
veidota gotiskās literātūras
garā, kuŗā liela nozīme ir
individuālajam pārdzīvojumam un groteskai – satīriskam
vai komiskam pārspīlējumam, asiem, negaidītiem kontrastiem, un tā centrā ir
šausmas (gan garīgas, gan
fiziskas), noslēpumi, pārdabiskais, apsēsti nami (īpaši
pilis), tumsa, nāve, iznīcība,
dubultnieki, ārprāts (īpaši sieviešu tēlos), lāsti, dažādi rituāli
u.tml. Bērniem līdz 16 gadiem
izrāde nav ieteicama.

LAIKS

4

«Es patiešām atcerēšos šo vasaru kā
vislabāko manā mūžā!»
Jaunieši, pavadiet vasaru Latvijā!

No 6. janvāŗa līdz 28. februārim Amerikas latviešu apvienība
pieņem pieteikumus dalībai prakses programmā Pavadi vasaru
Latvijā. Prakses programma, kas tika izveidota 2015. gadā, dod
iespēju ārpus Latvijas dzīvojošiem latviešu izcelsmes studentiem
vasarā iegūt darba pieredzi Latvijas iestādēs un uzņēmumos. Piecu
gadu laikā, pateicoties ziedotāju atbalstam, šajā programmā piedalījušies 78 jaunieši no ASV, Austrālijas un Kanadas. Sīkāku informāciju
par prakses programmu var atrast apvienības mājaslapā: https://
alausa.org/musu-darbiba/mes-un-latvija/prakses-iespejas-latvija/
Tā par Latvijā pavadīto vasaru
saka jaunieši, kas pagājušajā
vasarā piedalījās ALA prakses
programmā Latvijā. Piedāvājam
iepazīties ar spilgtākajiem deviņu praktikantu iespaidiem no
2019. gada Latvijā pavadītās
vasaras, ko publicēšanai, pēc
iespējas saglabājot jauniešu izteiksmes stilu, sagatavoja prakses programmas vadītāja Līga
Ejupe un ALA Informācijas nozares vadītāja Tatjana ŽagareVītiņa.

Nikolajs Pone,
strādāja mūzejā
Latvieši pasaulē (LaPa)
Mūzejs krāj priekšmetus,
stāstus un dokumentus par
Latviešu bēgļiem un izceļotājiem, kas ļauj parādīt viņu
unikālos dzīves stāstus. Es strādāju par pētnieku palīgu un
krājumu organizētāju un daudz
ko iemācījos par pētniecības
metodēm un to, kā mūzejs darbojas ar kollekcijas priekšmetiem. Tā kā esmu Amerikas latvietis, man ļoti gribējās vairāk
uzzināt par šo tēmu un par to,
kā ASV latviešu kultūra atšķiŗas
no vietējo latviešu kultūras
antropoloģiskā
perspektīvā.
Mana dzīve pagājušajā vasarā
Latvijā bija vienreizējs pārdzīvojums. Kopā ar trīs vislabākajiem draugiem dzīvojām Čaka
ielā, un mums bija jāiemācās
dzīvot kā Rīgas iedzīvotājiem.
Pierast pie ikdienas rutīnas
pirmajās nedēļās bija samēra
grūti, bet mēs ātri iemācījāmies,
ko darīt vai nedarīt. Es katru
dienu gāju kājām apmēram 40
minūtes uz darbu, pēc darba –
uz Rimi veikalu nopirkt pārtiku. Mēs gandrīz katru vakaru
aicinājām pārejos praktikantus
uz mūsu dzīvokli, kur mēs kopā
gatavojām vakariņas. Varētu pat
teikt, ka mēs dzīvojām kā liela
ģimene. Nedēļas nogalēs mēs
parasti devāmies kādā ekskursijā uz laukiem vai turpat Rīgā.
Visneaizmirstamākais bija mūsu
kempinga trips uz Igauniju. Rīgā
noīrējām mašīnas, aizbraucām
uz Pērnavu un uz Tallinu,
nakšņojām teltīs jūras krastā.

ALA deva mums iespēju arī
piedalīties festivālā LAMPA
Cēsīs, kur mēs noklausījāmies
vairākas diskusijas par politiku,
sociālām problēmām un kultūru. Es nekad mūžā neesmu
piedzīvojis tādu dinamisku atmosfēru, kur cilvēki ar pretrunīgiem uzskatiem mierīgi
uzrunā cits citu. Amerikā tā
notiek reti, tādēļ es to atceros kā
vienu no maniem vismīļākajiem
piedzīvojumiem. Tā kā mēs
Latvijā dzīvojām divus mēnešus,
daudzi praktikanti sameklēja
savus radniekus. Es aizbraucu
uz Jaunpili, kur manai ģimenei
pieder zemes gabals. Tur atradu
daudzas vēsturiskas lietas no
kaŗa laika, visinteresantākā bija
ložu sašauta Vācu armijas
ķivere. Tanī dienā Latviešu
leģiona veterānu sapulcē netālu
no Jaunpils satiku arī savu
onkuli Pauli Galiņu. Tur dzirdēju daudzus stāstus par kaŗa
laiku un pat kopā ar pārējiem
veterāniem dziedāju kaŗavīru
dziesmas. Tas bija ļoti emocionāls un vienreizējs notikums.
Pirms pagājušās vasaras es domāju, ka mana saprašana par
latvietību ir laba, jo es cītīgi
mācījos latviešu skolā un Gaŗezerā, bet tagad zinu, ka, lai to
pilnīgi saprastu, jāpadzīvo Latvijā. Domāju, ka pēc šīs vasaras
pārdzīvojumiem, mana latvietība ir stiprāka, mana latviešu
valoda – labāka un mana latvieša dvēsele – pilnāka. Es domāju, ka arī pārējie praktikanti
tā jūtas. Parasti es katras vasaras
noslēgumā saku: “Tā bija mana
visneaizmirstamākā vasara”, bet
es tiešām domāju, ka vienmēr
atcerēšo pagājušo vasaru kā
vislabāko savā mūžā.

Sabīne Brunovska,
strādāja Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūrā
(LIAA)
Pagājušā vasarā es piedalījos
“Pavadi vasaru Latvijā” prakses
programā, un es varu teikt, ka tā
bija vislabākā vasara manā
dzīvē. Mana prakse bija LIAA
(Latvijas Investīciju un attīstības
agentūrā), un es daudz iemā-

cījos par to, kā kompānijas
strādā behind the scenes. Tas ir
neticami, cik daudz es iemācījos! Vislabāk man patika gatavošanās mūzikas festivālam
“Kontaktor-2019”. Varēju parunāties ar ļoti daudziem interesantiem mūzikantiem. Vispār,
es domāju, ka LIAA bija perfekta izvēle man! Ļoti patika piedalīties arī festivālā LAMPA
Cēsīs. Mēs varējām noklausīties
dažādas lekcijas par biznesa
idejām, parunāties ar kompāniju
vadītājiem, dzirdēt par viņu
piedzīvojumiem, strādājot un
dzīvojot Latvijā. Mani ļoti iespaidoja tikšanās ar Ministru
prezidentu Krišjāni Kariņu,
kuŗš pastāstīja par savu dzīvi
Amerikā un to, kā ir dzīvot
Latvijā. Pēc tikšanās es tajā
mirklī gribēju pārcelties uz
Latviju. Es noteikti iesaku
visiem vismaz pamēģināt dzīvot
un strādāt Latvijā. Tas izmainīja
manu dzīvi!
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Dzintars un latviešu
ēdieni avien cieņā
Ikgadējais Kringle Shoppe jau
trešo gadu notika Haycock
Community centrā Bukskauntijā
(Bucks County), Pensilvānijā.
Apmeklētāju skaits pārsniedza
tūkstoti. Visi apbrīnoja skaisti
dekorēto namu un īpaši mūsu
– Latviešu kiosku, kur pārdevām, kā vienmēr, ēdienus –
saldskābo maizi, piparkūkas,
štovētus kāpostus, un pīrāgus.
Lielākā piekrišana bija bagātīgi
saziedotajiem dzintara izstrādājumiem. Mēs lūdzām ziedot
rotaslietas, kuŗas cilvēki vairs

Journeys to Freedom”. Grāmatā
ir 22 ģimenes stāsti par bēgšanu
no Latvijas un Padomju varas
1944. gadā. Quakertown’s apkārtnē iebrauca daudz Latviešu
ģimeņu laikā no 1947. līdz 1956.
gadam. Kopš tā laika divas
baznīcas – luterāņu un baptistu
vēl joprojām pastāv un dievkalpojumi notiek latviešu valodā. Grāmata tapa piecu gadu
laikā. To var nopirkt no Richland
Library, Quakertown, PA, 18951.
Grāmata maksā $25. Visi ienākumi paliks bibliotēkas vēstu-

No kreisās: Ingrida Rodums, Inta Stepanik, Karina Rilling, Silvia
Augstroze

Pauls Švalbe,
strādāja Latvijas Mākslas
mūzejā (LNMM)
Mākslas mūzejā es visbiežāk
strādāju Informācijas centrā,
bet man arī bija iespēja aplūkot
izstādes mūzeja apgaitā kopā ar
techniķi, es pavadīju laiku arī
kopā ar grafiku un gleznu restauratoriem un kollekcijas iekārtotājiem. Man pat bija iespēja palīdzēt ar mākslas darbu
kārtošanu un izbaudīt arī
restaurācijas procesu.
Man ļoti patika būt LNMM,
strādāt tādā atmosfērā, kur bija
patīkami iepazīties ar visiem
kolēģiem. Visi bija ar mieru
atbildēt uz maniem jautājumiem, un bija vērtīgi arī strādāt
Informācijas centrā un citur,
kur es varēju palīdzēt citiem.
Tad, kad man nebija jāstrādā,
man bija iespēja baudīt latviešu
ēdienu un iepazīt Vecrīgu,
apmeklējot galerijas un veikalus. Bija iespēja arī baudīt
Latvijas mūziku, it sevišķi džezu
un rokmūziku. Mēs apmeklējām
festivāla „Rīgas Ritmi” koncertu, kuŗā spēlēja brīnišķīga
grupa no Ķīnas. Es iepazinos arī
ar dažiem Latvijas mūzikantiem.
Interesanta bija mūsu tikšanās
ar Krišjāni Kariņu. Viņam bija
jāizlemj, kas ir mājas viņa uztverē, un viņam arī reiz bija
grūtības saprast savu identitāti
un to, kur viņš jūtas ērtāk. Viņa
situāciju jaunībā es varēju salīdzināt ar savu situāciju un labāk
saprast arī savu identitāti.
(Turpinājums sekos)

nelieto, arī tās, kas sabojātas.
Atsaucība bija liela! Visu, ko
nopelnījām, nosūtījām misijai
„Pakāpieni” Liepājā.
Pēdējā dienā svētdienā skaistas Ziemsvētku dziesmas dziedāja Latviešu baptistu koris,
kamēr apmeklētāji iepirkās un
sēdēja pie kafejnīcas galdiem.
Jaunums šogad bija tikko
izdotā grāmata “Dangerous

riskajam darbam.
Liels paldies visiem dzintara
ziedotājiem, ēdienu gatavotājiem un citiem darbiniekiem!
Ja kāds vēlas ziedot dzintara
rotas, lūdzu, sūtiet:
Karina Rilling,
217 Thousand Acre Road,
Sellersville, PA 18960.
E-pasts: krilling@verizon.net.

ASTRĪDA JANSONE

TRIMDAS BĒRNU BĒRNI
LATVIJĀ
MATĪSS KUKAINIS,
Zvērināts advokāts Latvijā
un ASV
“Priecājos, ka iznākusi
šī lieliskā Astrīdas Jansones grāmata par man
līdzīgajiem trimdas bērnu
bērniem, kas arī tic Latvijas
nākotnei.
Lai tā iedvesmo arī citus!”

Cena: 25,– USD
Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St.
Petersburg, Florida 33715
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Noslēgušās PBLA vadības vēlēšanas;
PBLA uzsāk jaunu darba gadu
(Turpināts no 1. lpp.)
K. Saulīte atzīst, ka PBLA
nākotnē varētu arī aktīvāk iesaistīties remigrācijas procesu
veicināšanā un uzrunāt tautiešus
par iespējamu atgriešanos, bet,
viņa uzskata, ka vispirms jāpiestrādā, lai valsts būtu gatava cilvēkus uzņemt. “Nevis, lai cilvēki
atbrauktu uz visu jau gatavu, bet,
lai valsts dotu cilvēkiem ar pasaules pieredzi iespēju piedalīties
pārmaiņu procesā un ar savu
darbu, attieksmi un pieredzi
palīdzēt mainīt valsti uz labu,”
viņa teica.
K. Saulīte salīdzina šo laiku ar
Trešās atmodas laikiem, kad vecajai trimdai un tautai Latvijā
bija jāsaprot, ka vienai bez otras
neiztikt, lai atjaunotu Latvijas
neatkarību. Tikai tad kad abas
tautas daļas vienojās kopējam
mērķim, mēs varējām panākt
neatkarīgas Latvijas valsts atdzimšanu. Mums visiem ir kopīgi jāmaina domāšanas veids: “Nevis
“es”, bet “mēs”, nevis “mans”, bet
“mūsu” – tikai tad, kad vairums
cilvēku domās šādās kategorijās,
Latvijai ies labāk,” uzsveŗ K. Saulīte.
Kristīne Saulīte dzimusi Les-

tenē, Latvijā. Darbojusies kā
LAAJ priekšsēde un PBLA valdes locekle kopš 2015. gada.
Bijusi arī Melburnas latviešu
draudzes priekšniece 2013. –
2014. gadā. Darbojusies Austrālijas latviešu teātrī un dziedājusi
korī Daina. Viņa ir beigusi
Melburnas Biznesa skolas vadības klasi un ieguvusi stipendiju
Hārvarda Biznesa skolas vadības
un stratēģijas diploma iegūšanai.
Viņas darbs vienmēr ir bijis saistīts ar cilvēkiem – vadot darbinieku komandas, kā arī palīdzot
cilvēkiem individuālajā izaugsmē.
Brīvā laika intereses Kristīnei ir
mūzika, literātūra, polītika, māksla, bizness, kā arī labdarība.
PBLA vicepriekšsēdis Mārtiņš Andersons, kuŗš vietnieka
amatā nomaina Pēteri Blumbergu, ir dzimis un audzis Losandželosā, Kalifornijā, bet šobrīd sadala savu laiku starp darbu
Sanfrancisko un sabiedriskajiem
pienākumiem Rīgā. Kopš 2015.
gada M. Andersons ir darbojies
Amerikas latviešu apvienības
(ALA) valdē, sākumā kā Revīzijas
komisijas loceklis, vēlāk Revīzijas
komisijas vadītājs. Aizvadītajā
ALAs kongresā ievēlēts par

apvienības vicepriekšsēdi.
M. Andersons ir vairākus gadus bijis aktīvs Sanfrancisko latviešu sabiedrībā, kur ir Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrības
priekšsēdis. Viņš ir aktīvs studentu korporācijas Talavija loceklis, un dzied latviešu jauktajā
korī, kas piedalījās 2018. gada
Dziesmu un deju svētkos Latvijā.
Kopš 2012. gada M. Andersons
ir bijis valdes loceklis ASV dibinātajā bezpeļņas organizācijā un
fondā “Friends of the University
of Latvia”, kas veicina atbalstu
Latvijas Universitātei ar mērķi
stiprināt saikni starp latviešu izcelsmes ASV pilsoņiem un talantīgākajiem Latvijas studentiem
un pētniekiem. M. Andersons ir
arī bijis Amerikas Latviešu jau-

natnes apvienības (ALJA) valdes
loceklis un pasaules latviešu jaunatnes semināra “2x2” vadītājs.
Profesionālā dzīvē, M. Andersonam ir ilgstoša darba pieredze
ASV finanču un biznesa sfērā.
Viņš ir strādājis Ņujorkā, Sanfrancisko un Losandželosā, kārtojot finanču darījumus uzņēmumiem tādās Volstrītas bankās
kā J.P. Morgan un GE Capital.
Pašlaik viņš ir pievērsies biznesa
stratēģijas un koordinēšanas jomai,
strādājot kā pārdošanas (sales
operations) speciālists Silīcija
ielejas un Sanfrancisko apkārtnē.
Mārtiņš ir ieguvis maģistra
gradu biznesa vadībā Kolumbijas
Universitātes (Columbia University) Biznesa skolā Ņujorkā, kā
arī bakalaura gradu ekonomikā
un starptautiskās polītikas zinātnēs Northvesternas Universitātē
(Northwestern University) Čikāgā.
Latvijas brīvības fondu, kas
visus tā pastāvēšanas gadus
financē PBLA darbu, turpinās
vadīt Roberts Kukainis. Viņš
strādā Michelin North America,
Grīnvillē, Dienvidkarolīnā, ASV,
kur attīsta servisa pakalpojumus
kompānijas klientiem. Viņš ir
Latvijas Republikas goda konsuls

Dienvidkarolīnā. R. Kukainis ir
beidzis Michigan State University
Honors College. Vēlāk ieguvis
Master of Business Administration
gradu Thunderbird School of
International Management, Fīniksā, Arizonā.
Latviešu sabiedrībā Roberts Kukainis ir bijis Amerikas latviešu
jaunatnes apvienības priekšsēdis un Daugavas Vanagu apvienības Detroitā valdes sekretārs. Absolvējis Gaŗezera Vasaras
vidusskolu un Detroitas latviešu
skolu. Roberts ari bijis Latviešu
apvienības Detroitā (LAD)
priekšsēdis un pašlaik ir korp!
Talavija oldermanis ārzemēs.
Viņš kopā ar sievu Lieni Kukaini
audzina trīs dēlus – Lauri Ūsiņu,
Miku Jumi un Vili Mārtiņu.
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Trimdas izskolotie. Anda Arkliņa

ASTRĪDA
JANSONE
Mārtiņš un Kristīne Puteņi ir
Andas stipendijas ziedotāji, un
viņi paši ir Amerikas latviešu
trimdas bērnu bērni. Mārtiņš
dzimis 1957. gadā Nūdžersijā
un savām studijām saņēma stipendiju no mammas darba
devēja. Viņš izstudēja ķīmiju
Kornelā (Cornell University) un
vēlāk turpināja studijas Čikāgā,
Northvestern universitātē, kur
ieguva gradu marketingā. Viņš
strādā vienā no pasaules lielākajām zāļu firmām Novartis.
Kristīne dzimusi 1961. gadā
Čikāgā. Viņas mamma Dace
Šmidchena bija skolotāju bērns
mūsu nometnē Bernsenā, un
visa ģimene man bija labi pazīstama. Kristīne bija arī viena
no studentēm Kalamazū Latviešu studiju centrā, viņa
studēja architektūru Ilinojas
Techniskajā institūtā (Illinois
Institute of Technology). Vēlāk
ieguva skolotājas izglītību un
tagad strādā kādā pamatskolā
ar bērniem, kam vajadzīga
palīdzība lasīšanā, rakstīšanā
un matēmatikā. Abi Puteņi tika
latviski audzināti, sūtīti latviešu
skoliņās un vasaras nometnēs,
dziedāja korī un dejoja tautasdejas. Mārtiņš un Kristīne apprecējās 1985. gadā, un arī savus
četrus bērnus viņi ir izaudzinājuši latviskā garā. Simtgades
Dziesmu svētkos Latvijā abi
dziedāja noslēguma koncertā.
Visa ģimene ir Latvijā viesoju-

sies vairākas reizes jau kopš
1998. gada.
Puteņu ģimene atzīst, ka izglītība ir ne tikai ceļš uz personisku labklājību, bet arī uz
mieru, saticību un labklājību
visām pasaules tautām un valstīm. Viņi zina, ka Latvijā ir
daudz studentu ar labām idejām, ar degsmi un spējām, bet
vajadzīgs financiāls atbalsts, lai
viņiem atvērtos kādas durvis.
Puteņi priecājas, ka ir izveidots
tāds Vītolu fonds, kur arī viņi
var piedalīties un palīdzēt jauniešiem – tāpat kā kādreiz kāds
palīdzējis viņiem. Līdz šim Puteņu ģimene ir izskolojusi 19
Latvijas studentus, un viņu ziedojumu summa fondam ir jau
ļoti tuvu pusmiljonam eiro.
Manā skatījumā viņi ir īsti
superletiņi!
Mārtiņa un Kristīnes Puteņu
stipendiāte Anda Arkliņa ir
ieguvusi bakalaura un maģistra
gradus tūrisma zinībās. Ar savu
labvēļu ģimeni viņa iepazinās
jau pirms vairākiem gadiem,
vienmēr viņus atceras un ziņo
par saviem panākumiem. Nesen
Puteņu ģimenei Anda atkal
uzrakstīja gaŗu vēstuli, ko man
atļauts publicēt.
„Jau pagājis pusotrs gads,
kopš esmu absolvējusi Vidzemes augstskolu bakalaura studijās. Vēl joprojām spilgti atmiņā palicis brīdis, kad no
Vītolu fonda saņēmu ziņu, ka

Anda Arkliņa
man būs iespēja saņemt financiālu atbalstu studijām. Bet vēl
spilgtāk – abas tikšanās ar jūsu
ģimeni. Jo viens ir zināt, ka kaut
kur pasaulē mīt ļoti labi cilvēki,
kas nesavtīgi un augstāku
mērķu vadīti tev sniedz palīdzību, bet pavisam kas cits,

satikt viņus dzīvē,
sajust un redzēt,
cik dzīvesgudri,
atvērti un prieka
pilni ir šie cilvēki! Mēdz teikt,
ka neviena satikšanās nav nejauša, un tāpat
arī mūsu.
Jau minēju, ka
aizritējis pusotrs gads kopš
absolvētas bakalaura studijas
un dzīve metusi
dažādus līkumus. Lai arī
studiju laikā ar
degsmi stāstīju,
ka es nestrādāšu
astoņas stundas
piecas dienas nedēļā un maģistra
studijas tik drīz
nedomāju uzsākt, tieši pēc
studijām sāku
arī strādāt par
tūrisma un atpūtas studiju virziena speciālisti
Vidzemes augstskolā. Likās
gluži pašsaprotami, un tomēr
jau 2018. gada septembrī turpināju studijas maģistrantūrā
turpat Vidzemes augstskolā, Tūrisma stratēģiskās vadības programmā. Būdama savas dzīvesvietas patriote, bakalaura darbu

izstrādāju par Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervātu. Tas bija veiksmīgs, un varēju piedalīties gan
starptautiskā konferencē, gan
iegūt starptautiskus kontaktus
un sadarbības iespējas. Saistībā
ar biosfēras rezervātu šobrīd izstrādāju savu maģistra darbu –
vēlos izprast jauniešu (16-25
gadu vecumā) vēlmi doties dabā
un to ietekmējošos faktorus.
Pētījums tiek izstrādāts kopā ar
Klarionas Universitāti (Clarion
University) Pensilvānijā. ASV.
Esmu arī zinātniskā asistente
Valsts pētījumu programmas
projektā „Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot
sinerģijas starp pētniecību un
sabiedrību”, jo rezultātiem būs
praktisks pienesums šim projektam. Kas zina, varbūt rudenī
došos apskatīt arī jūsu zemi –
ASV. Maģistra studiju ietvaros
nepieciešams arī strādāt praksē,
tāpēc šovasar gūšu jaunu pieredzi, darbojoties Valmieras
Tūrisma informācijas centrā.
Šķiet, tūrisms ir un paliks mans
darba lauks, tikai vēl „kristallizējas”, vai tas būs vairāk saistīts
ar pētniecību vai praktisku ikdienas darbu tajā.
Lai arī šķiet, ka viss notiek
pats no sevis un pasaulē valda
kāda labās enerģija un notikumu plūsma, kas skārusi arī
mani, zinu, ka bez jūsu stipendijas tas nebūtu izdevies.
(Turpināts 6. lpp.)
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Čikāgas latvietei 107!
Aizvadītā gada nogalē Čikāgas
tautieši sirsnīgi sveica Margrietu
Bušu viņas 107. dzimšanas
dienā! Margrieta Otlāns dzimusi
1912. gada 14. oktobrī Valkā.
Otlānu ģimene uz Rīgu pārcēlās
1918. gadā. Margrieta, pēc Natālijas Draudziņas ģimnazijas absolvēšanas 1938. gada rudenī iestājās Latvijas Universitātē un
sieviešu studentu korporācijā
Dzintra. Universitātes laikā viņa

spēlēja Latvijas sieviešu basketbola izlasē, piedaloties Eiropas
sieviešu sacensībās Italijas pilsētā
Ričoni, kur Latvijas komanda
ieguva 1. vietu. 1939. gadā Margrieta salaulājās ar Tālivaldi
Bušu. Viņu trīs bērni piedzima
Latvijā, pirms bēgļu gaitām.
1944. gadā ģimene atvadījās no
dzimtenes un nokļuva Vācijā.
Eslingenā Margrieta kopā ar
līdzīgi domājošām igaunietēm

Krista Laukmane Schmidt, Margrieta Buša un Aiga Bērziņa

nāšanas skolotāju. 1962. gadā,
Čīles polītiskajai situācijai mainoties, Bušu ģimene tālāk emigrēja uz Ņujorku. Margrieta turpināja darboties Baltijas sieviešu
padomē, cīnoties pret komūnismu un par Latvijas neatkarību.

Basketbolistes. Maragrieta numur četri

Viņa piedalījās Latvijas Universitātes svētku rīcības komitejā,
bija aktīva korporācijā Dzintra
un Bruklinas luterāņu baznīcā.
Margrieta savā Kvīnsas (Queens)
dzīvoklī nodzīvoja līdz pat 100
gadu vecumam. Pašreiz viņa apmetusies uz dzīvi Čikāgas priekšpilsētā pie savas meitas Guntas
Cepurītes ģimenes. Margrietai
Bušai ir četri mazbērni un deviņi
mazmazbērni.
Viņa vienmēr bijusi arī čakla
rokdarbniece ar krāšņu pūru.
Čikāgas deju grupa Mantinieki ar
lepnumu dejo vairākos Margrietas tautastērpos, kas tagad nodoti glabāšanā dejotājai Kristai.
Ja jums kādreiz acīs iekrīt košais
Bārtas tautastērps, kas parasti
mugurā Aigai, tad ziniet – tas
nav tikai tautastērps, tā ir vēsture!
Margrietu Bušu viņas dzimšanas dienā sveica tautieši no
visām pasaules malām, ieskaitot
Latvijas Vēstniecību ASV.
Red.

Trimdas izskolotie. Anda Arkliņa

(Turpināts no 5. lpp.)
Stipendijas iegūšana man radīja papildu atbildību – man
studijas un studiju rezultāti vairs
nebija kaut kas vienkāršs un pats
par sevi saprotams, man tās nozīmēja daudz vairāk, un pat vienkāršo mājas darbu pildīšana netika darīta tikai tāpēc, ka tas
nepieciešams, bet gan arī tāpēc,
lai es patiešām iegūtu vērtību arī
sev. Darot darbus jēgpilni, ar rūpību un izpratni – paveŗas arvien
vairāk iespēju ceļu. Stipendija man
iemācīja uzņemties atbildību par

un lietuvietēm nodibināja Baltijas sieviešu padomi (Baltic Women’s Council), aktīvi iesaistoties
cīņā par sieviešu tiesībām. 1948.
gadā ģimene pārcēlās uz Čīli, kur
Margrieta strādāja amerikāņu
meiteņu skolā par fiziskās audzi-

lietām, ko apņemos izdarīt. Un,
ja apņemos izdarīt, tad ir tikai
viena iespēja – izdarīt to, cik
vien labi varu.
Tāpat neesmu aizmirsusi aktīvās lietas – braukšana ar riteni,
ceļošana un savas Latvijas iepazīšana, skriešana, volejbols un
smiekli ir neatņemama manas
dzīves sastāvdaļa. Un grāmatas
– arī tām ir nozīmīga vieta
ikdienā, un, lai arī darba dienas
paskrien Valmierā, ļoti mīļas ir
manas lauku mājas – gan vecāku

gan savas. Ik nedēļu dodos turp
ar maza bērna prieku, kāpju ārā
no mašīnas, lai redzētu, kas ir
izaudzis, kas uzziedējis, kā mainās Svētupes ainava, mainoties
gadalaikiem.
No jums esmu paņēmusi to
viegluma sajūtu, siltumu un
smaidu, ko dāvājāt tikšanās reizēs. Lai vai kā dzīvē notiktu,
smaids un labs vārds spēj atrisināt daudz vairāk nekā jebkas cits.
Nobeidzot gribētos vēlreiz
teikt sirsnīgu, lielu un dzīves-

priecīgu PALDIES! No sirds
vēlu, lai ik dienu spējat saskatīt
labo un prieku, lai nepietrūkst
enerģijas turpināt iesākto. Mēdz
teikt, ka dodot atpakaļ saņemam
vēl vairāk. Ceru, ka Jūsu labie
darbi pie Jums atgriežas ar vēl
lielāku vērtību.”
Trimdas latvieši atkal ir izskolojuši vienu burvīgu un ļoti
strādīgu Latvijas jaunieti, kam
nav nekādas intereses pārcelties
uz kādu citu zemi vai kā citādi
laimi meklēt ārpus Latvijas.

Viņa ir pateicīga, ka ir laimējies
atrast latviešu ģimeni, kas ir
uzaugusi tālu prom no Latvijas,
tomēr savas saknes Latvijā nav
aizmirsusi.
Šeit un turpmāk publicēti
Astrīdas Jansones stāsti par Jaunākās paaudzes latviešiem, kas
izglītību ieguvuši, pateicoties trimdas tautiešu ziedojumiem Vītolu
fondā. Stāsti tiks apkopoti grāmatā „Trimdas izskolotie”, kas
šogad nāks klajā. Izdošanu atbalsta ALA Kultūras fonds.

S K A N I , M A N A VA L O D I Ņ A !

Egila Levita jaunvārdu birums. Kā to vērtē valodnieki?
Valsts prezidents Egils Levits
pēc ievēlēšanas amatā pārsteidzis
daudzus ar iepriekš nedzirdētiem vārdiem savās uzrunās. Piemēram, vienvērtīgs, likteņkopība,
turpinātība. Pats Levits intervijā
norādījis, tā ir viņa radošā izpausme, bet ko par to saka valodnieki.
“Valodas jaunrade ir katra cilvēka uzdevums, un es arī labprāt
to daru, es saskaitīju kopā, esmu
kādus 12 jaunvārdus radījis, kas
ir iegājušies latviešu valodā.
Mums ir jābagātina mūsu valoda, mūsu valodas konstrukcija
dod mums iespēju radīt jaunvārdus. Domai attīstoties, ir jāatrod jauni vārdi, kas apraksta šo
domu. Un vienvērtīgs ir viens no
tiem. Es domāju, ka tas ieiesies,
un tas ir – visi ir vienlīdz vērtīgi.
Tātad vienvērtīgi,” tā intervijā
LTV stāstīja prezidents.
Literatūrzinātniece, valodniece, publiciste Janīna KursītePakule, tagad Saeimas deputāte,
savulaik bijusi arī Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes
dekāne, raidījumam atzina, ka
šādi jaunvārdi “bagātina valodu
un, redz, – ir par ko padomāt [..]
tiem, kas klausās runu. Tātad tā
runa nav bijusi būvēta uz vār-

diskiem štampiem, stereotipiem,
uz klišejām.”
Arī Latviešu valodas un literātūras skolotāja Āgenskalna
Valsts ģimnazijā Iveta Ratinīka,
arī dzejniece un pētniece un
šobrīd arī Rīgas domes deputāte,
piekrīt, ka Levita uzrunas ir valodas ziņā bagātas.
Turpinātība. “Turpinātība ir
labs veids, kā rakstīt ilgtspēju un
raksturot ilgtspēju un šādus
jēdzienus,” sprieda Ratinīka. “Turpinātība ir process, turpinājums
ir – būs turpinājums, nebūs turpinājums, un tā ir darbība. Tā kā,
manuprāt, nav slikti. Un vispār
ārzemju latvieši daudz vairāk
domā, kā aizstāt svešvārdus ar
latviskiem vārdiem – visu cieņu,”
sacīja Janīna Kursīte-Pakule.
Atjaunotne, sākotne un likteņkopība. „Atjaunotne ir jau
[iepriekšējā] gadsimta sākumā
tekstos lietots vārds, un sākotne
arī. Tad es neredzu tur nekādu
problēmu. Likteņkopība vispār
izklausās pēc 19. gadsimta vārda.
Bet arī tur nav saskatāms nekas
tāds, kam tur nevajadzētu būt,”
atzina Ratinīka. „Likteņkopības
vietā var teikt kopīgs liktenis, bet
“mēs bieži sakām, kāpēc viņš vai
viņa lieto tieši to vārdu. Bet kāpēc

ne?” jautāja Kursīte-Pakule.
“Atjaunotne ir retāks vārds, un
tas nāk no Raiņa. ‘’Dagdas skiču
burtnīcās’’ tas tiek lietots pilnā
mērā. Sākotne vispār nav rets
vārds, tas tiek lietots ļoti spilgti,
lai iekļautu divas vārda nozīmes
“sākums” un “izcelsme”, un tāpēc
filoloģiskajos pētījumos tas ir
diezgan normāls – es pat teiktu
gandrīz vai termina statusā, jo
tiek lietots ļoti ļoti bieži,” savukārt
norādīja Izglītības un zinātnes
ministre Ilga Šuplinska, pēc izglītības valodniece, filoloģijas
doktore, savulaik bijusi arī latviešu valodas un literātūras pasniedzēja.
Vienvērtīgs. “Diez vai ikdienā
mēs runāsim tā – atjaunotne un
sākotne. Tas ir “augstā stila”
vārds, bet no prezidenta runas
gan man vairāki cilvēki jautāja,
ko tas nozīmē – vienvērtīgs,
atklāja Kursīte-Pakule. “Tad gan
man bija jāpadomā, un tas laikam ienācis, burtiski tulkojot no
vācu valodas, jo mēs sakām
līdzvērtīgs. Un, manuprāt, šeit
nav vainas vārdam līdzvērtīgs
un gan jau līdzvērtīgs nostāsies
līdzvērtīgi blakus vienvērtīgam,
jo pie tā mēs esam pieraduši. [..]
Līdzvērtīgs – salīdzināms, bet

vienvērtīgs… Es tā saprastu, ka
vienvērtīgs ir viens pret vienu,”
skaidroja Kursīte-Pakule. “Un
vienvērtīgs ir katrs cilvēks vienādi vērtīgs, tā, manuprāt, ir pati
būtiskākā ideja, ko pateikt valstsvīra runā,” piebilda Ratinīka.
Bet Šuplinska atzina, ka tieši šo
vārdu “līdz galam, godīgi sakot,
nemaz neuztvēra”. “Vienvērtība,
varbūt – unikāla vērtība, varbūt
vienāda vērtība? Kas tur īsti
domāts? Un arī tagad, es pārbaudīju vārdnīcā – izrādās, nekas
jauns – vienvērtīgs, līdzvērtīgs – ir
latviešu literārajā valodā jau sen
ir iekļauts,” norādīja ministre.
Valstsgriba. “Īstenībā tiešām
salīdzināju, un vārdnīcā pašlaik
nav tikai viena vārda, un tas ir
valstsgriba,” pastāstīja Šuplinska
“Kas ir valstsgriba? Valstsgriba ir
katra individa apņemšanās, pirmkārt, būt valstī, saprast, ka tā ir
neatkarīga valsts, un otrkārt –
būt atbildīgam par to. Tā ir
atbildība un arī tāda lepnuma un
cieņas izrādīšana reizē,” skaidroja
Šuplinska.
Slengi un jaunvārdi bijuši vienmēr. Levitam vieni vārdi, bet pavisam citi latviešu valodā ienāk
līdz ar jauno paaudzi, kuŗā,
protams, mūsdienās dominē an-

gļu valoda, turklāt nereti angļu
slengs. Bet viens no jaunās paaudzes elkiem Jānis Krīvēns,
apvienības “Singapūras satīns”
dalībnieks un podkāsta “Pēdējā
pilīte” veidotājs, mierināja, ka
“formāli un dažādos saviesīgākos
pasākumos, saviesīgākās runās
vai kaut vai literārajā valodā neviens tā nerunā. Un neviens to
nedarīs. Tā ir vienkārši sarunvaloda savā starpā, kuŗa ir iegājusies, un no tā nevajag šausmināties. Es domāju, ka pēc gadiem
40 mums varbūt būs kaut kādi
ķīniešu slengi, kad mēs būsim
tādā informācijas burbulī. Varbūt,
es nezinu, tā ir mana prognoze.”
Lai latviešu valoda nenoslīktu
anglicismos un svešvārdos, ir
īpaša Terminoloģijas komisija,
kas cenšas tos latviskot oficiāli,
un ir arī Valsts valodas ekspertu
komisija, kas iesaka, kā labāk
lietot kādu vārdu. Un tā tas bijis
vienmēr, un pirmajā brīdī latviskotie vārdi ne vienmēr ir tikuši
uztverti ar sajūsmu. Ir tāds ļoti
jauks piemērs – 1922. gadā pirmā
terminoloģijas komisija apstiprināja trīs vārdus, ko visvairāk
kritizēja – spuldze, caurule un
mēģene.
Red.
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Ar taisnu muguru un paceltu galvu!
Latvijas Aizsardzības ministrs Artis Pabriks intervijā Tairai Zoldnerei
Aizvadītā gada beigās Latvijas
Aizsardzības ministrs Artis Pabriks apmeklēja ASV, lai piedalītos Ronalda Reigana Nacionālās drošības forumā, kas norisinājās Ronalda Reigana bibliotēkā, Losandželosā. Kalifornijas vizītes laikā ministrs tikās arī
ar latviešu kopienas pārstāvjiem
Sanfrancisko un piekrita sarunai
gan par Latvijas aizsardzības
jautājumiem, gan Latvijas un
pasaules polītisko notikumu
kontekstu.
Ministra kungs, prieks jūs
sveikt Sanfrancisko un paldies, ka bija iespējams atvēlēt
laiku intervijai ārzemju latviešu medijiem! Lūdzu, pastāstiet vairāk par savu vizīti
ASV un par Ronalda Reigana
Nacionālās drošības forumu.
Amerika mums ir svarīgākais
stratēģiskais partneris drošības
jautājumos. Šīs vizītes laikā
apmeklēju Ronalda Reigana
Nacionālās drošības forumu,
kas pulcē ļoti daudzus amerikāņu polītiķus, ar kuŗiem mums
ir jāsadarbojas, lai saņemtu
viņu atbalstu dažādām mūsu
iniciātīvām aizsardzības jomā.
Parallēli tam apmeklēju arī
Monterejas militāro skolu, kuŗu
beiguši vismaz simts Latvijas
studentu, un šajā skolā arī
sniedzu lekciju par drošības
jautājumiem Latvijā, Eiropā un
pasaulē.
Kāda bija Reigana Nacionālās drošības foruma tēma?
Visvairāk tika apspriests „Ķīnas jautājums”. Par Ķīnu raizējas
ne tikai Amerikā, bet arī citur
pasaulē. Mēs redzam, ka tā ir
autoritāra valsts ar ļoti strauji
augošu ekonomiku un ar militārām ambīcijām. Redzam, ka
spriedze pieaug, jo Ķīna cenšas
iegūt ietekmi ar dažādām metodēm gan jauno technoloģiju
jomā, gan izejmateriālu un
investīciju tirgū, un ir būtiski,
lai Rietumu pasaule būtu vienota, jo Ķīnas lielums ir gluži
neizmērojams gan resursu, gan
attīstības ziņā. Amerikāņi paši
arī atzīst, ka ir jomas, kuŗās “nav
izdarīts mājasdarbs”, un ASV
atpaliek no Ķīnas, piemēram,
G5 interneta tīkla izveidē. Šajā
ziņā Latvijā ir labāka situācija
nekā ASV, mums ir daudz
ātrāks internets.
Vai Amerika kā lielvalsts un
kā liels militārs spēks ir gatava
ieklausīties citu valstu domās
un novērtēt citu valstu pieredzi?
Lielākā daļa Amerikas polītiķu un militārās vadības saprot,
ka neeksistē absolūtā vara pasaulē. Tas nozīmē, ka, arī ASV
nevar pilnībā īstenot savu militāro potenciālu, nebalstoties
uz saviem partneŗiem. Partnerība ir vajadzīga gan fiziskā
izpratnē, gan arī tiesiskā izpratnē, lai tam, ko ASV gribētu
darīt, būtu atbalsts no citiem
sabiedrotajiem.
Nesen aizritēja saspringts
NATO 70. gadadienai veltītais
samits Londonā. Dažādu valstu līderi nākuši klajā ar vairāk

vai mazāk pretrunīgiem paziņojumiem, kā Emanuēls
Makrons par “NATO smadzeņu nāvi” vai arī Turcijas
prezidents Redžeps Tajips
Erdogans par to, ka Turcija
neatbalstīs aizsardzības plānus Polijai un Baltijai. Kāds ir
iemesls šādiem nedraudzīgiem izteikumiem?
Domāju, ka ir dažādi iemesli
– Turcija šo Baltijas un Polijas
aizsardzības plānu neatbalstīšanu izmantoja kā “maiņas
kārti”, lai aizstāvētu savas intereses, bet tas nebija nekas tāds,
kas vērsts pret Baltijas valstīm.
Savukārt Francijas prezidenta
E. Makrona izteikumi saistīti ar

gatava sadarboties ar NATO.
Ko tas nozīmē, un kā šāda
sadarbība varētu izpausties?
Godīgi sakot, nezinu, ko viņš
ar to ir domājis. Agrāk bija
NATO un Krievijas padome,
bet pēc Krievijas invāzijas
Ukrainā un Krimas aneksijas šī
sadarbība ir iesaldēta. To varētu
atjaunot, ja Krievija spertu
attiecīgos soļus attiecībā uz
Ukrainu, kur Krievija ir pārkāpusi starptautiskās normas,
uzvedoties kā revanšistiska
valsts. Šeit mēs nekādas atkāpes
nevaram dot.
Krievija daudz pret mums
strādā iekšpolītiski Kanadā,
viņi pērk žurnālistus, tie raksta

jām armiju uzturēt, bet nevarējām to attīstīt. Tagad mēs
varam iet ar taisnu muguru un
paceltu galvu, jo notiek attīstība,
un ar katru gadu mēs redzam
progresu. Arī starptautiski tiekam vairāk cienīti un godāti, jo
esam ļoti labā līmenī sagatavoti,
arī pēc augstajiem NATO standartiem. Mēs arī apmācām citu
valstu kaŗavīrus: no Ukrainas,
Gruzijas, Moldovas. Latvija
daudz dara starptautiskajā palīdzībā. Mēs ne tikai paši paliekam spēcīgāki, bet arvien
vairāk arī varam palīdzēt starptautiski.
Tieši kādās specifiskās nozarēs Latvijas armija īpaši

Latviešu namā Sanfrancisko: Ziemeļkalifornijas latviešu biedrības priekšsēdis Mārtiņš Andersons,
Latvijas Aizsardzības ministrs Artis Pabriks, Taira Zoldnere // FOTO: Latvijas Aizsardzības ministrijas publicitātes foto

franču vēlmi vairāk dominēt
Eiropas polītikā, bet – šīs ambīcijas varbūt ir lielākas nekā
Francijas reālās spējas. Latvijas
pusi bieži vien neapmierina
Francijas piedāvājums križu
risināšanai, piemēram, sankciju
samazināšana Krievijai, kā arī
kritiskā attieksme pret ASV.
Samita laikā šīs ambīcijas tika
mīkstinātas, un samits galu galā
ievirzījās pozitīvā gaisotnē. Turcija apsolīja atbalstīt aizsardzības plānus Polijai un Baltijai,
visi apsolīja vairāk turēties
kopā, un Eiropas dalībvalstis
apsolīja palielināt izdevumus
aizsardzībai. Varbūt paradoksāli, bet tieši prezidents Donalds
Tramps ir panācis to, ka eiropieši ir aktīvizējušies. Pēdējos
gados NATO budžets ir pieaudzis par 130 miljardiem dolaru un līdz 2024.gadam tie būs
jau ap 400 miljardiem dolaru.
Mēs esam spēcīgākā militārā
aliance pasaulē un, neskatoties
uz dažādām pretrunām, tomēr
spējam savā starpā vienoties par
svarīgākajiem
jautājumiem.
Runāt par “smadzeņu nāvi” ir
pāragri – mēs esam tikuši ar
visu galā.
Krievijas prezidents V. Putins ir paziņojis, ka Krievija ir

dezinformējošus rakstus, ko
“iebaro” Kanadas sabiedrībai.
Protams, doma ir skaidra – lai
Kanadas kaŗaspēks NATO atbalsta ietvaros netiktu sūtīts uz
Latviju. Dezinformācijas jomā
krievi nopietni strādā visā
Amerikas kontinentā.
Kāds bijis 2019.gads Latvijas
Aizsardzības spēkiem?
Veiksmīgs, arī budžeta ziņā –
esam saglabājuši 2% no IKP
(iekšzemes kopprodukta) valsts
aizsardzībai. Londonas samita
laikā ASV prezidents D.Tramps
rīkoja pusdienas astoņām
NATO dalībvalstīm, kas pilda
šo „2% apņemšanos”, un mēs
esam vieni no šīm astoņām
valstīm. un ar katru gadu mēs
kļūstam arvien varenāki un
stiprāki. Tomēr vēl joprojām
mums līdzekļi ir vajadzīgi, jo
pasūtījumus aizsardzības vajadzībām veicam jau uz 2027.
gadu un papildus meklējam
atbalstu kā ASV, tā Eiropā.
Jūs bijāt Latvijas Aizsardzības ministrs arī no 2010. līdz
2014.gadam. Kas noticis šajos
četros gados?
Tolaik dzīvojām “izdzīvošanas
režīmā”, jo aizsardzībai tika
atvēlēti tikai apmēram 1% no
IKP. Tas nozīmē, ka mēs varē-

izceļas?
Mēs esam izcili gaisa kontroles jomā, mūsu cilvēki šajā
nozarē ierindojas pirmajā desmitniekā pasaulē, un viņiem ir
gan NATO, gan ASV sertifikāti.
Šajā nozarē apmācām arī citu
valstu gaisa kontrolierus. Mums
ir ļoti labi sagatavotas speciālo
uzdevumu vienības. Esam spēcīgi informāciju technoloģiju
jomās, īpaši strādājam pie jaunu
sakaru sistēmām, sadarbojoties
gan ar Latvijas, gan ārvalstu
kompānijām. Domāju, ka īpaši
varam lepoties ar Latvijas
Zemessardzi. Lai gan zemessardzes vienības ir arī daudzās
citās valstīs, tomēr domāju, ka
mūsu zemessardze ir īpaši labi
sagatavota, un ir augstu jānovērtē tā sabiedrības daļa, kas
gatava savu brīvo laiku veltīt
valsts aizsardzībai.
Sākot ar 2024.gadu, visās
skolās tiks ieviesta Aizsardzības
mācība, kā rezultātā ceram, ka
jaunieši būs sagatavoti rezervei
ar izpratni par valsts aizsardzību.
Runājot par to, lai būtu
vairāk darītāju un mazāk
kritizētāju, – vai jūs aicinātu
jaunus cilvēkus iesaistīties
polītikā?
Tas ir ļoti grūts darbs – ie-

saistīt jaunus cilvēkus polītikā,
jo mēs esam ar dažādām metodēm pēdējos 20-30 gados
polītiķa profesiju padarījuši par
kaut ko necienījamu. Kuŗš cilvēks gan grib darīt darbu, kas
nav cienījams? Ja šodien tu esi
cienījams zinātnieks, ārsts vai
uzņēmējs, rīt tevi ievēl parlamentā, un pēc mēneša tu kļūsti
par “slikto cilvēku”, kuŗu neviens vairs nemīl. Tādas burvju
pārvērtības ar cilvēkiem nenotiek. Acīmredzot, kaut kas ir
nepareizi ar mūsu uztveri un
kaut kas ir nepareizi, kā mēs
raksturojam un analizējam šo
polītiku. Tomēr, es gribētu
jauno paaudzi iedrošināt “iet
polītikā” tieši tā paša iemesla
dēļ, kāpēc es kļuvu par polītiķi:
es arī neticēju polītiķiem. Ja tu
netici tiem, kas tevi pārstāv, tad
demokrātiska sistēma dod tev
unikālu iespēju – ieņemt viņu
pozīcijas. Tātad – ja tu neuzticies, tad dari pats! Te ir stūre,
vadi valsti!
Daudziem jauniem cilvēkiem no latviešu diasporas
ārvalstīs interesē Latvijā notiekošie procesi un gribas arī
būt daļai no Latvijas sabiedrības. Kā diasporas jauniešiem iesaistīties Latvijas polītikā un arī stiprināt Latvijas
aizsardzības spējas?
Piedalīties Latvijas polītikā ir
ļoti vienkārši – jāstājas kādā
polītiskā partijā un jāpiedalās
vēlēšanās! Amerika izsenis ir
zināma kā iespēju zeme, bet arī
Latvija ir iespēju zeme. Es pazīstu daudz cilvēku no ārzemju
tautiešu vidus, kas šeit atraduši
savu vietu un īstenojuši savas
idejas. Bieži vien ir tā, jo
sarežģītāki dzīves apstākļi, jo
innovatīvāks, radošāks tu kļūsti.
Diasporas jaunieši arī var stāties
Latvijas zemessardzē, atrast sev
jaunus draugus, braukt reizi
gadā uz kādu nedēļu piedalīties
mācībās. Es aicinu latviešus
ārvalstīs vairāk stāstīt saviem
draugiem, paziņām par Latviju,
aicinot viņus braukt kā tūristiem
un tā palīdzēt investēt Latvijas
ekonomikā. Arī tad, ja liktenis
mūs ir aizvedis uz citu valsti,
mēs varam atrast veidu, kā
palīdzēt abām šīm valstīm, un
arī paši sev, protams.
Mūsu saruna notika, tuvojoties gadu mijai. Ko jūs
gribētu mums visiem vēl
pateikt un novēlēt Jaunajā –
2020.gadā?
Svarīgākais ir darīt to, kas
pašam patīk. Mēs nekad arī vēl
joprojām nedrīkstam zaudēt
cerību, ka varam pasauli padarīt
labāku, mēs varam to mainīt!
Tas ir tas, kas mūs virza uz
priekšu.
Varbūt ilgo okupācijas gadu
ietekmē mums ir izveidojusies
attieksme, ka mēs pārāk maz ko
varam. Nē, mēs visu varam! Ja
mēs gribam, mēs visu varam
izdarīt, vajag tikai mēģināt un
noticēt! Tātad novēlu mums
visiem – ticību sev un gara
spēku iet to ceļu, ko esam
izvēlējušies!
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Ziemsvētku svinības Bostonā

KRISTS KĀRKLIŅŠ
Decembŗa otrā puse ir laiks,
ko cenšamies pavadīt ģimenes
un tuvinieku lokā. Trimdas
latviešu sabiedrībai šis laiks
saistās ar svētku pasākumu apmeklējumu latviešu centros un
baznīcās, kur rodas iespēja satikt tautiešus, apmainīties apsveikumiem un dāvanām, kā arī
uzzināt, kā citām ģimenēm ir
gada gaŗumā gājis. Pateicoties
vietējās latviešu sabiedrības
pārstāvju aktīvitātei un gadu
gaŗumā izkoptām tradicijām,
Bostonas tautieši var baudīt ar
Ziemsvētku tematiku saistītus
pasākumus teju vai divu nedēļu
gaŗumā.
Pacilātā noskaņā mūs jau 14. decembŗa dienā ievada Bostonas
latviešu skolas Ziemsvētku eglītes koncerts. Pēc mācītāja
Igora Safina uzrunas seko skolas
audzēkņu uzvedums “Kaladū”.

2020. gada 18. janvāris – 24. janvāris

Lugu 3 ainās ar prologu pēc
A. Brastiņa pārrakstījušas Krisīte Skare un Agita Arista. Tam
seko Ziemsvētku vecīša ierašanās un dāvanas skolas audzēkņiem. Lai dāvanas saņemtu, klases secībā no jaunākajām līdz
vecākajām sniedz dažādus priekšnesumus. Šogad koncertu papildināja LSL (Latvian as a Second
Language) klases uzstāšanās. Šī
klase sastāv no pieaugušiem
Bostonas latviešu kopienas pārstāvjiem, kas nerunā latviski,
tomēr atsevišķos gadījumos jau
gadiem piedalās draudzes un
Bostonas latviešu skolas aktīvitātēs. Interesi apgūt valodu ir
izrādījuši gan cilvēki ar latviešu
izcelsmi, kam jaunībā nav izdevies to iemācīties ģimenē,
gan arī tādi, kuŗus ar latvietību
saista radniecīgas un sabiedriskas saites. Vairāki no šīs grupas

audzēkņiem ir jaunpienācēji, ko
pārējie Trimdas draudzes locekļi uzskata par vietējajai latviešu kopienai sevišķi vērtīgu
skaitlisko papildinājumu. LSL
klase savam priekšnesumam
bija izvēlējušies A. Lindgēnas
stāsta “Ziemassvētki kūtiņā”

lasījumu. Skatītāji ar lielu sajūsmu atsaucās uz šīs grupas
izrādīto vēlmi ziedot savu laiku
un spēku, lai apgūtu valodu un
piedalītos latviešu kultūras un
tradiciju saglabāšanā. Liels paldies Dzintrai Zielinski par to, ka
uzņēmās šo klasi mācīt.

Kā tas latviešu svētkos pieņemts, svinību noslēgumā viesi
un Bostonas latviešu skolas
pārstāvji baudīja skolas vecāku
sagādāto svētku mielastu.
21. decembrī Trimdas draudzes nama telpās norisinājās
Ziemas saulgriežu koncerts
“Kalado”. Koncertā uzstājās Bostonas latviešu koris, mūzikālā
grupa “Maldugunis”, solisti un
Ziemsvētku kameransamblis.
Priekšnesumu skaitā kā nozīmīgākais jāpiemin Krisītes Skares kantātes “Budēlīšu Ziemsvētki” pirmatskaņojums. Šis
koncerts nu jau vairāku gadu
gaŗumā palīdz Bostonas latviešu
kopienai vairot tuvojošos svētku
sajūtu nedēļā starp skolas beigām un Ziemsvētkiem.
Ziemsvētku dievkalpojums
notiek 24. decembŗa vakarā. Tā
laikā ērģeles spēlē Ilona Kudiņa,
vijoli spēlē Aija Rēķe, flautu
spēlē Agita Ceruse, un dziesmas dzied Bostonas latviešu
koris. Baznīcas telpa ir cilvēku
pārpildīta. Mācītājs Igors, to
ievērojot, uzslavē klātesošos:
“Tas, ka esat šodien atnākuši uz
baznīcu, norāda uz to, ka jūs
šajā svētku vakarā tiecaties uz
kaut ko vairāk nekā tikai pēc
dāvanām un garda mielasta.” Tā
vietā, lai kauninātu tos kopienas
locekļus, kas dievkalpojumus
apmeklē tikai svētkos, mācītājs
atgādināja, ka svarīgāk par to,
cik bieži cilvēks nāk uz baznīcu,
ir tas, ka cilvēks tiecas uz garīgumu. Dievkalpojuma beigās
mācītājs aizdedzināja klātesošo
svecītes un, pie izejas stāvot,
apsveica katru dievkalpojuma
apmeklētāju Ziemsvētkos. Ar
svecītes liesmiņas siltumu rokās
un mācītāja vārdiem sirdīs
bostonieši dodas mājās, kur
svinēšana turpinās ģimenes un
tuvinieku lokā.

BOSTONĀ AR STILU
SAGAIDĪTA JAUNĀ DEKĀDE

IVARS
GALIŅŠ
Bostonieši atkal bija sasparojušies. Sākums jau bija Ziemsvētku vakara dievkalpojums
Trimdas draudzes baznīcā ar
mācītāju Igoru Safinu, ērģelnieci Ilonu Kudiņu, kori Krisītes Skares vadībā, ar solistiem.
Tik liels baznīcēnu skaits, ar tik
lielu ģimeņu kopību sen nebija
pieredzēts. Jaungada sagaidīšana notika divos cēlienos.
Neminstinoties vārdiem, jaunie
to sagaidīja ballē, vecie 12 stundas vēlāk. Pie tam var droši
teikt, ka neviens nebija klāt abās
sagaidīšanās. Pensionāru Jaungada sagaidīšana 12:00 dienā
jau kļuvusi par tradiciju. Daļa
no šīs tradicijas bija arī polonēze. Tika pat piedraudēts, ka
nedabūs ēst, ja neies polonēzē.
Šoreiz tā izpalika un vienīgā
tautas kustēšanās bija iešana uz
kopbildes fotografēšanos, lai
gan bez mūzikas pavadījuma, Bostonas pensionāri gadmijā // FOTO: Sandra Ramoliņa

tomēr veiksmīga. Mūzika tomēr neizpalika, tā bija pēcpusdienas „nagla”. Par to gādāja
jaunais gitarists un dziedātājs
Richards Kolmanis. Daļa bija
priekšnesuma stilā, daļa izklaidei un kopdziesmu pavadījumiem. Krāšņi skanēja tautasdziesmas, bet ar lielāko izjūtu
dziedājums „Klusa nakts”, ko
tik reti dzird dziedam publiski.
Priekšniece Ilga Richtere apsveica jubilārus. Liels Bostonas
Pensionāru sanāksmju vilinājums ir izcilie ēdieni ar bagātīgu
izvēli, varētu teikt kā pie bagātiem saimniekiem. Jaungada
cienasts vēl bagātāks, zināmā
mērā tā ir saimnieču sacenšanās. Paukšķēja arī šampanieša
korķi, dažs tika pat līdz griestiem. Latviešiem goda mielasti
ir vienmēr bijuši ļoti svarīgi,
gan garā, gan svarā, un bostonieši nav izņēmums.

2020. gada 18. janvāris – 24. janvāris
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
***
Sākušās Barikāžu laika
atceres dienas
13. janvāŗa vakarā Zaķusalā barikāžu atceres sarīkojumā bija
pulcējušies teju 500 cilvēku, tajā
skaitā ap 200 jaunsargu. Viņi nodeva jaunsarga svinīgo solījumu.
Ar svinīgajām uzrunām uzstājās
1991. gada Barikāžu mūzeja direktors Renārs Zaļais un Aizsardzības ministrijas parlametārais
sekretārs Mārtiņš Staķis (AP). Par
mūzikālo noformējumu rūpējās
militārais orķestris.

Iedegts piemiņas ugunskurs
Piemiņas sarīkojumā uzrunu
teica tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP). Zaķusalā iekurināts
arī ugunskurs un sanākušie cilvēki dalās atmiņās par 1991. gada
janvāŗa vēsturiskajiem notikumiem.
***
Valsts prezidents
Barikāžu mūzejā
Valsts prezidents Egils Levits
13. janvārī apmeklēja 1991. gada
barikāžu mūzeju, kur aplūkoja
muzejā izvietoto ekspozīciju, kā
arī tikās ar 1991. gada barikāžu
dalībnieku biedrības pārstāvjiem,
lai pārrunātu mūzeja attīstības
iespējas, kā arī gaidāmos barikāžu
30. gadskārtas pasākumus, informēja Valsts prezidenta kancelejā.

Valsts prezidents Egils Levits
1991. gada Barikāžu mūzejā

da Barikāžu mūzeja nākotnes
perspektīvām, atzina Valsts prezidents.
Runājot par barikāžu notikumu 30. gadskārtas atzīmēšanu,
Valsts prezidents Egils Levits pauda gatavību iesaistīties 1991. gada
barikāžu dalībnieku biedrības rīkotajos pasākumos, lai tādējādi
uzsvērtu šo notikumu svarīgumu
Latvijas vēstures kontekstā, kā arī
sniegtu atbalstu notikumu liecību un atmiņu saglabāšanā.
***
Lietuvā atceras
1991. gada 13. janvāŗa
traģiskos notikumus Viļņā
Lietuva 13. janvārī atceras 1991.
gada traģiskos notikumus Viļņā,
pieminot Brīvības aizstāvju dienu. Toreiz naktī uz 13. janvāri padomju kaŗaspēka īpašās vienības
ar militāro techniku iebrauca neapbruņotu Viļņas televīzijas torņa aizstāvju pūlī un sāka šaut uz
civīliedzīvotājiem. Tika nogalināti 14 cilvēki, vēl simtiem ievainoti. Aprit 29 gadi kopš dienas,
kad īpašās padomju kaŗaspēka
vienības ar spēku ieņēma Viļņas
televīzijas torni un Televīzijas un
radio komiteju, pārtrauca radio
un televīzijas raidījumus. 1991.
gada 13. janvāra notikumi Lietuvā dēvēti arī par “Asiņaino svētdienu”. No lodēm un zem tanku
kāpurķēdēm pie televīzijas torņa
gāja bojā 14 neapbruņoti cilvēki
un vairāki simti tika ievainoti.

Tas notika nepilnu gadu pēc
tam, kad Lietuva bija pasludinājusi valsts neatkarību. 1991. gada
13. janvāris bija “viena no briesmīgākajām, bet arī viena no svarīgākajām naktīm mūsdienu Lietuvas vēsturē”, savā nozīmē “līdzvērtīga neatkarības pasludināšanas dienai”. Tā sacīja Lietuvas
Televīzijas žurnāliste un diktore,
57 gadus vecā Egle Bučelīte. Arī
toreiz, 1991. gada 13. janvārī, padomju specvienībām ieņemot
Lietuvas Radio un televīzijas ēku,
viņa bija studijā ēterā līdz pēdējam brīdim, kad apraide tika
pārtraukta.
***
Valsts prezidents
apmeklē Viļaku
Valsts prezidents Egils Levits
apmeklēja Viļaku, lai kopā ar Viļakas un apkārtnes iedzīvotājiem
godinātu Brīvības cīņu Ziemeļlatgalē 100. gadadienu un pieminētu cīņu dalībniekus. Savā uzrunā Levits teica, ka valsti rada un
uztur tautas ticība un pārliecība,
un Latvija pamatos ir tautas ticība
Latvijai un pārliecība par savu

Tiekoties ar 1991. gada Barikāžu mūzeja darbiniekiem un barikāžu dalībnieku biedrības pārstāvjiem, Valsts prezidents Egils
Levits patiecās par dalību Latvijas
neatkarības nosargāšanā un vēstures saglabāšanā, tā kā 1991. gada
janvāŗa barikādēm un to dalībniekiem bija izšķiroša loma atjaunotās Latvijas nosargāšanā, kas
pierādīja mūsu drosmi un gribu
dzīvot neatkarīgā, demokratiskā
valstī. Raugoties uz mūzeju kā
atmiņu glabāšanas institūciju,
1991. gada barikāžu dalībnieku
biedrības pārstāvji un Valsts prezidents Egils Levits bija vienisprātis, ka mūzejam no privātas
iniciātīvas ir jākļūst par institūciju
ar valstisku raksturu. “1991. gada
Barikāžu mūzejs ir būtisks no
vēsturiskās atmiņas aspekta. Jebkuŗos vēstures notikumos ir dalības jeb pieredzes paaudze, kas
lēnām pārtop par atmiņu paaudzi. Tāpēc paldies par šo privāto
iniciātīvu, savācot un eksponējot
vēstures liecības un atmiņas, bet
ilglaicīgākai atmiņu glabāšanai ir
prezidents Egils Levits
nepieciešams valsts institucionā- Valsts
Latgales apmeklējuma laikā //
lais atbalsts,” runājot par 1991. ga- Foto: Valsts prezidenta kanceleja

taisnību, pieprasot un izcīnot neatkarīgu valsti. “Ticība un pārliecība veido un iedvesmo latviešu nācijas negrozāmo valstsgribu
cauri gadsimtiem,” sacīja prezidents.
Levits uzsvēra Latgales novadnieku ticību valstij un pārliecību
par Latviju kā visu kopējo lietu.
“Valodas, latvisko tradiciju un kultūras saglabāšana, gadsimtiem
esot nošķirtiem no pārējās Latvijas, Latgalē prasīja īpašu drosmi
un ticību. Tāpat drosmi un ticību
prasīja Latgales atmoda un Latvijas valstiskumam būtiskā ideja
par visu latviešu zemju apvienošanu vienkopus vienā valstī,” sacīja prezidents, norādot, ka tieši
Latgales kongress bija Latgales
novadnieku ticības Latvijai un
latviešu nācijas likteņkopības apliecinājums.
***
Valsts prezidents tiekas
ar tiesnešiem
13. janvārī Valsts prezidents
Egils Levits Rīgas pilī tikās ar
nodibinājuma “Latvijas Tiesnešu
mācību centrs” (LTMC) pārstāvjiem, lai pārrunātu Latvijas tiesnešu zināšanu un prasmju pilnveides procesu.

Sarunas laikā nodibinājuma
pārstāvji informēja Valsts prezidentu, ka iestādes piedāvātās mācības gadā apmeklē vidēji 95%
Latvijas tiesnešu, un šī brīža aktuālie temati, par ko tiesneši interesējas, ir jaunāko normatīvo
aktu grozījumi, spriedumu kvalitāte, kibernoziegumi un e-pierādījumi (ik gadu mācību satura
temati mainās atkarībā no tiesnešu vēlmēm un vajadzībām). Tāpat LTMC stāstīja par tiesnešu
mācību procesa norisi, mācību
programmu izveidi, tiesnešu darba profesionālo novērtēšanu un
nākotnes attīstības iecerēm.
***
Latvijas Okupācijas mūzeja
jaunās ekspozīcijas
dizaina konkursā

Latvijas Okupācijas mūzeja biedrības (LOMB) rīkotajā konkursā
žūrijas komisija par labāko atzinusi Dizaina biroja H2E ieceri
“Gaismas ceļš”. Piedāvātā koncepcija tiešā veidā sasaucas ar architekta Gunāra Birkerta Nākotnes nama ideju – melnais pret
balto, tumsa pret gaismu. Dizaina metu konkursā tika iesniegti
četri projekti, kuŗus vērtēja žūrijas komisija 16 cilvēku sastāvā –
LOMB biedrības biedri, Mūzeja
darbinieki un pieaicināti eksperti. Konkursa rezultātu paziņošana
notika Latvijas Okupācijas mūzejā, atklājot šādu vietu un naudas balvu sadalījumu.

Žūrijas komisijas vadītājs –
LOMB valdes priekšsēdis Valters
Nollendorfs, komentējot žūrijas
izvēli, stāsta: “Konkursa uzvarētājs
Dizaina birojs H2E ir sevi pierādījis vairākos nozīmīgos projektos, kas atbilst Latvijas Okupācijas
mūzeja jaunās ekspozīcijas apjomam un saturam. Biroja jaunākais
atbilstošais veikums apskatāms
Latvijas Nacionālajā vēstures mūzeja izstādē “Latvijas gadsimts.”
Esam pārliecināti, ka sadarbībā ar
H2E mums būs iespējams gada
laikā par Latvijas Okupācijas mūzeja atbalstītāju ziedotajiem līdzekļiem sagatavot un atklāt jaunu,
modernu pastāvīgo ekspozīciju
Latviešu strēlnieku laukumā.”
***
Stūŗa mājā virtuāla izstāde
“Atņemtās vēstules 1940/1941”
Stūra mājas ekspozicija “Čekas
darbība Latvijā” papildināta ar
jauniem materiāliem. Latvijas
Okupācijas mūzejs tur atklāja
jaunu virtuālu izstādi “Atņemtās
vēstules 1940/1941”. Tajā redzamās vēstules atrastas Čekas ierosinātajās krimināllietās. Divos
ekrānos apmeklētāji var aplūkot
unikālas vēstures liecības – septiņas personīgas vēstules, kuŗas atrastas, pārskatot ap 800 Latvijas
Nacionālajā archīvā glabātu Čekas sastādītu krimināllietu. Kopumā archīvā glabājas vairāk nekā
4000 krimināllietu, kas ierosinātas 1940. – 1941. gadā.
Divas izstādē redzamās vēstules
nelegāli sūtītas no apcietinājuma,
taču nesasniedza adresātus, jo
tika konfiscētas. Par pārējām četrām, kuŗas rakstīja tuvinieki, nav
zināms, vai tās nonākušas pie
apcietinātajiem. Viena vēstule ir
pārķerta ceļā uz Maskavu – deviņgadīga meitene sūtīja lūgumu
Staļinam apžēlot viņas apcietināto tētiņu.

virs estrādes kupola metalla konstrukcijām tika svinīgi pacelts
spāru vainags.
Atbilstoši būvniecības tradicijām ar spāru svētkiem simboliski
iezīmējas brīdis, kad apjomīgākie būvdarbi ir paveikti un būvobjekts ir ieguvis kopīgo veidolu.
“Jaunā Mežaparka Lielā estrāde
turpina sarakstu ar mūsu atjaunotajām, izcilajām Rīgas un visas
Latvijas kultūras iestādēm. Esam
veiksmīgi rekonstruējuši Latvijas
Nacionālo mākslas mūzeju, kultūras pili “Ziemeļblāzma” un VEF
Kultūras pili, un šodien jau svinam spāru svētkus Mežaparka
Lielajā estrādē. Vēlos pateikt paldies Lielās estrādes būvniekiem
par darbu, par to, ka būvniecība
norit atbilstoši grafikam un ir sasniegts būves augstākais punkts.
Izsaku pateicību arī visiem būvniecības procesa dalībniekiem,
kuŗi ir iesaistījušies šīs nozīmīgās
būves tapšanā,” svinīgajā sarīkojumā sacīja Rīgas domes priekšsēdis Oļegs Burovs. Viņš arī atgādināja, ka jaunā Mežaparka Lielā
estrāde šā gada 18. jūnijā tiks nodota lietošanā, bet pie tā darbi neapstāsies, būs jāplāno jau nākamais estrādes būvdarbu posms.

***
Latvija piešķīrusi
polītisko patvērumu
Latvija piešķīrusi polītisko patvērumu Krievijas ziņu aģentūras
Rosbalt žurnālistam Aleksandram Švarjovam. Viņu Krievija
izsludinājusi starptautiskā meklēšanā saistībā ar apsūdzībām neslavas celšanā Krievijas miljardierim Ališeram Usmanovam un
Izstādē redzamas vēstules, kas naudas izspiešanā. Patvērums
atrastas Nacionālā archīvā Če- piešķirts arī Švarjova ģimenei.
kas sastādītās krimināllietās
***
Izstādes satura autore vēstur- Par referenduma ierosināšanu
niece Inese Dreimane stāsta: “Brīvarēs balsot arī ārvalstīs
vībā palikušo tuvinieku vēstulēs
Centrālā vēlēšanu komisija izvēstīts par bērna piedzimšanu, sludinājusi parakstu vākšanu tauikdienas gaitām, grūtniecības no- tas nobalsošanas ierosināšanai par
risi, radu un draugu dzīvi. Apcie- Valsts prezidenta apturēto likutinātie vēstulēs izteica lūgumus mu “Grozījumi Republikas pilsēatsūtīt viņiem nepieciešamo, taču tas domes un novada domes vēlīdzās tam ir arī raizes par ģimeni lēšanu likumā” un “Grozījums liun nožēla, ka pašiem nav iespējas kumā “Par pašvaldībām”” atcelbūt līdzās un atbalstīt. Vēstulēm šanu. Šajā balsošanā varēs piedapievienotās arestēto fotografijas līties arī tie Latvijas pilsoņi, kas
sniedz papildu emocionālo pār- uzturas ārvalstīs, ziņo Ārlietu
dzīvojumu, jo ir iespēja ieskatīties ministrijā.
acīs cilvēkiem, kuŗu likteņi bija
Parakstu vākšana notiks no
traģiski. Atkalredzēšanās nenoti- 2020. gada 16. janvāŗa līdz 14.
ka – pieciem arestētajiem tika pie- februārim. Vēlētāji, kuŗi parakstu
spriests un 1941. gadā izpildīts vākšanas laikā uzturas ārvalstīs,
nāvessods, bet divi gāja bojā ie- var parakstīties parakstu vākšaslodzījuma vietās Padomju Sa- nas lapās Latvijas Republikas divienībā.”
plomātiskajās un konsulārajās
***
pārstāvniecībās. Pēc Ārlietu miMežaparka Lielajā estrādē
nistrijas ieteikuma CVK ir apstipsvin spāru svētkus
rinājusi 41 parakstu vākšanas
Atzīmējot jaunās Mežaparka vietu ārvalstīs.
Lielās estrādes būvdarbu apjomīgākās daļas pabeigšanu, 8. janvārī
(Turpinājums 10. lpp.)
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(Turpināts no 9. lpp.)
Pirmoreiz Latvijā veikta
trahejas rekonstrukcija
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) ārsti
atšķīruši jaunu lapaspusi Latvijas
medicīnas vēsturē, veicot unikālu
operāciju – trahejas augšējās daļas rekonstrukciju. Pēc tās pacients atkal var elpot bez palīgierīces un var runāt. Tā kā šādas
operācijas nav ierastas arī Eiropā,
mūsu mikroķirurgi pamatoti var
lepoties visas Eiropas līmenī. “No
pacienta kājas pārstādījām divus
atsevišķus audu komponentus jeb
lēverus. Ar pirmo mēs veicām trahejas iekšējo atjaunošanu – atjaunojām trahejas gļotādas daļu. Savukārt ar kaulu plātnīti mēs atjaunojām trahejas karkasu, kas
nodrošina stabilitāti,” stāstīja Rokas un plastiskās ķirurģijas nodaļas plastikas chirurgs Jānis Zariņš.
***
Irakā dienošos Latvijas
kaŗavīrus pārvieto uz Kuveitu
Tāpat kā Dānija, arī Latvija savus sešus Irakā dienošos kaŗavīrus pārvietos uz Kuveitu, pastāstīja Latvijas aizsardzības ministrs
Artis Pabriks (AP). Ministrs atgādināja, ka Dānija drošības apsvērumu dēļ uz laiku no Irakas uz
Kuveitu pārvietos lielāko daļu no
tur izvietotajiem kaŗavīriem. Tas
nozīmē, ka līdz ar dāņiem uz Kuveitu tiks pārvietoti Dānijas kontingenta sastāvā dienošie seši Latvijas kaŗavīri. Viņi patlaban mājās
neatgriezīsies, bet uzturēsies šajā
Tuvo Austrumu valstī.
Šāds lēmums pamatots ar vairākiem apsvērumiem – gan drošības dēļ, gan arī ar to, ka patlaban jebkāda veida Irakas spēku
apmācības Irakā uz nezināmu
laiku ir pārtrauktas.
*
Uz Kuveitu no Irakas pārvietotie seši Latvijas kaŗavīri izvietoti militārajā bazē un nekādus
specifisku uzdevumus patlaban
neveic, aģentūrai LETA pastāstīja
Latvijas Aizsardzības ministrijas
preses pārstāvis Kaspars Galkins.
Patlaban tiek sekots līdzi visai
informācijai un kaŗavīri attiecīgi
ir gaidīšanas režīmā par tālākajiem lēmumiem. “Kaŗavīri ir drošībā un gatavi pildīt tālākos uzdevumus,” norādīja Galkins. Šāds
lēmums pamatots ar vairākiem
apsvērumiem – gan drošības dēļ,
gan arī ar to, ka patlaban jebkāda
veida Irakas spēku apmācības
Irakā uz nezināmu laiku ir pārtrauktas.
*
Latvijas Ārlietu ministrija (ĀM)
nosoda Irānas īstenoto raķešu
triecienu pa koalicijas spēku bazēm Irakas territorijā. Vienlaikus
ministrija stingri aicina Latvijas
valstspiederīgos neapmeklēt Iraku, Irānu, Sīriju un Jemenu.
***
Koalicija atbalsta Latvijas
kaŗavīru turpmāko darbību
Koalicija atbalsta Latvijas kaŗavīru turpmāku iesaisti cīņā pret
terroristisko organizāciju Daesh
(Islāma valsts) Irakā, pēc koalicijas sadarbības sanāksmes žurnālistiem sacīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV). Viņš
informēja, ka viens no koalicijā

pārrunātajiem jautājumiem bijis
Aizsardzības ministrijas sagatavotais un valdībā iesniegtais Saeimas lēmumprojekts “Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kaŗavīru dalībai pret terroristisko organizāciju ISIL/Daesh vērstajā starptautiskās koalicijas militārajā operācijā Irakā”. Pēc Kariņa teiktā, valdība lems virzīt izskatīšanai Saeimā priekšlikumu dot Latvijas
kaŗavīriem mandātu piedalīties
starptautiskā koalicijā cīņā pret
Daesh Irakā.
***
Bezmaksas nometne
izbraukušo ģimeņu bērniem
un jauniešiem
Valkas novada dome pavasarī,
no 30. aprīļa līdz 4. maijam, organizē nometni no Valkas novada
izbraukušo ģimeņu bērniem un
jauniešiem, portālu Latviesi.com
informēja pašvaldībā. Nometne,
gan arī nokļūšana Latvija dalībniekiem būs bez maksas. Nometne 100% apmērā tiks financēta no remigrācijas sekmēšanas
pakalpojumu programmas, tostarp arī biļetes lidojumam.

Plānotais dalībnieku skaits ir
30 skolēni, tajā skaitā 12 no diasporas ģimenēm, 12 no remigrantu ģimenēm, kuŗi ir atgriezušies no ārzemēm un mācās Valkas
novada skolās, un 6 skolēni, kuŗi
ir mācījušies tikai Latvijā. Nometnes laikā dalībniekiem būs
iespēja kopīgi iepazīt Valkas novadu, Siguldas aktīvā tūrisma
piedāvājumus, Latvijas galvaspilsētas Rīgas vecpilsētu un paviesoties televīzijas tornī, kā arī
visiem pedagogu vadībā kopīgi
darboties sporta un kultūras sarīkojumos.
***
Latviešu dronu šovs
Sanktmoricā, Šveicē
1. janvāŗa naktī vienā no lielākās Šveices kūrortpilsētas Sanktmoricas debesīs ierastās svētku
uguņošanas vietā 10 minūšu ilgā
priekšnesumā debesīs dejoja vairāk nekā 100 droni. Skaistā, videi
un dzīvniekiem draudzīgā šova
autori ir latvieši, ziņoja Latvijas
Avīze. Kompanijas Base Motion
producents Armands Blumbergs
laikrakstam stāsta, ka iespēja rīkot
šovu izcīnīta konkursā un šī nav
pirmā reize, kad uzņēmums piedalījies dronu šova veidošanā ārzemēs – 23. decembrī viņu veidotais dronu priekšnesums bija skatāms Austrālijā.
***
Minchenē godinās
Marisa Jansona piemiņu
Koncertu namā, kuŗu iecerēts
uzcelt Minhenē, viena zāle var
tikt nosaukta nesen Mūžībā aizgājušā latviešu diriģenta Marisa
Jansona vārdā, ziņoja vietējais
laikraksts Sueddeutsche Zeitung.
“Viņš bija diriģēšanas zvaigzne,
sūtnis pasaulē, mūzikas starpnieks. Es labi varu iztēloties, ka
jaunā koncertu zāle koncertu

namā sauktos viņa vārdā un mēs
šādi godinātu viņa piemiņu,”
intervijā Vācijas ziņu aģentūrai
DPA sacīja Bavārijas federālās zemes zinātnes un mākslas ministrs
Bernds Ziblers. Mariss Jansons ir
viens no pasaules ievērojamākajiem diriģentiem. Viņa darbība
ilgu laiku bija cieši saistīta ar
Mincheni, kur viņš no 2003. līdz
2019. gadam bija Bavārijas radio
simfoniskā orķestŗa galvenais
diriģents.
***
Nelsons pērn bijis
nodarbinātākais klasiskās
mūzikas izpildītājs pasaulē
Klasiskās mūzikas datubaze
Bachtrack apkopojusi statistiku
par 2019. gadu, un saskaņā ar to
visvairāk nodarbinātais klasiskās
mūzikas izpildītājs 2019. gadā bijis latviešu diriģents Andris Nelsons, vēsta satori.lv.

Nelsons, kurš kopš 2014. gada
ir Bostonas simfoniskā orķestra
mūzikālais vadītājs un kopā ar šo
orķestri saņēmis divas Grammy
balvas, aizvadītajā gadā diriģējis
132 koncertus un operas. Nodarbinātāko pasaules diriģentu trijniekā ir arī Minchenes filharmoniķu galvenais diriģents Valērijs Gergijevs no Krievijas, kā arī
igaunis, Amsterdamas Karaliskā
Concertgebouw orķestŗa diriģents
Pāvo Jervi. Nelsons ierindojies
ne tikai nodarbinātāko diriģentu
topa pirmajā vietā, bet apsteidzis
arī pasaulē pieprasītākos pianistus, vijolniekus un čellistus.
***
Arno Jundzes romāni
dodas pasaulē
Pērn bija priecīgi notikumi latviešu literatūrai, rakstniekam
Arno Jundzem un Latvian Literature – divi Arno Jundzes darbi
izdoti ārzemēs. Viens – tepat kaimiņos Lietuvā, bet otrs tālajā un
eksotiskajā Meksikā, informē izdevniecībā “Zvaigzne ABC”.

Lietuvā izdots Arno Jundzes
romāns “Sarkanais dzīvsudrabs”,
kas latviešu valodā iznāca sērijā
“Mēs. Latvieši. XX gadsimts” apgādā “Dienas Grāmata”. Ar no-

2020. gada 18. janvāris – 24. janvāris

V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
IRAKA. Irakas galvaspilsētas Bagdādes “Zaļajā zonā”, kur atrodas ASV un citu valstu vēstniecības, ietriekušās divas raķetes, pavēstīja ziņu avoti drošības spēkos. Neilgi pirms pusnakts ziņu aģentūras
AFP korespondenti Bagdādē dzirdēja divus skaļus sprādzienus, kam
sekoja pastiprināti apsargātās “Zaļās zonas” drošības sirēnas. Uzbrukums notika gandrīz 24 stundas pēc tam, kad Irāna izšāva 22 ballistiskās raķetes uz divām Irakas aviobāzēm, kuŗās stacionēti ASV un
citu koalicijas valstu spēki. Šo bazu apšaudē gan nebija cilvēku upuru.
LATVIJA. Tuvāko gadu laikā Latvijai jāpaplašina savu pārstāvniecību tīkls, norādīts ārlietu ministra ikgadējā ziņojumā par
paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolītikā un Eiropas Savienības
jautājumos 2019. gadā. Tas būtu jādara, lai aizstāvētu intereses, stiprinātu valsts atpazīstamību starptautisko partneru vidū, atbalstītu
Latvijas uzņēmējus jaunu ekonomisko iespēju apgūšanā tālākajos
kontinentos, pilnvērtīgāk nodrošinātu konsulāros pakalpojumus Latvijas valstspiederīgajiem pasaulē un atbalstītu diasporu. “Šobrīd
vēstniecību pārklājums nav vērtējams kā optimāls, un to atvēršana ir
nākamo gadu uzdevums,” sacīts ziņojumā.
saukumu “Raudonasis gyvsidabris” to izdeva Lietuvas Rakstnieku
savienības izdevniecība (Lietuvos
Rašytoju Sajungos Leidykla), un
romānu tulkoja Jurgis Banevičius.
Stāsts par tulkojuma tapšanu
ir mazliet neparasts, jo tulkotājs
Jurgis Banevičius pats atrada romānu, strādājot Ventspils rakstnieku mājā, un pats arī piedāvāja
izdevējam.
Savukārt romāns “Putekļi smilšu
pulkstenī”, kuŗu latviešu valodā
izdeva “Apgāds Zvaigzne ABC”,
kļuvis (vismaz meksikāņu izdevēji tā apgalvo) par pirmo latviešu
autora grāmatu, kas izdota Meksikā. Romāna atvēršana norisinājās decembŗa sākumā Gvadalaharas grāmatu tirgū, kas ir viens
no lielākajiem grāmatniecības
notikumiem spāniski runājošajā
pasaulē, un to izdeva apgāds Casa
Editorial Abismos. Romāna nosaukums spāņu valodā ir “Polvo
en el reloj de arena”, un to tulkoja
Agnija Anča, Meksikā dzīvojoša
latviete, kuŗa turp pārcēlusies no
Latvijas.
***
Sidnejā dzied latviešu
dziesmas un dejo
Ap septiņdesmit cilvēku 10. janvārī bija sanākuši Sidnejas Latviešu namā, lai baudītu Skaņumājas muzikantu (Krape, Latvija)
koncertu un kopā ar viņiem izdziedātu galda dziesmas, ko latvieši allaž kopā sanākšanās ir
dziedājuši. Un publika tiešām arī
aizrautīgi dziedāja līdzi – gan
“Dažu skaistu ziedu”, gan “Skaista
ir jaunība, gan “Upe nesa ozoliņu”,
jo kuŗš latvietis gan tās nezina!

Koncerts ilga mazliet vairāk
par stundu, un tad varēja aut kājas latviešu dančiem, jo Skaņumājas mūzikanti ir arī lieliski
danču mūzikanti. Dancots tika
daudz – Pankūkas, Oira, Cūkas
driķos, Krakovjaks – un visi citi
danči, bez kuŗiem danču vakars
nemaz nav iedomājams. Viens
no Skaņumājas pārstāvjiem Ilmārs Pumpurs teic, ka Latvijas
mūzikanti ļoti priecājas par interesanto satikšanos ar latviešiem

Austrālijā. Savukārt Austrālijas
latvietis Artūrs Landsbergs, kuŗš
šo dziesmu un danču vakaru organizēja, uzsver, ka viss bijis ļoti
labi, visi lustīgi uzdziedāja, uzdancoja un paspēja pat iemācīties
kādu jaunu danci.
***
Annas Ziedares
Vasaras vidusskola Austrālijā
Pasaules Brīvo latviešu apvienība un AZVv ziņo: savu jauno
mācību gadu uzsākusi Annas
Ziedares Vasaras vidusskola. Uz
Vasaras vidusskolu sabrauc latviešu izcelsmes jaunieši no visas
Austrālijas un pat Jaunzēlandes.
Ir prieks, ka skolēni ir gan Austrālijā dzimušie, gan arī nesenāk
no Latvijas atbraukušie latviešu
jaunieši. Arī skolas vadībā ir notikušas paaudžu maiņas. Tā ar šo
mācību gadu vidusskolu vadīs
trešās paaudzes latvietis – Markus
Dragūns no Melburnas.

Jaunieši pavada trīs nedēļas latviskā vidē, apgūstot latviešu valodu, gramatiku, vēsturi, ģeografiju, latviešu tautas mākslu, latviešu
tradicijas, dziesmas un tautas dejas. Skolai noslēdzoties, pirmo reizi Austrālijā dzīvojošajiem tautiešiem būs iespēja kārtot Valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenu. Eksāmenu varēs kārtot jebkurš, kam interesē uzzināt savu
latviešu valodas prasmes līmeni.
Vidusskolas mācības notiek
Austrālijas latviešu īpašumā
“Dzintari”, Dienvidaustrālijas laukos, kas ir apmēram divu stundu braucienā no Adelaides. Šogad skola atskatīsies uz savu jau
44. darbības gadu. Skolas financējumā piedalās visa Austrālijas
latviešu sabiedrība – biedrības,
organizācijas, bērnu vecāki un
labvēļi. Vislielāko atbalstu sniedz
Latviešu apvienība Austrālijā un
Jaunzēlandē. Prieks arī par Latvijas ĀM atbalstu – trīs latviešu
valodas skolotājām no Latvijas!
Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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L AIKU UN VIETU MIJĀS

Bin Ladens, al-Bagdadi, Soleimani
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

FRANKS
GORDONS
Šos trīs monstrus jeb briesmoņus vieno tas, ka viņus likvidēja
amerikāņu izlūkdienesta specvienības. Bet citādi viņi bija atšķirīgi,
taču katrs no tiem meta drūmu
ēnu uz šo gadsimtu, izaicinot
“kollektīvos Rietumus”, kā mēdz
izteikties Vladimirs Putins.
Osama bin Ladens, dzimis Sauda Arabijā, paguva nodzīvot 54
gadus, sludinot džihadu jeb svēto
kaŗu sunnitu islāma vārdā. Viņš
nodibināja globālu, kaujiniecisku
kustību “Al Kaida”, kuŗa diemžēl
arī pēc viņa likvidācijas turpina
darboties, organizējot terrora aktus visā pasaulē.
Osama bin Ladens bija tas, kurš
saviem aģentiem ‒ pašnāvniekiem ‒ lika 2001. gada 9. septembrī
sagraut Ņujorkas Dvīņu torņus
un ar šo drausmīgo terrora aktu,
kas prasīja 3000 cilvēku dzīvības,
lika vēsturniekiem ar šo apokaliptisko notikumu sākt skaitīt
21. gadsimtu (iepriekšējais, 20. gadsimts, pēc līdzīgas uztveres bija
sācies 1914. gada 28. jūnijā, kad
Sarajevā tika nošauts Austroungārijas troņmantnieks erchercogs
Francis Ferdinands).
Pakistānas pilsētā Abotabadā
2011. gada 22. maijā slēpni ielenca
amerikāņu izlūkdienesta specvienības vīri, kas viņu nogalināja,
turklāt likvidācijas procedūru iztālēm, Vašingtonas Baltā nama

“kaŗa kabinetā”, novēroja ASV
prezidents Baraks Obama un viņa
līdzgaitnieki. Kā teikts, bin Ladena lolojums – “Al Kaida” turpina
darboties...
Pavisam cita rakstura un “ierauga” cilvēks bija Abu Bakrs al-Bagdadi, kurš vairījās no atklātības,
kuŗa ģīmetne tikai retumis pavīdēja kādā videoklipā. Tas bija viņš,
kuŗš 2006. gadā Irakā (kur viņš
1971. gada piedzima) lika pamatus fanātiskam terroristiskam veidojumam ‒ Islamic State” (Islama
valstij – IS), sakumā saukts par
Irakas un Sīrijas “valsti”. 2014. gadā
al-Bagdadi piešķīra šim veidojumam globālu mirdzumu un pasludināja sevi par kalifu, t. i., pravieša Muhameda “atvietotāju” un
lika saprast, ka viņa mērķis ir
Vispasaules kalifats, kur neticīgiem nebūs tiesību.
Irakas un Sīrijas novados, kur
IS nostiprinājās, tika aizliegta ne
tikai smēķēšana un alkohols, bet
arī mūzika (!) un laicīgas izpriecas,
meitenēm aizliedza skoloties –
īsta tumsas valstība. Un galvenais
paradokss ‒ šī mācība pievilka ne
mazums Anglijā, Francijā, Vācijā
uzaugušus “baltos” eiropiešus ‒
vīriešus un sievietes, kas devās uz
IS novadiem, lai tur cīnītos un
mirtu – par ko?
Pēdējos divos gados IS kaujinieki tika iztriekti no gandrīz visas

Irānas, aizstāvot režīma intereses.
Soleimani tiešā uzraudzībā darbojās īpaša IRGK vienība “Kuds”
(Jeruzaleme), kuŗas vīri bija pazīstami ar savu nežēlību.
Viņš bija harizmātisks un tauta
Irānā viņu mīlēja kā “kareivja
kareivi”, kurš nebija uzpūtīgs un
kontaktējās ar vienkāršiem ļaudīm.
Piektdien, 2020. gada 3. janvarī,
īsi pēc pusnakts ar no amerikāņu
drona izšautām raķetēm Soleimani tika nogalināts, kad viņš nupat
bija ieradies Bagdādē ar lidmašīnu no Damaskas. ASV izlūkdienests jau laikus bija gatavojies šai
likvidācijas akcijai, pildot prezidenta Donalda Trampa rīkojumu.
Sēras bija grandiozas, prātā nāca
Staļina bēres, jo sērotāju masā
daudzi gāja bojā.
Zīmīgi, ka Sīrijas Idlibas provincē ‒ Asada režīma pretinieku
pēdējā patvērumā ‒ ļaudis gavilēja, uzzinot par Soleimani nāvi,
un dāļāja bērniem saldumus. Ārzemju žurnālistiem viņi stāstīja
par “Kuds” vienības zvērestībām.
Tas bija Soleimani, kuŗš 2015. gadā
bija devies uz Maskavu, lai iedrošinātu Putinu sākt Krievijas bruņoto intervenciju Sīrijā. “Kuds” un
Krievija stutēja diktatora Asada
režīmu, jo Asads bija alavits ‒
sekta, kas tuva šiītiem...

8. janvārī drīz pēc izlidošanas no
Teherānas lidotas nogāzās “Ukrainas starptautiskās aviolīnijas lidmašīna. Visas 176 personas, kas
tajā atradās, gāja bojā. Trīs dienas
no vietas – 8., 9. un 10. janvārī
Irānas varturi dievojās, ka katastrofas iemesls – techniska ķeza
un cits nekas. Taču jau tūlīt pēc
katastrofas tika atrastas raķetes
lauskas, ar kuŗu ukraiņu lidmašīna tika notriekta. Raķete tika
ražota Krievijā… Nu kā lai te nepiemin 2014. gada 17. jūliju, kad
virs Donbasa tika notriekta Malaizijas civīlā lidmašīna...
Trīs dienas ajatollu režīms “atspēkoja baumas”, taču 11. janvāra
rītā IRGK aviācijas komandieris
ģenerālis Amirs Alī Hadžizadē ar
asarām acīs bija spiests atzīt ‒ jā,
lidmašīna tika notriekta ar mūsu
raķeti, jo domājām, ka tā ir amerikāņu spārnotā raķete, un mēs
baidījāmies no totāla kaŗa ar ASV.
Un tauta, kas nupat masveidīgi
sēroja, apraudot Soleimani, Teherānā un citur Irānā izgāja demonstrēt, apsūdzot varu melos, skandēja “Nost ar diktātoru” (augstāko
teokratijas vadītāju ajatollu Ali
Hāmenei) un pat “Nāvi Hamenei”.
Pavērsiens, kas varētu kļūt liktenīgs ajatollu režīmam, kuŗš gāza rietumniecisko Irānas šahu
1979. gadā.

Kā saprast Rīgā notiekošo?

KĀRLIS
STREIPS
Vispirms – fakti no vēstures.
2009. gadā par Rīgas mēru kļuva
kādreizējais žurnālists Nils Ušakovs un par viņa vietnieku – Latvijas pirmās partijas (LPP) veidotājs un vadītājs Ainars Šlesers,
cita starpā, savu lielo darba spēju
dēļ pazīstams kā “buldozers”. Pārējos mandātus Rīgas domē pārdalīja partija Jaunais laiks (astoņi
mandāti) un no tās atšķīlusies
Pilsoniskā savienība (14 mandāti).
Šīs partijas ieslīga dziļā opozīcijā,
Ušakova un Šlesera tandēms sāka
saimniekot pēc savas izpratnes.
2013. gadā LPP bija pārtapusi par partiju Gods kalpot Rīgai,
un vienotā sarakstā ar Saskaņas
centru tika pie visiem 39 mandātiem, opozīcijā atstājot Nacionālo apvienību (12 mandāti) un
Vienotību (deviņi mandāti). Mēra
vietnieka amatu pārņēma Andris
Ameriks no LPP, kuŗš savulaik
bijis pazīstams kā “Misters 20%.”
Ameriks pats gan apgalvoja, ka
tas esot tāpēc, ka viņš strādājot
par 20 procentiem cītīgāk nekā
citi. Nelabvēļi tikmēr uzskatīja,
ka tie 20 procenti atbilda tai
summai, kāda uzņēmējiem bija
jāmaksā kukuļos, lai tiktu pie

Sīrijas un Irakas, taču viņi prata
iesprausties Lībijā un joprojām
sūta savus aģentus uz Centrālāzijas jaunvalstīm, Čečeniju, Tatarstānu, iebiedējot Putinu, kuŗam IS
ir aizdiegta un iznīcināma organizācija.
Vārdu sakot, 2019. gada 21. oktobrī kādas ASV izlūkdienesta
specvienības vīri sadzina Abu Bakra al-Bagdadi pēdas ‒ viņš slēpās
kādā tunelī Sīrijas ziemeļrietumu
Idlibas provincē. Ieraugot vajātājus, viņš ar pašnāvnieka jostu uzspridzināja sevi, līdzi raujot nāvē
divus bērnus.
Trešais šajā briesmīgajā trijotnē ‒ ģenerālmajors Kasems
Soleimani bija, tāpat kā Putins,
zvērināts IS ienaidnieks. Jo viņš
bija Irānas patriots, un Irānā valda šiītu virziena islāms, Soleimani darbojās, lai pretotos Sauda Arabijas un Ēgiptes ietekmei ‒
sunnītu valstīm (sunnīti sastāda
pasaules islāmticīgo vairākumu).
Soleimani piedzima Iranas dienvidos – Kermanā nabadzīgā ģimenē, taču, būdams apķērīgs,
armijā uzkalpojās līdz ģenerāļa
pakāpei. Viņš vadīja Irānas ajatollu režīma triecienspēku ‒ Irānas revolucionāras gvardes korpusu (IRGK), kas zināmā mērā
pielīdzināms Lielvācijas WaffenSS. Viņa vīru uzdevums ir rīkot
diversijas un terrora aktus ārpus

pašvaldības pasūtījumiem. Katrā
gadījumā sistēma “rullēja” tālāk.
Nevarētu teikt, ka tā neko nedarīja. Ušakovs allaž bija itin prasmīgs atbalsta veidošanā, te piešķirot brīvbiļetes sabiedriskajā
transportā konkrētām cilvēku
kategorijām (un allaž laikā, kad
uzņēmums Rīgas Satiksme grima arvien dziļākos un dziļākos
parādos), te izremontējot kādu
skolu, bērnudārzu vai iekšpagalmu, te atkal rīkojot Jāņu svinības
Daugavas krastā.
Taču visus tos gadus pašvaldību pavadīja skandāls pēc skandāla, ko vēstīja arī Laiks un Brīvā
Latvija, bet atgādināšu, tā teikt,
galvenos hītus. Dienvidu tilts,
kuŗa izmaksas izauga līdz vienkārši prātam neaptveramam līmenim, tā liekot domāt par korupciju. Pašvaldības vēlme tirgot
dārgu “nanoūdeni,” kas izrādījās
tāpat vien no krāna ņemts, un
vēl, un vēl. Neviens iepirkums
bez skandāla smakas. Taču Nils
Ušakovs Rīgas krievvalodīgajiem iedzīvotājiem allaž bija
“mūsu Nils”, jo viņš atbalstīja tā
dēvēto Uzvaras dienu Pārdaugavā
9. maijā, atbalstīja referendu-

mu, kuŗā krievu valodai bija paredzēts valsts valodas statuss.
Un – ar vienu izņēmumu – nekad
neatzina faktu, ka Latvija bija okupēta (izņēmums bija angļu valodā
un kādā diplomātiskā saietā). Ja
to visu salika kopā ar minētajām
brīvbiļetēm sabiedriskajā transportā, tad “mūsu Nils” daudziem
cilvēkiem bija absolūts elks.
Pienāca 2017. gada pašvaldību
vēlēšanas. Lielais jautājums bija
par to, vai visām tām partijām,
kuŗas nebija Saskaņa/GKR, izdosies šo tandēmu gāzt no troņa. Neizdevās. Tandēma mandātu skaits gan no 39 saruka līdz
32, pārējie mandāti tika Latvijas
Reģionu apvienības un partijas
Latvijas attīstībai kopsarakstam
(9), Jaunajai konservatīvajai partijai (9), Nacionālajai apvienībai
(6) un partijai Vienotība (4). Ušakovs atgriezās mēra, bet Ameriks – viņa vietnieka krēslā. Taču
pretkorupcijas žņaugi sāka vilkties ciešāk un ciešāk. Pa to starpu
notika 13. Saeimas vēlēšanas, un
par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru kļuva
pagalam enerģiskais Juris Pūce.
Pērn aprīlī ministrs Ušakovu at-

stādināja no amata pienākumu
pildīšanas, bet tobrīd Ušakovs
jau bija paziņojis kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kuŗ
abi ar Ameriku arī tika pie mandātiem. Tas gan viņus neglābs no
izdošanas kriminālvajāšanai, ja
Latvijas varas iestādes to palūgs,
taču tas ir nākotnes jautājums.
Kopš Ušakova aiziešanas citu
vārdu kā jezga attiecībā uz Rīgas
pašvaldības darbu nevaru atrast.
Kronis visam bija piepešais paziņojums pērnruden, ka turpmāk četru sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu vietā būs tikai viens monopolists ar
tiesībām uz 20 (!) gadiem un ar
krietni paaugstinātu maksu. Tam
nē pateica Konkurences padome, taču pašvaldības nespēja tikt
galā ar atkritumu apsaimniekošanu ministram Pūcem deva ieganstu sākt spriest par visas Rīgas
domes atlaišanu. Likumprojekts
par to patlaban Saeimā ir apstiprināts pirmajā lasījumā. Jautājums iestrēdzis, jo atsevišķas parlamenta “gudrās galvas” pieņēma
likumu, kuŗā noteikts – ja Rīgā
būs ārkārtas vēlēšanas, tad jaunā
dome tiks vēlēta nevis līdz nāka-

majām kārtējām vēlēšanām nākamgad, bet gan līdz tām, kuŗas
būs 2025. gadā, tātad uz vairāk
nekā pieciem gadiem. Šo domu
Valsts prezidents Egils Levits atmeta atpakaļ, un drīz paredzēts
sākt vākt parakstus par referendumu. Parakstu vākšana turpināsies līdz 14. februārim (Sirsniņu
un mīlnieku dienai).
Bet partijas Rīgas domē, šķiet,
pašas sākušas gatavoties ārkārtas vēlēšanām. Pagājušajā nedēļā
grupa deputātu sacēlās pret mēru Oļegu Burovu, apgalvojot, ka
viņš esot pārāk diktatorisks. Cita
starpā, galvaspilsēta patlaban
strādā bez budžeta, kas nozīmē,
ka proporcionāli tiek sadalīti izdevumi atbilstoši pagājušā gada
budžetam. Par labu saimniekošanu tas neliecina nu nekādi.
(Līdz redakcijas slēgšanai Oļegs
Burovs nebija “gāzts”).
Runājot par ārkārtas vēlēšanām, gribu cerēt, ka tādu gadījumā tā dēvētās “latviskās partijas” beidzot aizmirsīs par savām
ambīcijām un veidos vienu vai
divus sarakstus ar mērķi nodrošināt, ka Saskaņas ēra mūsu
galvaspilsētā beigsies.
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3x3 Lejaskurzemē
Sveiciens visiem 3x3 draugiem
tuvumā un tālumā visā plašajā
pasaulē!
Šajā – jubilejas gadā 3x3 aicina
jūs uz saietu, kas notiks Saldus
novada Nīgrandes pagasta Kalnu
ciemā no 12. līdz 19. jūlijam.
Šeit 3x3 jau viesojies 2005. gadā.
Vietējiem ir labas atmiņas par
3x3, un jauns saiets Kalnos tiek
gaidīts ar nepacietību.
Apkaimei ir interesanta un
savdabīga vēsture. Kalni atrodas
Kurzemes dienvidos pie Lietuvas
robežas, 177 km no Rīgas, 59 km
no Saldus, Loses upes kreisajā
krastā. Salīdzinoši jaunais Kalnu
ciems atšķiras no daudzām citām
vietām Latvijā ar to, ka jaunāko
laiku vēsturē lielākais saimnieciskais uzplaukums tur bijis Padomju okupācijas gados. Līdz ar
saimniecisko augšupeju arī kultūras dzīve Kalnos situsi augstu
vilni. Nav daudz tādu vietu Latvijā, kur tik uzskatāmi izpaudusies spēcīgu, aktīvu personību
pozitīvā loma Latvijai grūtos vēsturiskos brīžos.
Tālākā pagātnē novads līdz
13. gadsimtam atradies senās
Kursas valstī Ceklis. Liela daļa
apvidus bijusi klāta mežiem, kas
kalpojuši kā aizsegs pret sirotājiem. Par apkārtnes kuršu ietekmi un aktīvitāti tik senā pagātnē
liecina arī Raini iedvesmojusī
teika par Induli un Āriju, kuŗas
darbība risinās netālajā Embūtes
pilskalnā. Pagasta territorijā 17.
gadsimtā bijusi arī pilsētiņa ar
aktīvu saimniecisko darbību, par
ko joprojām vēsta līdz mūsdienām saglabājusies mūra baznīca
un dažādi archeoloģiskie atradumi.
Izsenis Nīgrandes apkārtne dēvēta par gaišu novadu, kur ļaudis
tiekušies pēc zināšanām. Liels
nopelns tajā ir jaunlatvietim skolotājam Andrejam Spāģim, kas

Kalnu 3x3 darba grupa

Kalnu skolas komplekss

19. gs. vidū mācījis gan zemniekus, gan viņu bērnus un par
kuŗu teikuši, ka Spāģis pat zirgam spēj iemācīt lasīt. Jēkaba
Janševska romānu varoņu prototipi joprojām staigā pagasta ceļus, bet Krišjāņa Barona dzimta
te rīko radu sanākšanas.
Saieta laikā dzīvosim, darbosimies un atpūtīsimies ēku kompleksā, kur zem viena jumta apvienoti vidusskola ar internātu,

mūzikas skola, mākslas skola,
liela sporta zāle ar piecstāvu viesnīcu un kultūras nams. Būve
pārsteidz ar plašumu un radošo
vērienu. Kultūras nama zāle ar
pagriežamo skatuvi joprojām ir
lielākā koncertzāle Saldus rajonā.
Tajā vairākas reizes mēnesī pulcējas apkārtējās Leišmales ļaudis
uz koncertiem un citiem kultūras sarīkojumiem. Pateicoties telpu izvietojumam, būsim labi sa-

Kalnu dabas takas karte
gatavojušies nelabvēlīgiem laika
apstākļiem, jo vairumu aktīvitāšu
varēsim veikt, neizejot no telpām.
Toties jaukā laikā apkārtnes iekoptā zaļā vide dod plašas iespējas brīvdabas nodarbēm. Daudzinājums kā saieta garīgā kulminācija plānots krāšņā ozolu audzē
Loses upītes krastā.
Visu nedēļu darbosimies ievirzēs dažāda vecuma grupām un
interesēm, un, kā jau ierasts, gan
rokām, gan galvai un, protams, –
sirdij. Apgūsim zināšanas, kas ir
gan tradicionāli latviskas, gan arī
mūsdienīgākas. Pievakares ievirzes būs vairāk paredzētas visas
ģimenes kopīgām nodarbībām,
vecākiem kopā ar bērniem. Vakara programmā iepazīsim vietējos novada ļaudis, pasportosim
un atskatīsimies uz saieta 30 gadiem Latvijā. Īpaša vieta programmā tiks ierādīta filmas par
3x3 pirmizrādei.
Saieta tema ir KOKS. Koks kā
izsenis populārs materiāls, koks
kā vērtīgs augs pasaules ekosistēmā, dzimtas koks, valodu koks...

Daudzās ievirzēs un pasākumos
uzdosim jautājums par mūsu
saknēm – kas mēs esam, no kurienes nākam, kurp dodamies? It
sevišķi par latviešu valodu un
latviskumu šodien, kā to kopt un
nostiprināt? Kāda latviskā dzīvesziņa mums svarīga mūsdienās, kāda nepieciešama ikdienā?
Protams, arī roku ievirzēs kokam
kā materiālam būs ierādīta goda
vieta.
Sirsnīgi sveicinot, Kalnu 3x3
darba grupa – Nulles, Zvīguļu,
Auziņu ģimenes, Ieva Treimane
un Māris Ploriņš.
Ārzemju dalībniekus uz šo
un 3x3 saietu Maltā, Latgalē,
no 26. jūlija – 2. augustam, lūdzam līdz 1. maijam pieteikties pie Līgas Rupertes, e-pasts
liga3x3@iserv.net,
telefons
(616)456-8023, mob. (616)3606320. Dalības maksa ir $350
(320 eiro) personai, nepārsniedzot $800 (720 eiro) kodolģimenei. Bērniem no 2 – 6 gadiem puscena, līdz diviem gadiem – par brīvu.

Mūzeja “Latvieši pasaulē” mēneša priekšmets janvārī
2020. gadā ik mēnesi Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas vestibilā apmeklētāji var iepazīties ar
vienu priekšmetu no mūzeja “Latvieši pasaulē” krājuma. Katrs no
izstādes priekšmetiem atspoguļo
kādu īpašu stāstu par latviešu
dzīvi ārpus Latvijas. Šis stāsts arī
tiek publicēts ik mēnesi presē. Izstādi “Mēneša priekšmets” 2020.
gadā atbalsta Latvijas Universitātes Literātūras, folkloras un mākslas institūts un Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Latviešu ciems Lejas Bulāna
atrodas Krasnojarskas apgabala
Karatūzas rajonā, skaistā Sibirijas
vietā – Sajānu kalnu tuvumā,
Kebežas un Bulankas upju krastos.
Lejas Bulānas ciems izveidojās
1858. gadā. Pirmie ciema iedzīvotāji bija luterticīgie latviešu un
vācu tautības noziedznieki, kuŗi
uz Sibiriju tika izsūtīti par dažādiem pārkāpumiem. 19. gadsimta beigās Lejas Bulāna bija Ližu (slēpju – no krievu val.) kurlielākais latviešu ciems Sibirijā.
pes – slēpjzābaki no Lejas Bulānas skolas. No mūzeja “Latvieši pasaulē” krājuma, V. Kalniņas dāvinājums

2015. gadā mūzeja “Latvieši
pasaulē” darbinieki viesojās Lejas
Bulānā. Ciemā dzīvoja 42 cilvēki,
no kuŗiem apmēram puse ļoti
labi prata un joprojām ikdienā
izmantoja latviešu valodu. Ekspedīcijas laikā bija vērojams, kā
kādreiz plašais ciems, kuŗā reiz
bija piecas apdzīvotas ielas, lēnām
iznīkst. Pirms pieciem gadiem
ciemā vairs nebija ne skolas, ne
veikala, strādāja tikai bibliotēka,
Lejas Bulānas skola 2015. gadā. Latviešu celtais koka nams jau kas tolaik pildīja gan kultūras
nama, gan baznīcas, gan ziemā
devīto gadu stāv tukšs un pamests // Foto: S. Laime

Skolēnu ziemas prieki 1991. gadā Lejas Bulānā // Foto: J. Zalāns

arī medpunkta funkcijas. Satiktie
ļaudis stāstīja, ka Lejas Bulāna
atdzīvojas vien Vasarsvētkos un
Jāņos, kad kopā sabrauc ciemu
atstājušie latvieši, lai kapsētā pieminētu savus senčus, upes krastā
iekurtu Jāņu ugunskurus, satiktu
radus, senus draugus un kaimiņus.
Ar šiem zābakiem pirms aptuveni 40 gadiem Lejas Bulānas
skolas bērni ziemā skrēja uz

ližām jeb slēpoja. Lejas Bulānas
skolu savulaik cēluši vietējie ciema iedzīvotāji, tā tika atklāta
1894. gadā. Līdz 1937. gadam
šeit notika mācības latviešu valodā. Pēc ilgu gadu desmitu pārtraukuma, sākot ar 1989. gadu,
skolā dažus mācību priekšmetus
latviešu valodā atsāka mācīt skolotāji no Latvijas. Skola kopš
2012. gada bērnu nelielā skaita
dēļ ir slēgta.
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“Bija skaidrs, ka sirds vēlas darīt tieši šo.”
Filmas “Dvēseļu putenis” režisors Dzintars Dreibergs intervijā Inesei Raubišķei
Aizvadītā gada lielais notikums latviešu kinoindustrijā –
8. novembrī pirmizrādi piedzīvoja ilgi gaidītā vēsturiskā pilnmetrāžas filma “Dvēseļu putenis” – vizuāli spēcīgs stāsts par
to, kā tieši pirms simt gadiem
latviešu strēlnieki izcīnīja mūsu
valsti. Vadīt atjaunotās Latvijas
vēsturē vērienīgāko lielbudžeta
kino projektu ir patiešām liels
izaicinājums. Kas deva pārliecību, ka varēsiet veikt šo darbu?
Filmas, kas ataino mūsu tautai
svarīgus notikumus, par kuŗiem
mēs nepietiekami zinām, ir galvenais, kāpēc “atnācu” uz kino. Manuprāt, dažbrīd vairāk zinām par
Eiropas un Amerikas vēsturi (cik
par to ir daudz ekranizāciju!), bet
paši par sevi – tikai kaut ko. Nereti
izskan fraze, ka Latvija nav radusies tukšā vietā, taču liekas, ka
mūsdienās daudzos cilvēkos tieši
tāda tukšuma izjūta ir… trūkst
informācijas, piemēru un sapratnes, ka kāds cīnījies, lai mēs, šeit
dzīvojot, varētu latviski sarunāties. Uz patiesiem notikumiem
balstītais un tik ļoti personīgi uzrakstītais Aleksandra Grīna “Dvēseļu putenis” bija aizliegts 50 gadus, pašu pieredzēto strēlnieki savās dzimtās vairījās stāstīt, jo vienkārši baidījās… Man liekas, šie ir
galvenie stāsti, kas Latvijai patlaban vajadzīgi, šīs atmiņas ir pašas
svarīgākās, kuŗās mums šodien
jāieklausās. Kad mani uzaicināja
par režisoru “Dvēseļu putenim”,
bija skaidrs, ka sirds vēlas darīt
tieši šo.
Kādi bija jūsu pamatprincipi,
veidojot savu komandu?
Uzskatīju, ka vajag uzrunāt cilvēkus, kuŗiem darbs pie šīs filmas
būs svarīgs, kuŗi iedegsies par to.
Un ikviens saprata, ka ieguldītajā
darbā nebūs nekādas financiālās
loģikas un pamatojuma. Man gribējās savu komandu izveidot tādu kā miksli – līdzās strādā nobrieduši profesionāļi, kuŗi Latvijā jau
guvuši atpazīstamību, kā, piemēram, Valdis Celmiņš (filmas operators) un tie, kuŗiem nav nācies līdz
šim darboties Latvijā, taču kas
pasaulē jau ir “izsitušies”, pierādot
sevi Holivudā un lielākajos pasaules festivālos un tirgos – kā Boriss Frumins (režijas profesors
Ņujorkas universitātē, “Dvēseļu
puteņa” scenārija autors) un filmas mūzikas autore, komponiste
Lolita Ritmane. Lolita bija viens
no pirmajiem cilvēkiem, ar kuŗu
sazinājos – sēdēju savā Purvciema dzīvoklī un zvanīju viņai uz
Losandželosu, stāstīju, ka top tāda
filma…
Jau iepriekš bijāt pazīstami?
Nē, nemaz nepazinu. Neapšaubāmi, ka Latvijā ir izcili komponisti, un tas, ko viņi dara, ir neticami labi, bet brīdī, kad man pavērās iespēja uzrunāt Lolitu, es to
arī izdarīju. Par laimi, bija izveidots neliels tīzeris (teiksim tā – vizuāls risinājums filmas noskaņai,
izjūtām, kas netop no gatavā filmas materiāla). Jau pirmās notis,
ko Lolita atsūtīja, parādīja, cik
precīzi viņa sajūt to Latviju, ko
man gribējās parādīt filmā. Tā ir
tīzera priekšrocība, ka vari izmēģināt, ar kuŗu cilvēku varēsi strādāt komandā. Līdzīgi piemeklēju
arī filmas operatorus. “Dvēseļu

Dzintars Dreibergs: “Visi šie kaŗa notikumi
ir pierādījums tam, ka brīdī, kad tauta sev
tic, tā ir neuzvarama. Ne reizi vien vēsturē
atrodamas liecības: pašapzinīgajām lielvarām liekas, ka tās varēs viegli tikt galā ar
mazu nāciju, bet notikumu gaita pārsteidzoši pavēršas pilnīgi citādi, jo mazā nācija,
apzinoties, ka aizstāv savas mājas, ka nedrīkst aizlaist līdz savai mātei pretiniekus
un varmākas, rod milzīgu spēku cīnīties. Cik
uzkrītoša un kaitinoša tāpēc ir šolaiku propaganda, ka mēs esot maziņi, sīciņi, ja zini,
ka galvenais ierocis tautai ir ticība sev.”
puteņa” galvenais operators Valdis Celmiņš ir pat krietni vairāk
nekā galvenais operators šai filmai. Kopā strādājām gan pie scenārija, gan pie detaļām, emocijām
un efektiem. Filmēšanas procesā
viņš bija man tuvākais cilvēks.
Taču ne mazāk svarīgs bija arī otrā
operatora Jāņa Jurkovska darbs.
Jānis ir izcils operators, bet bija
gatavs šai filmā būt otrais. Skaidrs,
ka viņa vārds tik skaļi neizskan,
bet tas, ko viņš paveicis – tas ir neticami smalks darbs.
Filmas titros ievēroju, ka “Dvēseļu putenim” ir arī divi scenārija autori, viens esat jūs pats.
Scenārija autors numur viens ir
Boriss Frumins, te es esmu otrais.
Boriss izdarīja vissmagāko darbu –
no 800 lappušu biezā romāna sakoncentrēja galvenos notikumus,
nepazaudējot literārā darba ideju.
Notikumi un tēli romānā un filmā nav ņemti viens pret vienu.
Filma nav videoklips romānam,
tā veidota pēc romāna motīviem.
Galvenā režisora rokās ir arī
filmā iesaistīto aktieru atlase –
atbildīgs un smalks darbs. Pieņemu, ka “Dvēseļu putenī” filmēties gribētāju bija pārpārēm.
Protams, ka ļoti daudzi aktieri
bija ļoti ieinteresēti filmēties, es
nonācu grūtas izvēles priekšā.
Ļoti būtiski bija atrast galvenā
varoņa Artūra Vanaga lomas atveidotāju. Tobrīd 15 gadus veco

Oto Brantevicu izraudzījāmies no
1300 jauniešiem. Filmēšanas laikā
citi aktieri, kuŗi strādāja viņam
līdzās, izjuta un novērtēja Oto
milzīgo atdevi darbam, viņš uzreiz
emocionāli satuvinājās ar mātes
lomas atveidotāju Rēziju Kalniņu.
Artūra tēvu filmā spēlē Mārtiņš
Vilsons, un vēl tagad es atceros
savas izjūtas – ieraudzījis Mārtiņa
rokas, es tiešām noticēju, ka viņš
varētu būt vīrs, kuŗš izgājis kaŗu
un turējis saimniecību uz saviem
pleciem. Un, manuprāt, arī Raimonds Celms (Edgara Vanaga
lomā) ļoti piestāvēja ģimenei. Jūtos gandarīts, ka varēju strādāt
kopā ar tādu izcilu aktieri kā Vilis
Daudziņš. Filmēšanas laukumā pārliecinājos ne tikai par viņa talantu,
bet arī par vienreizējo attieksmi
un atdevi darbam. Atmiņā iespiedies, kā viņš pēc padsmit stundu
darba neēd pusdienas tikai tāpēc,
ka pēc pusdienām viņam būs ļoti
smaga epizode, bet paēdis cilvēks
parasti ir atslābis un apmierināts...
Pirmais pasaules kaŗš bija totāls kaŗš, proti, tajā tika iesaistīti
ne tikai vīrieši, ne tikai armija,
bet arī civiliedzīvotāji. Filmā tiek
atainotas šausmas, ko pārdzīvo
sirmgalvji, sievietes, bērni, un
tomēr viņi ienes šajā kaŗa dramā
cilvēcību.
Piekrītu! Kaŗš, ienākot mājās,
izmainīja viņu dzīves, taču, neraugoties uz to, viņi nezaudēja cilvē-

cību, un pat vēl vairāk – palīdzēja
noturēt ticību un cilvēcību kaŗavīros.
Darbs pie filmas bija saistīts
arī ar vēsturniekiem?
Jā, cieša sadarbība bija ar astoņiem, bet bija gadījumi, kad filmēšanas laukumā kā brīvprātīgie
iesaistījās vēl vairāk vēstures speciālistu.
Ir lietas, par kuŗām vēsturniekiem nesakrīt viedokļi, un tas varētu sarežģīt darbu pie filmas, kad
nedrīkst kavēties. Šādos brīžos
man bija jāpieņem lēmums – integrēt vai atteikties no viena vai
otra fakta scenārijā.
Grūta izvēle. Var taču padoties
kārdinājumam pieņemt interesantāko variantu?
Tādēļ mans uzstādījums bija
visu darīt pēc iespējas godīgi. Vēsturniekos es ļoti augstu novērtēju
pretimnākošo attieksmi: nereti
viņiem zvanīju un uzdevu jautājumus pilnīgā nelaikā, arī naktīs
un agros svētdienu rītos. Visvairāk
gribu izcelt divus vēsturniekus –
Jāni Šiliņu un Dagni Dedumieti.
Atminos vēl joprojām, kā Jānis
mani pārliecināja par strēlniekiem
noturēto dievkalpojumu Piņķu
baznīcā (vēl līdz pagājušajam gadam vēsturnieki nebija vienisprāt,
vai tas notika tieši šajā dievnamā).
Dagnim varēja pilnībā uzticēties

Ja runājam par vēsturi, tad nevar nepieminēt Rīgas Latviešu
biedrības namu. Tieši pirms simt
gadiem Māmuļā bija strēlnieku
rekrutēšanas vieta, Lielajā zālē
notika kaŗavīru apmācības, tieši
no Biedrības nama ar milzu sēru gājienu cauri visai Rīgai uz
Rīgas Brāļu kapiem (tolaik vēl
tikai priedēm apaugušu smilšu
kāpu) izvadīja trīs pirmos kritušos strēlniekus. Gandrīz sešus
gadus šeit bija arī filmas “Dvēseļu putenis” mājas.
Savulaik Latvijas TV veidoja raidījumu “Te”, kuŗā iepazīstināja
ar svarīgākajām vietām Rīgā, tostarp, protams, bija arī sižets par
Rīgas Latviešu biedrības namu.
No RLB priekšsēža Gunta Gailīša
uzzināju par latviešu biedrības
un tās nama unikālo vēsturi, kuŗā
nozīmīga vieta bijusi arī Pirma
pasaules kaŗa notikumiem. Tādēļ,
tiklīdz sākām darbu pie filmas,
man nebija šaubu, kur atradīsies
mūsu birojs, un zvanīju Guntim
Gailītim. Vērīgi filmas skatītaji atpazīs arī RLB vestibilu, kur filmējam hospitāļa ainas.
Un šodien vestibilā izvietota
vērienīgajai kaŗa drāmai “Dvēseļu putenis” veltīta fotoizstāde
“Lai top dvēseļu putenis”.
Tas ir visaptverošs foto stāsts,
kas ļauj ieskatīties filmas uzņem-

Kadrs no filmas
viņš godīgi pateica, ka par vienu
vai otru notikumu nekas nav atrasts un dokumentēts, vai vienkārši atzinās, ka kāds fakts viņam
nav zināms. Viņš neko neizdomāja, bet meklēja, pārliecinājās,
un galu galā bija arī rezultāts.
Tad jau arī paša vēstures zināšanas tika papildinātas, varbūt
radās arī jaunas atziņas?
Līdz šim man likās – cik es labi
zinu vēsturi! Bet, kad filmas veidošanas gaitā sākas 1919. gada
preperēšana, tad … Latvijai un tās
iedzīvotājiem tas bijis neticami
sarežģīts laiks, un visi šie kaŗa notikumi ir pierādījums tam, ka brīdī, kad tauta sev tic, tā ir neuzvarama. Ne reizi vien vēsturē atrodamas liecības: pašapzinīgajām lielvarām liekas, ka tās varēs viegli
tikt galā ar mazu nāciju, bet notikumu gaita pārsteidzoši pavēršas
pilnīgi citādi, jo mazā nācija, apzinoties, ka aizstāv savas mājas, ka
nedrīkst aizlaist līdz savai mātei
pretiniekus un varmākas, rod
milzīgu spēku cīnīties. Cik uzkrītoša un kaitinoša tāpēc ir šolaiku
propaganda, ka mēs esot maziņi,
sīciņi, ja zini, ka galvenais ierocis
tautai ir ticība sev.

šanas aizkulisēs un pavērt radošo
filmas komandu gan saspringtajā
darba procesā, gan pārdomu brīžos.
Pirmais pasaules kaŗš skarbi
skāris daudzas latviešu dzimtas,
vai arī jūsējo?
Nav tiešu zīmju par to, bet, strādājot Rīgas Latviešu biedrības namā, uzzināju, ka Latvijas himna
pirmo reizi tika nospēlēta tieši
šeit, Māmuļā, un diriģenta uzvārds bijis... Dreibergs! Domāju,
ka kaut kāda radniecība mums ir,
tikai jāsavelk gali kopā. Ļoti gribu
to uzzināt.
Kā jūsu ģimene vērtē filmu?
Man bija milzīgs prieks, ka
man tuvākais cilvēks – omīte, kuŗa
ļoti personīgi juta man līdzi, lai
viss būtu kārtībā, atnāca uz filmas
pirmizrādi. Viņu iepriecināja arī
tas, divi mūsu radinieki nofilmējušies masu skatos – viens “Dvēseļu putenī” ir komūnists, otrs –
vācietis.
Vai tagad, kad “Dvēseļu putenis” jau iet savu ceļu pie skatītājiem, ir jau zināms, ko darīsiet
tālāk?
Šobrīd vēl nezinu, bet ceru, ka
darbs kino man atradīsies.
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BRAZĪĻI AR LATVIJU SIRDĪ

MĀRA LIBEKA
Ar ko īpaša Ižui
Uz skatuves iznāk brazīļu sieviete latviešu tautastērpā, mazliet stilizētā, bet ar Zemgales apvidum raksturīgām brūnganajām krāsām, un simfoniskais orķestris atskaņo Raimonda Paula
skaņdarbu “Manai dzimtenei”.
Tāda mazliet sirreāla aina paveras 14 tūkstošus kilometru no
Latvijas – Brazīlijas dienvidaustrumos Rio Grande do Sul štata
pilsētā Ižui, kas šīs Dienvidamerikas valsts izmēriem nav liela.
Tajā dzīvo tikai 85 tūkstoši iedzīvotāju. Bet šī vieta un tās apkārtne ir īpaša ar to, ka ik gadu no
12. līdz 29. oktobrim Ižui pašvaldība kopā ar štata administrāciju rīko etnisko festivālu,
kuŗā iekļauta gan plaša kultūras
programma, gan arī tautsaimniecības izstāde.
Savos tautastērpos uz skatuves
nāk vācieši, japāņi, itāļi, arabi,
poļi, holandieši un citi, pavisam
13 tautību jeb etniku, kā to dēvē
Ižui latvieši, pārstāvji – tumšmataini un gaišmataini, ar dažādu
asiņu sajaukumu. Galvenokārt
tie, kas šeit dzimuši un auguši,
kuŗi tikpat kā vairs nerunā savu
pirms vairāk nekā simts gadiem
ieceļojošo senču valodā, bet kuŗi
šajā nelielajā Brazīlijas reģionā
turpina glabāt savu senču iesakņotās tālo zemju kultūras tradicijas.
Kad etnisko dienu atklāšanas
jeb iepazīstināšanas ceremonija
tuvojas beigām, uz skatuves iznāk nu jau visi kopā – daudzu
tautību pārstāvji nacionālajos
tērpos, bet pašā priekšplānā stāv
mazā latviešu tautumeita Manuele, Jonasa un Maras Salas mazmeita. Jonasa saknes ir Latvijā, jo
tur pirms izceļošanas uz Brazīliju dzīvoja viņa vecvecaistēvs un
vecvecāmāte, un viņš nevēlas, lai
tās iznīkst, tāpēc vada latviešu
centru. Kaut gan Jonasa ģimenē
neviens vairs nerunā latviski, tomēr reizi gadā šajā festivālā Manueles un citu meiteņu dziedātās tautasdziesmas skan latviešu
valodā. Brazīlieti Marilju, kuŗa
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Ižui latviešu kultūras centra pašreizējais vadītājs Jonas Sala kopā
ar latviešu valodas glabātājām Lūciju (no labās) un Līviju

Šī raksta autore kopā ar jaunākās paaudzes tautumeitu Elīzu
(Elisa) un tautudēlu Migelu (Miguel)

vada meiteņu ansambli un arī
pieaugušo kori, latviskajā vidē
ir ievedis dzīvesdraugs Edmars
Grimms-Bergs. Marilja saprot
latviski, runāt gan baidās, ka nepasakot kādu aplamību, bet savām dziedošajām meitenēm portugāliski izstāsta dziesmu tekstus, lai tās skan no sirds.
Centro cultural Leto
Pirms 30 gadiem pašvaldība
piedāvāja pilsētā dzīvojošajām
“etnikām” plašu territoriju dažus
kilometrus no pilsētas centra, lai
dibina savus centrus. Vislielāko
māju pašā redzamākajā vietā uzbūvēja vācieši, svētkos tā ir visskaļākā. Arī arabu ritmi saklausāmi jau pa gabalu, lai neviens
nevar paiet garām. Bet latviešu –
Grimmu, Pidu-Arāju un Keidānu ģimenes mājas celtniecības

Ižui latviešu kultūras centra prezidents no 1988. līdz 2005. gadam
ārsts Armindo Pids ar sievu Liānu, kuras vecvectēvs Jānis Arājs
kopā ar vecvecmāti Margaritu Brazīlijā ieceļoja 1883. gadā. Kaut
gan Pida senči ir vācieši, tomēr Liānas senču un pašu izjūtas dēļ
abi turas kopā ar latviešu pēctečiem.

Ižui pašvaldības vadītājs Valdirs Heks darba dienu kā daudzi brazīlieši sāk ar šimaro –
traukā tiek iebērtas divas saujas
ižzāvēta, smalki saberzta matē
koka lapu tēja, ar plaukstu saplacināta vienā trauka pusē.
Otrā iesprauž bombilu – metāla
stobriņu ar sietiņu galā. Aplej
tēju ar karstu, bet ne verdošu
ūdenu un lēnām sūc. Lai tējas
dzeršanas process radītu kopības sajūtu nelielā sabiedrībā,
trauku laiž riņķī un katrs sūc
tēju, cik vēlas. Šī tēja esot bagāta
ar antioksidantiem, samazinot
holesterīna līmeni asinīs un
darbojoties kā antidepresants

vietu izraudzījās zem lieliem
kokiem, un tagad daudzi, kas
ierodas izstāžu centrā oktobra
dienās, kad Brazīlijā ir pavasaris
un temperātūra tuvojas gandrīz
40 gradiem, vēlas paslēpties no
saules latviešu nenozāģēto koku –
brankiljo paēnā.
Latvieši savu māju (Centro cultural Leto) sāka celt 1987. gadā
no Brazīlijas cietkoka, par paraugu ņemot Brīvdabas mūzeja celtnes no fotografijām. Ar savām
rokām un par saviem līdzekļiem
to uzbūvēja pāris mēnešos – no
jūnija līdz oktobrim. Vēlāk gan
māju paplašināja, lai tajā var pulcēties aptuveni 200 cilvēku. Izstāžu nedēļā redzēju, ka māja patiešām ir ļaužu pilna, ne tikai, lai
paslēptos no saules, bet galvenokārt tādēļ, lai izjustu patīkamo

gaisotni, kas te valda mūzikas un
gardas maltītes pavadībā. Viena
no šīm dienām bija veltīta tikai
un vienīgi latviešu kultūrai un
tad patiešām gan iekšā, gan pagalmā mutuļot mutuļoja no
ļaužu pārpilnības.
Edmars Grims-Bergs, kuŗu
Ižui pazīst gandrīz vai katrs iedzīvotājs, jo viņš ir ārsts, stingri
raugās, lai brazīļu saimnieces
gatavotu latviešu ēdienus nevis
brazīliskā gaumē, bet ievērojot
stingras latviešu kulinārijas tradicijas. Brazīļu saimniecītēm
grūti iestāstīt, ka skābu kāpostu
zupai ir jābūt skābenai, nevis saldai, ka latviešiem patīk salātus
jaukt ne tikai ar eļļu, bet ar
krējumu, ka “viltotajam” zaķim
ir jābūt tikpat garšīgam kā Latvijā... Neraugoties uz to, ka brazīļu virtuve ir bagāta un garda,
tomēr tie pāris latviešu, kuŗi nav
pazaudējuši savu mātes valodu
un vēl labi atceras savu vecāku
un vecvecāku gatavoto latvisko

maltīti, dara visu iespējamo, lai
brazīļi šajā ziņā neņemtu virsroku. Tāpēc talkā nu jau otro
gadu ir aicinātas divas kulinārijas profesionāles no Cēsīm – Alla
un Vineta, kuŗām tur pieder konditorejas veikals – kafetērija “Vinetas un Allas kārumlāde”.
“Čemodānos nepietika vietas,
lai atvestu visus produktus, kas
nepieciešami un kuŗus te nav
iespējams nopirkt. Atvedām pelēkos zirņus, uztaisījām zirņu pikas un izvārījām zirņus ar gaļu.
Somā ielikām rupjmaizes rīvmaizi, bet nevarējām atvest putukrējumu. Brazīļu saldo krējumu
nav iespējams saputot. Kaut kā
jau iztikām, bet tā nebija maizes
zupa, pie kādas esam pieraduši.
Viņiem tās pannas ir tādas dziļas,
tur grūti apvērst karbonādes un
kotletes. Pa veikaliem meklējām
īstas pannas, nebija viegli atrast.
Bet kopumā nebija ne vainas,
galā tikām,” stāsta Alla.
(Turpinājums sekos)
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Sibirijas dienasgrāmata.
Obas apdraudētā šausmu pilsēta

LĀSMA
GAITNIECE
Turpinājums no Nr. 47 (2019)
Sibirijas ekspedīcijas dienās devāmies arī uz Kolpaševu, kas pēc
Krievijas Federācijas mērogiem ir
gluži miniatūra pilsēta. Tā atrodas
Obas upes labajā pusē – upes ielocē, aptuveni 270 kilometrus uz
ziemeļrietumiem no Tomskas. Īsi
pirms ekspedīcijas sākuma Dzintra Geka visiem tās dalībniekiem
uz e-pastu nosūtīja režisora Denisa Bevza 2018. gadā uzņemto dokumentālo filmu “Nogruvums”,
kuŗā attēloti prātam neaptverami
notikumi, kas pagājušajā gadsimtā
divreiz norisa šai Kolpaševā. To
ieteicams noskatīties ikvienam, lai
labāk izprastu traģēdiju, kas staļinisma represiju periodā piemeklēja neskaitāmas ģimenes, kā arī
šo noziegumu pret cilvēci patiesos
apmērus.
Brauciens uz Kolpaševu atšķīrās no pārējiem, tāpēc tas spilgti
palicis prātā. Daudzus kilometrus
nācās braukt pa grantētu ceļu,
taču tas nebija iemesls, lai mikroautobusa šoferis samazinātu ātrumu. Trāpot dziļākā ceļa grambā
vai pat bedrē, šķita, ka tūlīt uzlidosim gaisā, taču tas grupas biedru
jautrību tikai palielināja. Tāda
steiga tāpēc, ka bijām laika trūkumā, taču ekspedīcijas operatoram
Aivaram Lubānietim, kuru Dzintra Geka bija iecēlusi par mūsu
grupas vadītāju, izlūdzāmies, lai
mikroautobusa šoferis īsi piestāj
degvielas uzpildes stacijā. Vēlējāmies nopirkt kādu našķi, jo iepriekš nebijām paguvuši aiziet
pusdienās. Degvielas uzpildes stacijas pārdevēja, dzirdot mūs sarunājoties latviski, jautāja, no kuŗienes esam. Kad to pateicām, viņas
seja atplauka smaidā, jo, izrādās,
šīs sievietes māte ir cēlusies no
Latgales!
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Ceļš beidzies; tālāk ar prāmi. Obas upes labajā krastā atrodas
nelielā Kolpaševa

Brauciens pa zemesceļu noslēdzās tieši pie Obas. Tam sekoja
nākamais piedzīvojums – pārkāpšana uz prāmi, lai nokļūtu upes
pretējā krastā. Tiekot pāri, mēs
bijām nonākuši Kolpaševā, jo pilsēta atrodas šīs milzu upes ielocē.
Pārcelties uz prāmi mums nebija
problēmu; tās radās, kad mikroautobusa šoferis uz peldlīdzekļa
mēģināja uzbraukt ar savu transportlīdzekli. Pēc pamatīgiem pūliņiem, piepalīdzot vietējiem vīriešiem, beidzot tas arī izdevās. Tikai
pēcāk atklājās, ka mikroautobusam tai brīdī tika radīts nopietns
defekts, kā dēļ no tā visu laiku izplūda eļļa. Kā nākamajā dienā stāstīja šoferis, autobuss visu nakti
ticis remontēts vietējā autoservisā.
Taču tā nebija vienīgā ķibele. Kā
brauciena uz Kolpaševu dienas
rītā atklāja Dzintra Geka, mums
pilsētā pēkšņi un bez jebkāda iemesla atteikta viesnīca! Lai naktī
būtu, kur palikt, Dzintras kundze
bija sazvanījusi pārējās Kolpaševas

viesnīcas un sarunājusi naktsmājas. Tonakt mūsu grupas biedri
nakšņoja trīs dažādās šīs pilsētas
viesnīcās, taču tikai vienā bija pieejamas brokastis. Pārējie, tai skaitā
šo rindu autore, kopā ar Kolpaševā dzimušo Liju Ābeli, ar kuŗu
visas brauciena naktis dalījām divvietīgu numuriņu dažādās viesnīcās, par brokastošanu rūpējās paši.
Iepriekšējās dienas vakarā devāmies uz tuvāko pārtikas veikalu,
kas atrodas ceļa (to par ielu nenosauksi!) pretējā pusē mūsu viesnīcai. Preču klāsts Kolpaševas veikalos īpaši neatšķiras no Latvijā
pierastā, vienīgi cenas ir krietni zemākas. Pārtikas, īpaši piena produktu, kvalitāte vērtējama kā laba.
Vēlreiz atgriežoties pie brauciena ar prāmi, jāpaslavē sibiriešu
vienkāršība un atvērtība – kāda
ģimene labprāt ar mums iesaistījās
sarunā, par Kolpaševu atklādami
šo to interesantu. Vasarā braukt pa
Obu ir bauda, taču ziemā, kad
uznāk sals, šo ļoti plato upi noslēdz

biezs ledus “vāks”. Savukārt pavasarī, palu laikā, Oba ik gadu spēcīgi
izskalo krastu, virzīdamās arvien
tuvāk pilsētas centram. Ļeņina iela,
kas, protams, ir galvenā iela Kolpaševā, izskalojumu rezultātā jau
zaudējusi vairākus simtus metru
no sava gaŗuma, respektīvi, vienu
tās galu pazudinājuši Obas ūdeņi…
Iemesls, kāpēc tik ļoti steidzāmies uz Kolpaševu, bija noteiktais
termiņš, kad sarunāts apmeklējums vietējā novadpētniecības mūzejā gīda pavadībā. Tas atrodas Ļeņina ielā, iepretī vadoņa piemineklim, kas šai pilsētā pat ir “apsudrabots”! Kaut ieradāmies ar
kavēšanos, gīds – jauns puisis –
mūs gaidīja. Pirms ieiet ekspozīcijas zālēs, kājās jāuzauj no brezenta šūtas bachilas. Mūzeja grīdas tik centīgi nolakotas, šķita,
šeit noteikti iztērēts daudz litru
lakas. Aplūkot izbāžņus un dažādus attēlus, respektīvi, plašāk iepazīt Sibirijas faunu un floru šķita
interesanti, taču, kas attiecas uz
stāstījuma daļu par padomju varas nodibināšanos, to gan “laidām”
gar ausīm. No gīda uzzinājām,
gan kā jāizvairās no mežā sastaptas lāču mātes, kas sargā savus
lacēnus, gan dažus mītus, ko galvenokārt izplata ļaudis, kas aiz
Urāliem ne reizes nav bijuši. Piemēram, ka pa ielām klīstot lāči un
sals esot 40 gradi. Ķepaiņi mīt
mežos; pilsētās tie parasti nav sastopami, un sals ap 40 gradiem turas nedēļu, ne ilgāk! Kolpaševa ceļotājus pievilina arī ar citu stāstu,
proti, šo vietu, pirms nokļuvis slavas zenītā, apmeklējis dziedātājs
un aktieris Vladimirs Visockis. Ko
viņš te darījis? “Plostojis” vietējā
lokālā “Leģenda”, kam slikta slava
esot vēl aizvien, sakāvies un aizbraucis prom.
Brauciens uz Kolpaševu īpaši

emocionāls izvērtās Lijai Ābelei,
kura šai apvidū dzimusi un aptuveni gada vecumā kopā ar
mammu aizbraukusi atpakaļ uz
Latviju. Lijai par šo vietu nav atmiņu; ir vien pāris senu fotografiju. Apskatot tās un apvaicājoties mūzejā, konstatējams, ka pa
šiem gadiem Kolpaševa mainījusies līdz nepazīšanai. “Man Sibirija vairāk ir sajūtu un emociju
līmenī, jo ļoti precīzas informācijas ir maz. Māmiņa par to negribēja runāt, nedaudz stāstīja tikai
vecmāmiņa un vectētiņš. Bet šis
brauciens man bija sapnis visa
mūža garumā,” tā jau pēc brauciena man atklāja Lija.
Ar Kolpaševu saistās arī kāda
drausmīga epizode, kas plašāk
izgaismota minētajā dokumentālajā filmā “Nogruvums”. 1979.
gada naktī no 30. aprīļa uz 1. maiju
Obas palu ūdeņi spēcīgi izskaloja
krastu, radot nogruvumu. 1. maija
rītā pavērās prātam neaptverama aina: nogruvums bija atsedzis
masu kapus. No 40 metru augstās
kraujas karājās cilvēku rokas, kājas, galvas. Tās bija tik labi mumificējušās, ka piederīgie pat pēc
daudziem gadiem varēja atpazīt
to, kas palicis pāri no viņu noslepkavotajiem tuviniekiem. Vieta
tika norobežota, stingri apsargāta, un ziņa par notikušo nokļuva
Maskavā. Tur arī izlēma, ka “pretpadomju līķi” jeb NKVD varasdarbu, kas paveikti pagājušā gadsimta 30. gados, rezultāts jāiznīcina no upes puses. Tika norīkoti
divi tvaikoņi, kas mirstīgās atliekas
“mala” ar dzenskrūvēm piecas
diennaktis no vietas. Pēc biedrības
Memorial datiem Kolpaševas gravā bija aprakti apmēram 4000 cilvēku līķu. No viņiem atpazina un
pēc nāves reabilitēja 1400.
Nobeigums nāk. nr.

Abi pēdējie kaŗi fotografijās
MĀRIS BRANCIS
Grāmatas autors norāda: “Iegūt
dokumentāli precīzu informāciju
par fotografu dzīvi un darbošanos fotografijas arodā laikā, kad
nav vairs pašu autoru, ir grūts
uzdevums – tas prasa ilgstošu pētīšanu, jo fotografi tāpat kā citu
profesiju latviešu tautas pārstāvji ir tikuši arestēti un deportēti,
emigrējuši, krituši kaŗā un miruši
lēģeros.”
Kaut arī, kā grāmatas autors
atzīstas, albumā apkopoti dati par
nelielu skaitu fotografu, taču tas,
ar ko lasītājs un skatītājs še sastopas aci pret aci, ir gana iespaidīgi
un garīgi satricinoši.
Četrpadsmit fotografi ir piesaistījuši pētnieka uzmanību, kuŗi
foto mirkļus fiksējuši gan Pirmā,
gan Otrā pasaules kaŗa laikā. Ar
viņiem tiek iepazīstināti, pastāstot
viņu biografijas, dažkārt citējot
dienasgrāmatas vai vēstules, tādējādi pietuvinot lasītāju bijušo dienu gaisotnei. Dzīves stāsti nereti
papildināti ar fotografa dzīves un
ģimenes bildēm, kas vizuāli vēsta

Pēteris Korsaks. “Latviešu fotografi – kaŗa liecinieki”.
Zinātniskais redaktors Jānis Tomaševskis. Neputns, 2019. 239 lpp.

par mūsu tautas vēsturi no intīmāka skatpunkta.
Vislielākā bagātība atklājas saglabātajās fotografijās, kas ļauj ienirt Pirmā pasaules kaŗa un pēc
tam sekojošā miera laika apstākļos. Daudznozīmīgi ir kaŗa gaitas
fiksējumi ‒ kā armijas pārvietojas
no vienas vietas uz citu, kā kaŗavīri izbauda miera mirkļus starp
kaujām, kā ēd un atvelk elpu.

Mūsu skatam paveras arī miera
laika dzīve – piemēram, Jānis
Čakste atpūtas brīdī dzimtas mājās “Aučos” 1926. gadā un Ķeguma
spēkstacijas būvniecība.
Milzu atklājums ir kaŗa ziņotāju
Leopolda Sīpoliņa un jo sevišķi
Jāņa Tālava leģionāru dzīves fiksējumi Volchovas purvos. Te gribas iestarpināt nelielu skici no manas dzimtas pagātnes. Tajos pašos
purvos tikai pretējā nometnē atradās manas mātes brālēns Voldemārs Stepe, kuŗš Pirmā pasaules
kaŗa laikā kā pusaudzis bija aizlavījies kaŗot un pēcāk palicis Padomju Krievijā, apprecējis bijušo
muižnieci, bet vienalga paglābies
no Staļina eksekūcijām. Ciemodamies Maskavā, redzēju, kādas
bija viņa kājas no ilgstošās atrašanās ūdenī un salā. Lai gan viņš
daudz nestāstīja par sadzīvi frontes padomju pusē, taču no dažām
detaļām varēja saprast, cik necilvēcīgos apstākļos viņi atradās.
Taču Jāņa Tālava fotografijās
redzams, ka vācu pusē leģionāri

rūpējās par cilvēcīgu sadzīvi, pat
par zināmu skaistumu. Te atklājas
arī abu pušu pretējības un attieksmes pretmeti – padomju pusē cilvēks, tātad kaŗavīrs, ir tikai skrūvīte, kam jāstrādā jebkuŗos apstākļos līdz spēku izsīkumam, lai pēc
tam aizsviestu kā nevērtīgu lūzni,
kamēr vācu zonā cilvēks ir vērtība
(neraugoties uz to, ka fašisti nāves
nometnēs slepkavoja cilvēkus kā
blaktis vai kaitīgākos insektus).
Tālāk Pēteŗa Korsaka grāmatas
uzmanības lokā ir bijusi latviešu
kaŗagūstekņu dzīve Zēdelgemā,
kur atradies kaŗa ziņotājs Juris
Zīverts un kur kādu laiku mita
mans bijušās grāmatas varonis
gleznotājs Osvalds Rožkalns.
Un vēl viens ieguvums. Iespējams, ka ir lasīta Elizabetes Doredas grāmata “Zeme man ir apaļa”, kas no norvēģu valodas tulkota arī latviski un kas stāsta par
latviešu fotografu un kinooperatoru Jāni jeb Džonu Doredu. Viņa
dzīve bija drāmatisma pārpilna,
viņš bija piedalījies Pirmajā pa-

saules kaŗā, bija vienīgais ārzemnieks, kuŗš nofilmējis Ļeņina bēres, sēdējis pat bēdīgi slavenajā
Ļubļankas cietumā un brīnumainā kārtā ticis brīvībā. Par Džonu
Doredu režisore Dzintra Geka ir
uzņēmusi filmu “Doreda sala”, kas
arī balstīta uz konkrētiem faktiem, iegūtiem no archīviem un
Doreda ģimenes locekļiem. Albumā šoreiz publicētas fotografijas,
kas uzņemtas Abesīnijā (tagad
Etiopija) pirms Italijas iebrukuma
20. gs. 30. gadu nogalē – par šiem
notikumiem labākajā gadījumā
esam tikai lasījuši, tagad fotografijas mums paver priekškaru uz
senajiem, tālajiem notikumiem.
Gan Pēteŗa Korsaka, gan citas
fotografijai veltītās grāmatas apliecina, cik bagāta bijusi šī mākslas
nozare Latvijā, kuŗu tagad pamazām iepazīstam. Latvijas fotografijas un citu mūzeju kollekcijas
glabā daudz ko, kas mums vēl apgūstams, izdodams, piemēram, par
fotografijas pionieriem Mārtiņu
Bucleru, Jāni Riekstu un citiem.
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Sarmītes Andersones-Šveics
jubilejas stipendija
VITA DIĶE
Godīgums, vēlme darboties
citu cilvēku labā un drosme uzsākt ko jaunu – šīs īpašības raksturo ne tikai Andersonu ģimeni, bet arī šīs ģimenes savulaik
dibināto uzņēmumu Euroskor,
kuŗu šobrīd zina vai ikviens Latvijas iedzīvotājs.
Euroskor – tie ir izturīgi un
ērti apavi pašiem mazākajiem,
tās ir skaistas dāmu kurpes gan
ikdienai, gan pašiem svarīgākajiem svētkiem, te atrodams arī
tas, ko vislabāk vēlas valkāt kungi, jo zīmols Euroskor allaž ir bijis
apliecinājums kvalitātei un godīgai attieksmei pret patērētāju.
Sešdesmitajos gados Zviedrijā
trūcīga latviešu emigrantu ģimene atvēra savu pirmo nelielo apavu veikalu jau septiņdesmitajos,
tajā labprāt iepirkās pat Zviedrijas karaļa ģimene, bet deviņdesmito gadu sākumā, drīz pēc neatkarības atjaunošanas, vārds
Euroskor tapa zināms vai ikvienam Latvijas iedzīvotājam.Taču
šobrīd Andersonu ģimenes vārds
daudziem Latvijas ļaudīm saistās
ne tikai ar ērtiem, izturīgiem un
skaistiem apaviem, bet arī ar vēlmi palīdzēt savas Tēvzemes jauniešiem, sadarbībā ar Vītolu fondu, dāvājot viņiem iespēju iegūt
augstāko izglītību.
Sarmīte Andersone-Šveics, atbalstot talantīgus, centīgus, bet
mazturīgus jauniešus, ir dibinājusi Aivara Andersona ģimenes
stipendiju, Viļņa Viktora Šveics
stipendiju un Sarmītes Andersones-Šveics stipendiju profesio-

nāli technisko skolu audzēkņiem. Arī uzņēmums Euroskor,
sekojot Sarmītes piemēram, ik
gadu ziedo vienai stipendijai. Šogad Sarmīte Andersone-Šveics
atbalsta architektūras studenti,
topošo Jaunā Rīgas Teātŗa aktieri, vecmāti, fizioterapeiti, ārsta palīgu un mežsaimniecības techniķi. Viņa ik gadu tiekas ar saviem
stipendiātiem, ir patiesi ieinteresēta viņu likteņos, un tad kopā
pavadītais laiks aizrit nemanot.
Ziedotāja, izvēloties, kam sniegt
atbalstu, saka: “Sākumā vērtēju,
kādās jomās jaunieši studē. Bet
tagad skatos, kam ir lielāka va-
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Līmeniski. 1. Venēcijas laivinieku dziesma. 6. Ūdens navigācijas zīme. 7. Ķermeņa stāvoklis.
9. Ātrs kaŗakuģis. 10. Gaļas izstrādājums. 12. Kalnu masīvs
Grieķijā. 13. Gan viena, gan otra
no divām. 18. Suņu šķirne. 19.
Dzelzceļa stacija posmā RīgaJelgava. 21. Latviešu aktrises
Liedskalniņas vārds. 22. Tauriņziežu dzimtas koks vai neliels
krūms. 23. Desmitskaldņi. 25.

mesls lepoties ar saviem stipendiātiem: “Priecājos par to, ka stipendiāti pēc studiju beigšanas
paliek strādāt Latvijā, jo viņos ir
latviskais gars un viņi ir pārliecināti, ka jādod kaut kas atpakaļ,
jādod pienesums savai valstij.”
Sarmīte Andersone-Šveics Latvijā ir palīdzējusi ne tikai šiem jauniešiem – viņa deviņdesmitajos
gados sniegusi atbalstu arī vairākiem Latvijas māksliniekiem,
rīkojot savā mājā Zviedrijā viņu
darbu izstādi, palīdzējusi slimiem
bērniem Zviedrijā, vācot naudu
zālēm, vedusi uz Latviju humāno palīdzību cilvēkiem, kuŗiem
tas bija ļoti nepieciešams.Tagad
Sarmīte Andersone-Šveics apmeklē dievkalpojumus un dažādus kursus, jo viņu interesē dažādu tautu kultūra, reliģija un
vēsture, daudz ceļo. Un vēl viņa
ļoti priecājas par visiem saviem
mazbērniem.
Sarmīte Andersone-Šveics Latviju kopā ar vecākiem atstāja viena gadiņa vecumā, un Zviedrijā
pavadīta lielākā daļa mūža. Viņas
dēls Jānis Andersons tur ir dzimis, audzis, izglītojies, bet, pārņemot Sarmītes tēva uzsākto biznesu Euroskor, pārcēlies uz Latviju un sekmīgi turpina to vadīt.
Jānis Andersons ir ilgus gadus

darbojies Rotary klubā, uzņemoties svarīgus pienākumus un
atbildīgus amatus. Runājot par
labdarību, Jānis allaž paudis pārliecību, ka būtu ļoti nepareizi, ja
viņš ar savu labklājību nedalītos.
Bez tam vārds rotary nozīmē
“kalpot pašaizliedzīgi”, un to, ka
kalpošana cilvēkiem, jo īpaši Latvijas ļaudīm, ir neatņemama viņa
dzīves sastāvdaļa, Jānis Andersons, tāpat kā viņa mamma Sarmīte, ar savu darbību ir apliecinājis atkal un atkal. Ik gadu
Jānis Andersons ir pats pirmais
fonda ziedotājs, kuŗš slēdz ziedojuma līgumu nr.1. Šis gads nav
izņēmums – tikai šoreiz Jānis
Andersons kopā ar bērniem,
radiem un draugiem nolēma pasniegt ļoti īpašu dāvanu: 9. janvārī dibināt Sarmītes Andersones-Šveics jubilejas stipendiju,
uzticot to administrēt Vītolu
fondam.
Grattispåfödelsedagen! Tāds
daudzus jo daudzus gadus bija
draugu un kollēgu sveiciens šai
svētku dienā, taču šogad tas skanēs vairāk latviski, tik patriotiski
un tik nozīmīgi pašai jubilārei.
Paldies visiem sveicējiem par dāvanu un daudz laimes jubilārei
Sarmītei Andersonei-Šveics!

Laikraksts

Sarmīte Andersone-Šveics

Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
1

jadzība, un dodu stipendijas
tiem, kuŗi dzīvo ļoti grūtos apstākļos.”Jaunieši sniegto atbalstu
allaž pratuši novērtēt, un vēl ilgi
pēc studiju beigšanas ar pateicību atceras savu ziedotāju. Un
ne tikai atceras – vairāki no viņiem, piemēram, Aivis Romančuks, kuŗš ieguvis zobārsta izglītību, arī pats ir ziedojis citu jauniešu atbalstam, īstenojot dzīvē
Vītolu fonda pamatideju: “Ar
izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt
citiem!”
Sarmītei Andersonei-Šveics,
kā viņa pati atzīst, ir pamatots ie-

Veidot noteiktu nokrāsu. 26. Jupitera pavadonis. 27. Noteikt
masu. 28. Posms dažās sporta
spēlēs. 30. Brīva darbavieta. 33.
Latviešu aktieris (1895-1973).
37. Debess ziemeļu puslodes
zvaigznājs. 38. Karpveidīgo kārtas zivs. 39. Sengrieķu strinkšķināmais stīgu mūzikas instruments. 40. Vaboles, kuŗas Senajā Ēģiptē uzskatīja par svētām.
Stateniski. 1. Kuģa augšējā

klāja priekšgals. 2. Transportlīdzekļa riteņa apvalks. 3. Ieroču
un munīcijas noliktava. 4. Nākamās. 5. Vītolu dzimtas koks.
6. Latviešu gleznotājs (18951955). 8. Lokveida pārsegums.
10. Iejūtīgas, pieklājīgas. 11. Palielināt stiprību. 14. Gāze, nepiesātināts ogļūdeņradis. 15. Aktrises, masu skatu dalībnieces. 16.
Cepta gaļa, kas sagriezta iegarenās šķēlītēs. 17. Atlīdzība. 19.
Itāļu dzejnieks (1265-1321). 20.
Arāliju dzimtas krūms. 24. Līdzība, alegorija. 29. Darba un
enerģijas mērvienība. 31. Sievietes vārds (febr.). 32. Stērķele. 34.
Bībeles tēls. 35. Vīriešu balss. 36.
Sala Mazo Zundas salu grupā
Indonēzijā.
Krustvārdu mīklas
(Nr. 01) atrisinājums
Līmeniski. 4. Karantīna. 7.
Saiva. 8. Rājas. 9. Republika.
10. Makets. 11. Ape. 13. Asorti.
18. Grafīts. 21. Maroka. 23. Astats. 24. Rēkt. 25. Utis. 26. Stirna.
28. Oskars. 29. Saraust. 34. Riepas. 35. Isa. 37. Sakaut. 38. Kanceleja. 39. Eseja. 40. Lauva. 41.
Servitūts.
Stateniski. 1. Paduja. 2. Stelpe.
3. Barkas. 4. Karatē. 5. Araksa.
6. Gavote. 12. Pufs. 14. Druknas.
15. Statuss. 16. Lapta. 17. Kopra.
19. Itaka. 20. Store. 22. Ara. 23.
Aso. 27. Jaks. 30. Pikaso. 31.
Maskas. 32. Sapals. 33. Puravi.
35. Iecava. 36. Aelita.

BRĪVĀ LATVIJA
JOPROJĀM INFORMĒ, IZGLĪTO, IZKLAIDĒ

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

• 1 nedēļu EUR 2 (20 SEK)
Par reklāmu un sludinājumiem
sazinieties ar redakciju
Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, LV-1011,
e-pasts: redakcija@brivalatvija.lv,
tālr.: +371 67326761 vai +371 29439423

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

www.brivalatvija.lv
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Vislabākā spēle –
pēdējā
Norvēģijā risinājās Eiropas
čempionāts handbolā. Latvijas
izlasei savā Eiropas čempionāta
debijas spēlē nācās iztikt bez
komandas pamatvārtsarga Artūra Kuģa, kuŗš neilgi pirms
čempionāta sākuma bija guvis
potītes traumu. Līdz ar to izlases
vadītājs Armands Uščins komandas vārtu sargāšanu uzticēja
Edgaram Kukšam. Pirmajā C
grupas spēlē mūsu handbolisti
ar rezultātu 22:33 (11:14, 11:19)
zaudēja pašreizējai čempionei
Spānijai.

bezatbildes vārtiem 50. minūtē
panāca 22:25 un lika Vācijas
izlasei pieprasīt pārtraukumu.
Arī vārtos atgriezies Edgars
Kukša spārnoja komandu. Divi
Vācijas noraidījumi pēc kārtas
atviegloja atspēlēšanās uzdevumu latviešiem. 55. minūtē
Krištopāns panāca 25:27, bet
58. minūtes sākumā Latvijas
izlases uzbrukuma līderis kā
līnijas spēlētājs trāpīja pa vārtu
stabu. 50 sekundes pirms pamatlaika beigām Jurdžs panāca
27:28, un Vācijas izlases galvenais treneris Kristiāns Prokops
pieprasīja minūtes pārtraukumu. Septiņas sekundes pirms
spēles beigām divas minūtes
nopelnīja Krištopāns, bet Vācija
lieki neriskēja un vairs neuzbruka – 28:27 Eiropas eksčempionu labā. Latvijas handbola
izlase turnīru noslēdza ar minimālu zaudējumu Vācijai –
27:28 (11:16). Rezultātīvākais
Latvijas izlases rindās ar septiņiem vārtiem bija Dainis Krištopāns, Nilam Kreicbergam seši

Martins Dukurs abos braucienos sasniedza otro labāko
laiku, bet pārsteidzoši labi abus
braucienus veica Aleksandrs
Tretjakovs (Krievija), kuŗš siguldieti apsteidza par 0,37 sekundēm. Trešo vietu posmā
dalīja Phjončhanas olimpisko
spēļu čempions Sunbins Juns
un ķīnietis Vencjans Gens, kuŗi
uzvarētājam summā zaudēja
1,39 sekundes.
Tomass Dukurs abos braucienos sasniedza desmito labāko rezultātu, Tretjakovam
zaudējot 1,91 sekundi.
***
Latvijas skeletoniste Endija
Tērauda Austrijas pilsētā Insbrukā izcīnīja sesto vietu
Eiropas kausa izcīņas trešā
posma pirmajās un otrajās
sacensībās.

Endija Tērauda

Tērauda pirmajā braucienā
sasniedza septīto rezultātu, bet
otrajā ieguva piekto poziciju, kā
rezultātā divu braucienu summā tika izcīnīta sestā vieta,
līderei zaudējot 0,76 sekundes.

Spēles moments. Ar 10. numuru Dainis Krištopāns

Latvijas izlases labā Dainis
Krištopāns guva septiņus vārtus
un tika atzīts par sacensības
labāko spēlētāju, piecus vārtus
guva Aivis Jurdžs, pa trim precīziem metieniem Mārim Veršakovam un Ingaram Dudem.
Spāņiem piecus vārtus guva
Anhels Fernandess, četri Feranam Solē Salam, bet četri handbolisti guva pa trim vārtiem.
Otrajā spēlē Latvijas izlase
piedzīvoja zaudējumu pret labi
zināmo Nīderlandes valstsvienību, ar kuŗu spēlēja kvalifikācijas turnīrā – 24:32 (10:16).
Latvijas vienība vislabāko
spēli aizvadīja grupas turnīra
noslēgumā pret Vācijas handbolistiem. Aivis Jurdžs devītajā
minūtē vēlreiz izlīdzināja rezultātu, panākot 4:4, bet Nils
Kreicbergs trīs minūtes vēlāk
pat izvirzīja Latviju vadībā ar
6:5. Spēlējot bez vārtsarga ar
septiņiem laukuma spēlētājiem
uzbrukumā, latvieši pēc trim

vārti sešos metienos, bet pa
pieciem vārtiem Ingara Dudes
un Aivja Jurdža kontā. Līdz ar
to Latvijas izlase turnīru beidza
ar trim zaudējumiem.

Martins Dukurs ar
otro vietu
Martins Dukurs Pasaules
kausa izcīņas posmā Laplaņas
trasē izcīnīja otro vietu, kļūstot
par jaunu kopvērtējuma līderi.
Otrs Latvijas skeletonists Tomass Dukurs divu braucienu
summā ierindojās 10. vietā.

Ķibermaņa ekipāžas
medaļas Pasaules
kausa izcīņā

numuru un ierindojās augstajā
astotajā vietā, bet otrajā braucienā ierindojās 13. vietā, divu
braucienu summā ieņemot desmito vietu 22. ekipāžu konkurencē un no vācieša Frīdricha
atpaliekot 1,02 sekundes.
Arī četrinieku sacensībās
Oskars Ķibermanis ar stūmējiem Lauri Kaufmani, Arvi
Vilkasti un Matīsu Mikni nobrauca labi un ieguva bronzas
medaļas. Ralfs Bērziņš ar stūmējiem Edgaru Nemmi, Dāvi
Spriņģi un Edgaru Pirogu
ierindojās 13. vietā. Pirmajās
divās vietās ierindojās vāciešu
Frančesko Frīdricha un Johannesa Lochnera vadītie četrinieki. Ķibermanis viņiem zaudēja 0,12, bet Bērziņš –1,40
sekundes.
Diemžēl Ķibermanis guva
savainojumu, pastiepjot kājas
muskuli. Tas gan netraucēja
ekipāžai finišēt trešajā vietā,
taču tagad sportistu gaida piespiedu miera periods. Latvijas
šā brīža labākā bobsleja pilota
Oskara Ķibermaņa savainojuma ārstēšana varētu aizņemt
četras nedēļas, sarunā ar aģentūru LETA prognozēja Latvijas
bobsleja izlases galvenais treneris Sandis Prūsis.

zaudēja 0,801 sekundi, Vītola
atpalika 1,146 sekundes.

Biatlons
Latvijas biatlonists Andrejs
Rastorgujevs Vācijas trasē
Oberhofā izcīnīja 18. vietu
Pasaules kausa ceturtā posma
10 kilometru sprinta sacensības.

Oberhofu sacensību dienās
bija skāris pamatīgs slapjdraņķis, kā rezultātā sacensības norisinājās pa 2,5 kilometrus gaŗu
trasi ar mākslīgo sniegu. Turklāt, sacensību laikā līņāja.
Rastorgujevs distancē devās ar
otro numuru, taču jau pirmajā
ugunslīnijā neaizvēra divus mērķus. Vēl viena kļūda viņam bija
otrajā šaušanā. Rastorgujevs
uzvarētājam zaudēja vienu minūti un 45,9 sekundes, kas deva
18. vietu. Trasē Andrejam bija
11. ātrākais solis.
Latvijas biatlona izlases vīriešu kvartets Oberhofā 4x7,5
Kamaniņas kilometru stafetes sacensībās,
izmantoja 18 rezerves patronas,
mēroja trīs soda apļus un ierindojās 21. vietā, no uzvarētājiem
norvēģiem atpaliekot par septiņām minūtēm un 5,2 sekundēm.
Latvijas sieviešu biatlona līdere Baiba Bendika Oberhofā,
Kendija Aparjode
Vācijā, nesašāva četrus mērķus
un ierindojās 72.vietā 7,5 km
Latvijas kamaniņu braucēja sprintā, kas viņai bija vienīgā
Kendija Aparjode Altenbergas distance Pasaules kausa sezonas
trasē Vācijā izcīnīja piekto vietu ceturtajā posmā.
Pasaules kausa (PK) izcīņas
ceturtajā posmā, lai gan pēc
(Turpināts 20. lpp.)
pirmā brauciena viņa bija trešajā vietā. Elīza Cauce izcīnīja
devīto, Ulla Zirne – 13., bet
jaunā kamaniņu braucēja Elīna
Ieva Vītola – 20. vietu. Aparjode
uzvarētājai zaudēja 0,510 sekundes, bet goda pjedestals bija
0,127 sekunžu attālumā. Cauce
atpalika 0,601 sekundi, Zirne
Tālr: 973-746-3075

Latvijas bobsleja pilota Oskara
Ķibermaņa divnieku ekipāža
Pasaules kausa izcīņas ceturtā
posma sacensībās Laplaņas
trasē Francijā izcīnīja otro vietu
bet Ralfa Bērziņa pilotētais
divnieks ierindojās desmitajā
vietā. Ķibermanis kopā ar stūmēju Matīsu Mikni pirmajā PĀRDOD
braucienā ierindojās ceturtajā
vietā, otrajā sasniedza labāko Pārdodu zemi 13 ha un pusi mājas ar piemājas zemi 1,25 ha
laiku braucienā un apsteidza Jēkabpils rajonā, Vīpē.
divus konkurentus, pirmoreiz Tālr. +37126195987.
sezonā kāpjot uz goda pjedestala divnieku sacensībās. Otra
latviešu ekipāža – Ralfs Bērziņš
ar Dāvi Spriņģi – pirmajā braucienā trasē devās ar pirmo
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ŅUJORKA
Svētdien. 26. janvārī: Ņujorkas Kultūras dienas, plkst.
11:30 no rīta Jonkeru baznīcas
lejas zālē
(254 Valentine Lane, Yonkers,
NY). Programmā „Dzejas un
mūzikas gaismā“: dzejnieks
Laris Krēsliņš lasīs savus un
vēsturnieka, dzejnieka Jāņa
Krēsliņa dzejoļus; vijolniece
Arianna Brusubārde un pianiste Jevgenija Trukša atskaņos latviešu un citu komponistu
mūziku. Sekos LNOĢ loterija
un tikšanās ar māksliniekiem.
Ieeja: 20 dol.; bērniem – brīva.
Rīko: ŅLOP; informācija –
D. Aperāne (914) 234-3339.
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA 98125). Mājas lapa:
www.seattlelatviancenter.com
26. janvārī 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. februārī Sirsniņballe. Pasākumu vadīs un mūzicēs viesmākslinieks Intars Rešetins, būs
deju mūzika un loterija ar
iespēju laimēt dāvanu grozu.
29. februārī Biedru Pilnsapulce. Pēc sapulces Biedrība
cienās ar pankūkām un desiņām.
Uzmanību! Mainījusies Biedrības Facebook lapa, lūdzam
sekot mūsu jaunajai lapai „Latviesu Biedriba St. Petersburg
FL“. Sīkāku infomāciju par
pasākumiem var uzzināt Biedrības Facebook lapā vai zvanot
Dacei Nebarei Tel: 917-7551391
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdien 19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirmdienās, 13:00, Info: 514-9929700. www.tervete.org
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Francisco), Info: www.zklb.wordpress.com, ZKLB sekr. un informāc. daļas vadītāja Una
Veilande tālr.: 408-813-5104,
e-pasts: una.veilande@gmail.com
Katru otrdien plkst. 20:00
koŗa mēģinājums.
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut.
Trimdas dr: (58 Irving st,
Brookline MA 02445). Info:
617-232- 5994, e-pasts: bostonastrimdasdraudze@gmail.com,
tālr: 617-232-5994. Māc. Igors
Safins. Tālr.: 617-935-4917.
E-pasts: igorssafins@gmail.com.
Runas stundas trešdienās 10:00
– 15:00. Dievk. notiek 11:00.
Dievk. 12:00 Bībeles stunda.
• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave,
Chicago IL 60634), tālr.: 773725-3820; E-pasts: cianasdraudze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-drau dze-255043897965234. Dievk.
notiek svētdienās 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds. Māc. Gundega Puidza, tālr.birojā: 773-

736-1295; mājās: 708-453-0534,
E-pasts: puidza@yahoo.com
• Čikāgas latv. ev. lut. Sv.
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.:
630-595-0143. Māc. Ojārs Freimanis. Dr. pr. Uldis Pūliņš.
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Pēc Dievk. kafijas galds.
• Čikāgas latv. baptistu dr:
(820 Ontario St, Oak Park, IL
60302). Māc. Oļģerts Cakars.
Tālr.: 708-383-5285.
• Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226). Birojs atvērts
ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00.
E-pasts: reglite@aol.com Dievk.
notiek svētdienās 9:30. Pēc
Dievk. sadraudzība.
• Detroitas Sv. Paula latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI
48334). Dievk. notiek svētdienās 10:00. Seko sadraudzības
stunda.
• Dienvidfloridas latv. ev.
lut. dr.: Shepherd of the Coast
Luth. Church (1901 E Commercial Blvd, Ft. Lauderdale FL
33308). Info: Ilze Folkmane
Gibbs, e-pasts: folkmane@hotmail.com Info: Andrejs Jugs,
tālr.: 561-447-9050. Dievk. notiek 14:00. Pēc Dievk. visi lūgti
pie kafijas galda!
• Dienvidkalifornijas latv.
ev. lut. dr.: baznīca (1927 Riverside Dr., Los Angeles CA 90039).
26. janvārī Dievkalpojums ar
dievgaldu (diak. Guna Reina)
Dievkalpojumi notiek plkst.
11:00
• Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr.: Unitarian
Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA
02766). Svētdienās 11:00 Dievk.
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr.
Jānis Keggi, draudzes sekretāre
Zigrida Kručkova, tālr.: 617323-0615.
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street
Road, Newtown Square, PA
19073), tālr.: 610-353-2227.
Māc. Ieva Dzelzgalvis
• Grandrapidu latv. ev. lut.
dr.: (1780 Knapp St. NE, Grand
Rapids MI 49505). Tālr: 616361-6003. Māc.prāv. Ilze Larsen,
tālr: 269-214-1010. Dr.pr. Ivars
Petrovskis, tālr: 616-975-2705.
Dievk. notiek 2x mēnesī 10:00.
Pēc Dievk. kafijas galds.
• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo MI 49996). Māc. A.Graham. Dievk. notiek 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds.
19. janvārī dievk. ar dievg.
angļu valodā
26. janvārī dievk.
2. februārī Sveču dienas dievk.
ar dievg.
9. februārī dievk., seko čili
pusdienas un pilnsapulce
16. februārī dievk. angļu
valodā
23. februārī dievk. ar dievg.
1. martā dievk. ar dievg.
8. martā dievk.
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107). Draudzes Dievk. notiek svētdienās
11:00. Bībeles stundas notiek
10:00 katra mēneša otrajā un
ceturtajā trešdienā. Baptistu dr.:

Bethel Baptist Church (2706
Noble Rd, Cleveland 44121)
dievk. notiek svētdienās 14:30.
• Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.:
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis
Indriksons, tālr.: 402-438-3036.
Dievk. notiek 1.un 4. svētdienā
10:00. Otrajā svētdienā Dievk.
angļu valodā. Pensionāru saiets
katrā otrajā ceturtdienā.
• Mančesteras latv. ev. lut.
dr.: (21 Garden St, Manchester,
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, tālr.: 413-568-9062.
18. janvārī, plkst.11:00 - dievkalpojums ar dievgaldu, māc.
Igors Safins. Pēc dievk. kafijas
galds.
15. februārī, plkst. 11:00 dievkalpojums ar dievgaldu,
māc. Igors Safins. Pēc dievk.
kafijas galds.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.:
414-258-8070.
Archibīskape
Lauma Zušēvica, tālr.: 414-4213934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve,
tālr.: 414-258-8070. Dievk. notiek svētdienās 10:00.
• Mineapoles – St. Paulas
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave
S, Minneapolis MN 55407).Pēc
Dievk. sadraudzība.
16.jan. 11:00 – Bībeles stunda
19.jan. 10:30 – Taizé dievk.
Ilzes Reiteres vadībā; sadraudzība
23.jan. 19:00 – Bībeles stunda
26.jan. 10:30 – Dievk., sadraudzība; LOAM gada sapulce
plkst.12:00
2.feb. 10:30 – Dievk. un
sadraudzība
9.feb. 10:30 – Dievk. ar
Sv.vak., bērnu uzruna, Sv. skola;
Kazd. zupu pusdienas
• Montrealas latv. Trīsvienības ev. lut. dr.: Trinity Latvian
Church (P.O. Box 39, Station
NDG, Montreal QC H4A 3P7),
tālr.: 514-992-9700. www.
draudze.org vai www.tervete.
org Dievk. vada dr. pr. Jānis
Mateus un Vik. Zvirgzds. tālr.:
514-481-2530, e-pasts: prez@
draudze.org.
Dievkalpojumi
Centrā.
• Ņūbransvikas un Leikvudas latv. ev. lut. dr.: Draudzes
dievnams (12 Gates Ave, East
Brunswick, NJ 08816). Māc.
Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.:
908-638-1101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com.
Dievk.notiek 13:30.
• 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
18. jan. Manhatenā, Seafarers
plkst.14:00 dievk. māc. Saliņš.
19. jan. Jonkeru bazn.
plkst.10:00 dievk., māc. Saivars;
Salas bazn. plkst.10:30 dievk.,
māc. Saliņš, seko novada informācijas sapulce; St. Andrew
bazn. plkst.13:30 dievk. ar
dievg., māc. Saivars, seko no-

vada informācijas sapulce.
25. jan. Ņūdžersijas latviešu
skolā (First United Methodist
Church, 1 E Broad St, Westfield
NJ) Draudzīgā Aicinājuma dievk.
plkst. 12:00, māc. Saivars, seko
„Sveika, Latvija” dalībnieku
stāstījumi un skolēnu priekšlasījumi.
26. jan. Jonkeru bazn. plkst.
10:00 dievk., māc. Saivars, seko
Kultūras dienas; Salas bazn. nav
dievkalpojuma.
2. feb. Jonkeru bazn. plkst.
16:00 dievk., māc. Saliņš, plkst.
17:00 seko Superbowl viesības;
Salas bazn. plkst. 10:30 dievk.,
māc. Saliņš, seko Kredīta sabiedrības sapulce.
9. feb. Salas bazn. plkst.11:00
dievk. ar dievg., māc. Saliņš,
seko Draudzes gada sapulce.
Jonkeru bazn. nav dievkalpojuma.
• Ročesteras ev. lut. Krusta
dr.: Atonement Lutheran Church
(1900 Westfall Rd, Rochester NY
14618).
Sestdien, 25. janvārī, 2:00 p.p.
Atspīdēšanas laika dievkalpojums. Māc. Dace Zušmane
Sekos Strēlnieku atceres sarīkojums DV izkārtojumā.
Februārī dievkalpojumi nebūs.
Dzintra Sniedze
• Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava, MI
48602)
Mācītāja: Biruta Puiķe-Wilson
mob. (269)267-5330. Kontaktpersona: MaryBeth Dzirnis
mob. (989)781-1163. Epasts:
dzirnis@chartermi.net Dievkalpojumi vienreiz mēnesī, 1:00
pēcpusdienā, seko groziņu kafijas galds.
• San Diego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church
(5106 Zion Ave, San Diego, CA
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš,
tālr.: 858-598-5451, e-pasts:
jlegzdins@san.rr.com. Pēc Dievk.
kafijas galds.
1. februāris – plkst. 12:00;
Diakone Guna Reins. Dievkalpojums; groziņu kafijas galds.
11. aprīlis – plkst. 12:00;
Diakone Guna Reins. Lieldienu
Dievkalpojums ar dievgaldu;
groziņu kafijas galds.
6. jūnijs – plkst. 12:00;
Diakone Guna Reins. Aizvesto
Piemiņas Dievkalpojums; groziņu 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.: 206674-9600; e-pasts:cilnis@earthlink.net. Baznīcas mājaslapa:
www.seattlelatvianchurch.org
19. janv. Dievkalpojums ar
dievgaldu. 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.
15. martā dievkalpojums ar
Dievgaldu. Sekos sēde.

• St. Pētersburgas latv. ev.
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00
katru pirmo un trešo svētdien
Faith Lutheran baznīcā (2601
49th Str. N, St.Petersburg, FL),
Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727368-0935 Par visiem neskaidriem jautājumiem var griezties
pie Aijas, tālrunis 727-3676001.
Draudzes locekļu ziedojumus
pirms katra dievkalpojuma vai
pa pastu pieņems draudzes
kasieris Andris Ritums. Lūdzu,
centieties ziedot! Pasta adrese:
2862Weathersfield Ct. Clearwater, FL 33761. Draudzes
altāŗa ziedu kārtotāja ir Kitija
Treimanis. Lūdzu, esiet atsaucīgi, atvieglojiet viņas darbu un
piesakieties viņai pa tālruni:
727-540-9078.
Lūdzu, ņemt vērā – draudzes
kalendārā daudz izmaiņu, pasākumi notiks dažādās vietās.
• Tērvete – Trīsvienības
draudze: Dievkalpojumi centrā.
tālr: 514-992-9700, www.draudze.org. Māc. Zvirgzda tālr:
613-400-3288, e-pasts: zvirgzds@me.com. Māc. Jānis Mateus.
• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut.
latv. dr.: (200 Balmoral Ave,
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.:
416-921-3327, E-pasts: baznica@bellnet.ca. Info: www.
stjohnslatvian.ca Māc. Ģirts
Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry
Trail, North York ON M2H 2S1),
tālr: 647-986-5604, E-pasts: grietins@gmail.com. Dr. pr. Kārlis
A. Jansons, tālr.: 905-338-5613,
e-pasts:
kjan27@gmail.com.
Pr.vietn. Sibilla Korule. Dāmu
kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 416221-4309.
• Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: Draudzes nams (400
Hurley Ave, Rockville, MD
20850-3121), tālr.: 301-2514151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270,
e-pasts:
macanitavp@gmail.
com, dr. pr. Dace Zalmane (tālr.
703/442-8458 un epasts-dzalmanis@yahoo.com).
2020. gada JANVĀRIS
Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk
aprakstīti Īsziņās.
Svētdienās:
9:15 Latviešu skola, 10:00
Zaķīšu nodarbības
11:00 DIEVKALPOJUMS
Seko kristīga sadraudzība
19. JANVĀRĪ – Atspīdēšanas
laika 2. svētdiena
DIEVKALPOJUMS – Vašingtonas draudzes 69. jubilejas zīmē
Pie kafijas galda – janvāŗa
jubilāru sveikšana; sekos draudzes pārrunas *
Vīzija 20/20: ATSKATS
Mūsu draudzes pamati Bībelē,
satversmē, vēsturē
Nāc, piedalies pārdomās &
pārrunās!
26. JANVĀRĪ – Atspīdēšanas
laika 3. svētdiena
11:00 Latviešu skolas Draudzīgā aicinājuma DIEVKALPOJUMS un SARĪKOJUMS *
Dievkalpojumā un sarīkojumā
piedalās viesis – māc. Dāgs
Demandts no Mineapoles
(Turpināts 19. lpp.)
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LATVIEŠU SABIEDRĪBAS DĀRGAKMENS MŪŽĪBĀ
Dr. Helmi Rožankovska (1922-2019)
Visiem, kam tuvojas simt
gadu vecuma robeža, der atcerēties Raiņa teikto ”no tevis
atšķirsies pēc drauga draugs.“
Respektējams skaits bērinieku
bija ieradies uz Helmi Rožankovskas bēŗu dievkalpojumu
Trimdas draudzes baznīcā.
Dievkalpojumu vadīja mācītāji
Jānis Keggi, Igors Safins.
Ērģelniece un pavadītāja bija
Lois Regestein, vijolnieki Andra
Voldiņa Dix un Matthew Dix.
Pie šķirsta bija korporācijas
Daugavietes sēru goda sardze.
Svētos rakstus lasīja Helmijas
māsas dēls Mark Zander un
Mimi Zander. Dzīves stāstu
lasīja viņas māsas meita
Christine Zander. No Trimdas
draudzes un Latviskā mantojuma fonda atvadvārdus teica

Ināra Suuberga un Ivars Galiņš.
Juris Raudseps no biedrības
ALTS, no korp. Dzintras Ieviņa
Priede, pensionāriem Ilga
Richtere. Dr. Rožankovskas
dzīves stāsts jau vairākkārt
apcerēts Laika slejās. Sākot no
vācu bērnudārza Mežaparkā,
Latvijas Universitātes zobārstniecības fakultātes studijām,
Heidelbergas universitātes zobārstniecības fakultātes beigšanas. (Magna cum laude). Mūža
darbs kā Tafta universitātes
zobārstniecības fakultātes profesorei. Viņa pensionējās, būdama Zobārstniecības skolas
assoc. dekāne. Jaunībā Helmi
bija vēlējusies studēt mākslas
vēsturi, bet, klausot ģimenes
ieteikumam, izvēlējās medicinu. Mākslas pasaule viņai

vienmēr palika tuva. Tā kā viņas
dzīves biedrs arī bija zobārsts,
tad viņiem pietika rocības
iegādāties vērtīgas grāmatas un
gleznas. Bija arī dāvinājumi un
mantojumi. Viņas trīsstāvu
mājā tikko pietika vietas grāmatu plauktiem un gleznām.
Pēc pensionēšanās, viņa noraidīja akadēmiskā darba piedāvājumus, bet ar visu atdevi
pievērsās Bostonas latviešu sabiedrībai. Kā Latviskā Mantojuma fonda priekšniece viņa
rīkoja izstādes, koncertus, atceres sarīkojumus, referātus,
seminārus un kā savas, tā viesu
lekcijas; to visu šeit aprakstīt
nav iespējams. Helmi prata
piesaistīt cilvēkus, kas palīdzēja
viņas ieceres īstenot. Tas bija
milzu ieguvums latviešu sa-

biedrībai un gandarījums arī
viņai pašai. Viņa pati atzinās, ka
tā piepildījusies viņas jaunības
vēlēšanās kalpot mākslai. 2009.
gadā, nedēļas laikā, viņa zaudēja
vīru Jaroslavu un dēlu Adrianu.
Turpmāk, līdz dzīves pēdējai
dienai, par viņu rūpējās māsas
meita Kristīne. Pēdējos gados
viņas dzīvi bagātināja palīdzes
(auklītes ) no Latvijas. Tas viņai
deva iespēju palikt savās mājās,
dzīvot ierastajā dzīves stilā,
brokastīs baudīt tieši 7 minūtes
vārītu olu, pusdienās ēst latviskus ēdienus, sakņu sautējumus, biešu, frikadeļu zupu.
Viņai patika uzņemt ciemiņus,
un tie vienmēr tika pacienāti ar
lašaun zaļā sieriņa maizītēm, un
ar citiem labumiem. Televīziju
rēgulāri skatījās tikai reizi ne-

dēļā – ceļojošo antīku raidījumu. Īpaši lepna viņa bija par
savu puķu istabu, kur labprāt
kavējās pati un neaizmirsa to
parādīt ciemiņiem. Arī dārzs
tika kopts, un vēl nesen tika
iestādīti tulpju sīpoli nākamajam pavasarim...Oficiāli viņai
bija divi vārdi – tēva dotais
Helmi un mātes izmeklētais
Rūta. Ģimene un tuvākie draugi
viņu sauca par Rūtu. No visiem
mūžā saņemtajiem pagodinājumiem un atzinībām, viņai
vistuvākais bija Latvijas valsts
piešķirtais Triju Zvaigžņu ordenis. Kad lēnām aizvērās šķirsta
vāks, ordenis palika ar Rūtu
Fogeli, kopējam ceļam uz
Mūžību.
IVARS GALIŅŠ,
Bostonā

VALDA DUNDURS,
dzim. GAIŠS
Dzimusi 1926. gada 23. janvārī Jelgavā,
mirusi 2018. gada 1. janvārī Evanston, IL
Mīlestībā atceramies
MEITAS: NORA, RENĀTE (CORMAC) DALY, ILSE (KEVIN) KELLOW
MAZBĒRNI: CONOR, BRENDAN, ISABELLE DALY
AMANDA, EMILY, COLE KELLOW

Tad apstājas laiks,
Un tā bija mīlestība.
Jo tikai mīlestības priekšā tas
apstājas.
(Imants Ziedonis)

PIEMINĒŠANAI – LATVIJAS OKUPĀCIJAS MŪZEJS

Dieva mierā aizgājusi
mūsu mīļā

RASMA ARSONS,
dzim. TILTIŅŠ
Dzimusi 1926. gada 9. februārī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2019. gada 10. decembrī Chardon, Ohio, USA
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
un siltums, ko izstaro sirds, –
tas nezūd. Tas paliek.
Un mirdz.

DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)

Lūgums sūtīt
SARĪKOJUMU un
Atzīmēšanai kalendāros
5. februārī – 19:30 Padomes DIEVKALPOJUMU ziņas
sēde
uz e-pastu:
9. februārī – Vīzija 20/20*
rigaven@aol.com
26. februārī – Pelnu diena/
Ciešanu laika sākums
Inesei Zaķis
1. martā – Vīzija 20/20*
Vēlams sūtīt darbdienās,
22. martā – Draudzes pilnsapulce
vēlākais – PIEKTDIENĀS!
12. aprīlī – Lieldienas

Mīļā piemiņā paturēs
MEITA INGRĪDA MUIR UN DON
DĒLS ROLANDS ARSONS UN GEORGEAN
MAZDĒLI ERIKS UN ALEX MUIR

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māte un vecāmāte

AIJA VIJA ĶEŅĢIS,
dzim. AUSEKLIS
Dzimusi 1931. gada 12. februārī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2019. gada 13. decembrī Trejupēs, Mičiganā
Viņu mīļi atceras
BĒRNI ARNIS, ROBERTS (UN SHELLEY), PĒTERS (UN STEPHANIE)
MAZBĒRNI MIĶELIS, KĀRLIS, VIJA UN ELANORE
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Samoilovs/Šmēdiņš
ar citu treneri
Latvijas titulētākie plūdmales volejbolisti gatavošanos
2020. gada plūdmales volejbola sezonai uzsākuši Italijas
treneŗa Marko Solustri vadībā,
6. janvārī paziņojis pāŗa menedžeris Edgars Buļs. Pēc ne
pārāk veiksmīgās 2019. gada
sezonas duets Samoilovs/Šmēdiņš ir nolēmis veikt izmaiņas
treneŗu korpusā. Genadija Samoilova vietā turpmāk komandas galvenais treneris būs
italiešu speciālists Solustri.
Viņam asistēs pašmāju treneris Richards Finsters. 60 gadus
vecais Solustri pats savulaik
bija augstas klases spēlētājs.
Viņš bija viens no Eiropas
modernā plūdmales volejbola
pionieriem, pagājušā gadsimta 80. gados trīsreiz kļūstot
par Italijas čempionu. Kopumā
sportista karjēras laikā Solustri guvis vairāk nekā 40 uzvaras turnīros, veiksmīgākā
bijusi 1990. gada sezona, kad
viņu pasaules rangā ierindoja
trešajā vietā. Kopš 1995.gada
italietis strādā par treneri.
Viņš vadījis Italijas, Austrijas,
Vācijas, Krievijas un Japānas
nacionālās izlases. Solustri vadītās komandas piecreiz kļuvušas par Eiropas čempionēm,
kā arī 2007. gadā izcīnītas pasaules čempionāta sudraba medaļas, ko spēja krievi Dmitrijs
Barsuks/Igors
Kolodinskis.
Olimpiskajās spēlēs augstākā
izcīnītā vieta ir piektā 2000.
gadā Sidnejā.
“Protams, tas ir grūts lēmums ‒ gan man, gan manam
tēvam Genadijam. Bet sportā
bieži ir situācijas, kad atlētam
ir jāpārrauj “nabas saite” ar
vecākiem, lai turpinātos progress,” lēmumu skaidro Aleksandrs Samoilovs. “Ar pozitīvu
satraukumu gaidu jauno sezonu pie jaunā treneŗa.” “Pēc
pagājušās sezonas, kas nebija
pārāk veiksmīga, nolēmām, ka
komandā nepieciešamas kādas
pārmaiņas, jaunas vēsmas,”
Samoilova sacīto papildina
Šmēdiņš. “Daudz speciālistu,
kas atbilstu mūsu pieredzei un
līmenim, nav. Ar Marko jau
sen bijām pazīstami, zinājām
viņa lielo pieredzi, attieksmi
pret darbu un panākumus
plūdmales volejbolā. Tāpēc
viņš bija viens no galvenajiem
kandidātiem. Iepazīstot treneri tuvāk, uzklausot viņa
spēles filozofiju, kā arī prasības, esam pieņēmuši lēmumu
olimpiskajā sezonā strādāt ar
Solustri. Paldies Genadijam
par ieguldīto darbu!”
Latvijas plūdmales volejbola
pāris
Samoilovs/Šmēdiņš
trīsreiz ir triumfējuši Pasaules
tūres kopvērtējumā – 2013.,
2014. un 2016.gadā –, kā arī
piecreiz sešu gadu laikā spēlējuši Eiropas čempionāta finālā, uzvarot 2015. gadā. Viens
no pāŗa galvenajiem mērķiem
būs kvalificēties olimpiskajām
spēlēm Japānas galvaspilsētā
Tokijā.

Neretnieks
kvalificējas
olimpiskajām
spēlēm
Latvijas spēcīgākais konkūra
jātnieks Kristaps Neretnieks ar
zirgu Moon Ray saglabāja pirmo
vietu 6. janvārī publicētajā
Starptautiskās Jāšanas sporta
federācijas (FEI) reģionālajā
atlases rangā. Viņš tādējādi oficiāli kvalificējies 2020. gada
Tokijas Olimpiskajām spēlēm.
Neretnieks ir pirmais Latvijas
jātnieks, kas neatkarīgas Latvijas vēsturē izcīnījis olimpisko
ceļazīmi. Šķēršļu pārvarēšanā
olimpiskajās spēlēs startēs 75
jātnieki, bet tikai 15 no viņiem
kvalificējās pēc individuālā ranga.
Pārējie pretendenti dalību nodrošināja valstu komandu sastāvā. Neretnieks ar Moon Ray
2019. gadu noslēdza kā līderis
olimpiskās kvalifikācijas C
grupā, kur uzskaitīja Austrumeiropas un Centrālāzijas valstu
jātnieku rezultātus.

Sanita Pušpure
// FOTO: Matthias Schrader /
AP / Scanpix / LETA

piones titulu dāmu vieninieku
sacensībās. Līdz ar iekļūšanu
finālā, Pušpure nodrošināja ceļazīmi uz 2020. gada Tokijas
Olimpiskajām spēlēm.

Latvijas
Paralimpiskā sporta
centra metu
konkursā
par uzvarētājiem atzīta Latvijas-Francijas arhitektu apvienība, kuŗa izstrādājusi vīziju ar
nosaukumu “Ciemats”. Architektu apvienībā ietilpst arhitekti
no Latvijas un Francijas.

Rīgas Dinamo vārtsargs Jānis
Voris atzīts par nedēļas Kontinentālās hokeja līgas (KHL) labāko
jauno hokejistu, paziņojusi līga.
Eiropas volejbola konfederācijā nolemts, ka gan Latvijas vīriešu, gan sieviešu izlases
šosezon cīnīsies Sudraba līgā,
lai gan vīrieši bija pieteikti Zelta
līgai. Viņu pretinieki grupas
turnīrā būs Grieķijas un Luksemburgas volejbolisti, otrajā
grupā – Somijas, Azerbaidžānas
un Chorvatijas izlases.
Bijušais Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis pieteicis savu kandidātūru uz Latvijas Basketbola savienības (LBS)

Vieglatlētika
Latvijas vieglatlēts Dmitrijs
Serjogins Barselonā laboja
valsts rekordu 10 km skrējienā
šosejā.

Dmitrijs Serjogins

Ceļazīmi uz Tokiju C grupā
ieguva pirmo divu vietu
ieguvēji. Neretnieks ar Moon
Ray iekrāja 895 punktus, kas
Latvijas duetam ļāva par 123
punktiem apsteigt otro vietu
ieguvušo poli Vojcehu Vojcjanecu un Chintablue.

Basketbols
Latvijas sieviešu basketbola
čempionvienība TTT Rīga mājās ar 81:62 pārspēja Beļģijas
klubu Castors Braine un nodrošināja otro uzvaru Eirolīgas
grupas turnīrā. Pēc traumu ietekmētā neveiksmīgā sezonas
sākuma rīdzinieces šoreiz spēlēja spēcīgākajā sastāvā un
revanšējās pretiniecēm par
zaudējumu Beļģijā.

Mājiniecēm 18 punktus guva
Binta Drameha, kuŗa arī izcīnīja
10 atlēkušās bumbas, bet
Meganas Meibrijas rēķinā 17
punkti. Viešņām ar 14 punktu
guvumu izcēlās Egle Šikšņūte.

Airēšana
Latviešu akadēmiskās airēšanas sportiste Sanita Pušpure,
kas dzīvo Īrijā, atzīta par Īrijas
gada sportisti laikraksta The
Irish Times un valsts sporta
jumtorganizācijas Sport Ireland
aptaujā. Pušpure septembŗa sākumā nosargāja pasaules čem-

Serjogins distanci veica 29
minūtēs un desmit sekundēs,
sev piederošo rekordu, kuŗu viņš
turpat sasniedza 2018. gada 31.
decembrī, labodams to par 26
sekundēm. Vēl no Latvijas sportistiem pirmajā divdesmitniekā
iekļuva Dmitrijs Jurkevičs un
Jānis Razgalis, kuŗi bija attiecīgi
13. un 19. vietā. Sieviešu konkurencē 15. poziciju ieņēma
Alise Griķe, kuŗa finiša līniju
šķērsoja pēc 36 minūtēm.

Apbalvošanas sarīkojumā Latvijas Paralimpiskās komitejas
prezidente Daiga Dadzīte norādīja, ka plānotā būve būs
vienīgais paralimpiskā sporta
centrs ne tikai Baltijā, bet arī
Eiropā.

DAŽOS
VĀRDOS

Hārtlijs klubu
līmenī pagarina
līgumu ar Avangard

Latvijas bokseris Mairis
Briedis arī Pasaules Boksa
supersērijas (WBSS) fināla cīņu
pret kubieti Junieru Dortikosu
Latvijas hokeja valstsvienību aizvadīs Rīgā, informējuši turpavasarī pasaules čempionātā nīra organizātori. Fināla cīņa
vadījušais galvenais treneris Rīgā risināsies 21. martā.
Bobs Hārtlijs parakstīja jaunu
līgumu un klubu līmenī turpinās strādāt Omskas apgabala
Avangard, informēja Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubs.

Latvijas futbola valstsvienība Baltijas čempionvienības titulu aizstāvēs 6. jūnijā
savā laukumā pret Lietuvu un
piecas dienas vēlāk izbraukumā
pret Igauniju, ziņo Latvijas
Futbola federācija (LFF). Latvijas Futbola federācijas sporta
direktoram un U-21 izlases galAvangard ar 59 gadus veco venajam trenerim Dainim
Kanadas speciālistu jauno līgumu noslēdza uz diviem gadiem. Hārtlijs ir Avangard galvenais treneris kopš 2018. gada
maija, savukārt Latvijas izlase
viņa vadībā spēlē kopš 2016.
gada beigām. Šosezon KHL
čempionātā Avangard pēc 40
spēlēm bija otrajā vietā Austrumu līgā. Latvijas izlase viņa Kazakevičam izteikts mutisks
vadībā 2019. gadā pasaules piedāvājums pārņemt vīru izlases vadības grožus.
čempionātā ieguva 10. vietu.

prezidenta amata krēslu, vēsta
LBS. Septembŗa beigās par savu
kandidatūru paziņoja Anete
Jēkabsone-Žogota. 13. decembrī
LBS saņēma arī oficiālu Kaspara Ciprusa pieteikumu prezidenta amatam.
Latvijas vīriešu un sieviešu
regbija nacionālās izlases izcīnīja piekto vietu Maskavā pirmo
reizi vēsturē notikušajā Eiropas
čempionātā sniega regbijā.
Krievija 27. decembrī iesniegusi Pasaules antidopinga
aģentūrai (WADA) oficiālu vēstuli. Vēstulē tiek apstrīdēta decembŗa sākumā piešķirta četru
gadu diskvalifikācija.
Eiropas čempionātā ātrslidošanā Nīderlandes pilsētā Hērenvenā vienīgais Latvijas pārstāvis
Haralds Silovs distancē ar kopēju
startu ierindojās septītajā vietā.
Latvijas izlases basketbolists
Anžejs Pasečņiks (NBA) parakstījis trīs gadu līgumu ar Vašingtonas klubu Wizards.
Latvijas vadošais tenisists Ernests Gulbis Austrālijā iekļuva
Austrālijas atklātā tenisa čempionāta kvalifikācijas sacensību
otrajā kārtā. Gulbis (ATP rangā
258. vietā) savā sezonas ceturtajā
turnīrā ar 6:3, 6:3 pārspēja amerikāni Maksimu Kresiju (ATP 189.).
Šveicē Jauniešu olimpiskajās
spēlēs Latviju pārstāv 30 sportisti.
Biatlona jauktajā stafetē Līva
Šahno un Ņikita Kondrašovs
nopelnīja piecus soda apļus, kā
rezultātā ierindojās 24. vietā.
Smiltenē notika Gada sportista
2019 izvēles konkurss. Par laureāti
kļuva šķēpmetēja Līna Mūze. Viņa
ir kvalificējusies Tokijas Olimpiskajām spēlēm. Vīriešu konkurencē
par Gada sportistu tika nosaukts
Latvijas U-20 izlases basketbolists Rainers Hermanovskis.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

