
Vo lu me LXXI  Nr. 4 (5941) 2020. gada 1. februāris  – 7. februāris

WE EK LY NEWS 
PE RI O DI CAL

POS TA GE PA ID 
ST PETERSBURG, FL
AND AD DI TI ON AL 
MAI LING OF FI CE

(USPS 301-500)
ISSN 1089-8832

«LAIKS» IS PUBLISHED SINCE 1949 // «LAIKS» IZNĀK NO 1949. GADA
Published 48 times per year except the first week in January, the first week of May, the last week in June, the last week in December 

Pub lis hed we ek ly by: Lat vi an Newspa per «Laiks», Inc., 6145 SUN BLVD Apt. 203, ST PETERSBURG, FL 33715
POST MAS TER: Send ad dress change to: «Laiks», 50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

E-mail: LaiksDSR@aol.com

DA TED 
NEWS

DE LI VER BY 
SA TUR DAY 

FEBRUARY 1

Eduards Silkalns
vērtē

„Jauno Gaitu“
6. lpp.

Pie tautiešiem
Zviedrijā

10. un 12. lpp.

Pa vidu –
Latvijas

pavalstnieces
liktenis
11. lpp.

Latvieši iekaro
Amerikas tirgu

13. lpp.

Kas sadusmojis
mūsu mūzikas
apskatnieku?

16. lpp.

Viltoto ziņu
anatomija

15. lpp.

„Prakstiskie
padomi dzimtenes 

mīlēšanā.“
9. lpp.

VALIJA BERKINA

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Draudzīgam aicinājumam – 85!

Amerikas Latviešu apvienība aicina Jūs rezervēt
šos datumus ALA 69. gadskārtējam kongresam!

Pat, ja Jums kā ALA biedru organizācijas pārstāvim vai 
atsevišķu biedru delegātam nav balsošanas tiesību, br-

auciet uz kongresu, lai dalītos ar savu pieredzi,
satiktu latviešus no visām ASV malām

un baudītu kongresa programmu! 
Sīkāka informācija par pieteikšanās kārtību un par
kongresa programmu drīz sekos. Savus jautājumus, 

lūdzu, rakstiet uz ALA biroju: alaprojects@alausa.org.

Kārlis Ulmanis 1935. gadā 
aicināja viņu nesveikt vārda 
dienā 28. janvārī, bet atcerēties 
savu pirmo skolu. Tāds bija viņa 
iedibinātās „Draudzīgā ai ci nā-
juma diena sākums. Ar vēlmi 
atjaunot pilsētās dzīvojošo un 
strādājošo cilvēku bieži vien 
zaudēto saikni ar dzimto pagastu, 
veicināt garīgās intereses, izglī-
tību un sakoptas kultūr vides 
veidošanu arī visattā lā kajos Lat-
vijas nostūros. Aicinā jumam bija 
milzīga atsaucība, kas, patei-
coties tautiešiem visā pasaulē, 
nav zudusi līdz šo  dienai. 

Kārlis Ulmanis savai pirmajai – 
Bērzmuižas, tagad Bērzes pa  gasta 
skoliņai  uzdāvināja grāmatas – 
Aleksandra Grīna „Dvēseļu pu -
tenis”, Annas Brigaderes „Dievs, 
daba, darbs”, Jāņa Jaunsudrabiņa 
„Baltā grāmata” un vēl citu lat -
viešu autoru literāros darbus, kā 
arī grāmatas par vēsturi un ģeo-
grafiju. Ar laikraksta Jaunākās 
Ziņas starpniecību viņš aicināja 
arī citus augstos amatos esošos 
valstsvīrus, ierēdņus, fabriku īpaš-
niekus pievienoties: „Kaut arī tālu 
projām dzīvodami, atjaunosim 
zaudēto saiti ar dzimtajām vie -
tām laukos, savu veco skolu. 
Sniegsim viņiem daļu no tā gai -
šuma, kas mums tomēr vieglāk 
sasniedzams. Dāvināsim grāma-
tas, gleznas, mākslas darbus, palī-
dzēsim tikt pie laba mūzikas in -
strumenta. Iesim viņiem talkā!”

Atsaucība bija milzīga! Tā līdz 
1939. gadam Draudzīgā aicinā-
juma dienas ietvaros Latvijas 
skolām saziedoja ap miljonu latu 
naudā, 1,5 miljonus grāmatu, 
1 600 gleznu, 90 skulptūras, 118 
radioaparātus, 28 mikroskopus, 
astoņas klavieres un vēl ievēro-
jamu skaitu citu vērtīgu lietu. Tas 
bija līdz tam kādai citai tautai 
pasaulē nepieredzēts gadījums, 
bet tad nāca 1940. gads,  un Drau-
dzīgais aicinājums uz daudziem 
gadu desmitiem tika aizmirsts. 

1994. gadā Draudzīgā aicinā-
juma dienu 28. janvārī atjaunoja 
neatkarību atguvušās Latvijas 
Valsts pirmais prezidents Guntis 
Ulmanis. „Draudzīgais aicinā jums 
ir mudinājums sēt visauglīgākajā 
augsnē – jaunu cilvēku dvēselēs. 
Tā ir jūtu audzināšana. Pateicības 
jūtas bieži vien ir spēcīgs stimuls 
cilvēka darbībai. Savstarpējās 
pateicības jūtas jo vairāk,” tā 
dzej niece Māra Zālīte teica 
Draudzīgā aicinājuma atjauno-
šanas dienā – 1994. gada 27. 
janvārī. 

Cēsu ģimnazija direktora Jāņa 

Endeles vadībā atguva savas skolas 
nosaukumā Draudzīgā aicināju ma 
vārdu un nodibināja arī Drau-
dzīgā aicinājuma fondu, lai ar  
medaļām un diplomiem apbal-
votu izcilas personības piecās 
nominācijās: absolventus, kuŗi 
skolas laikā guvuši starptautiska 
mēroga panākumus, skolotājus, 
kuŗi veicinājuši savu skolēnu 
starptautiskus sasniegumus, sa -
bied riskos darbiniekus, kas de  vuši 
ieguldījumu latviskuma saglabā-
šanā un mecenātus, kas veici-
nājuši izglītības līmeņa paaug sti-
nāšanu un atbalstījuši Draudzīgā 
aicinājuma fondu. Par ieguldī-
jumu latviskās dzīvesziņas kop-
šanā apbalvota Valsts prezidente 
Vaira Vīķe–Freiberga, kuŗa arī 
2004. gada 18. maijā Jēkabpils 
novada Daugavas nedēļas ietva-
ros apmeklēja Dignājas pamat -
skolu tās 140 gadu jubilejā un 
novadīja Daugavas stundu. 

Ar Draudzīgā aicinājuma me  -
daļu apbalvotais dzejnieks Imants 
Ziedonis teicis: „Man ir liels gods 
saņemt šo balvu tieši Draudzīgā 
aicinājuma kontekstā. To iedibi-
nāja stiprs vīrs, kāds bija Kārlis 
Ulmanis. Viņš Latvijai ir tik 
daudz devis, ka to šodien grūti 
pat novērtēt. Bet retais  zina, ka 
viņš  arī devis latviešu valodai  
jaunvārdus. Tie ir četri vārdi, un 
es tos saukšu tādā secībā, kādā 
pats Kārlis Ulmanis strādāja. Tie 
ir sūtība, degsme, izdarība un vie-
 nība. Tautas vienībā un degsmē 
ir liels spēks!”

2002. gadā Draudzīgā aicinā-
juma dienā visām Latvijas sko-
lām un latviešu skolām ārzemēs 
tika dāvināta  Brīvības pieminekļa 
atjaunošanas fonda izdotā grā-
mata „Brīvības piemineklis. Tautas 
celts un aprūpēts”, kopā uzdā vi-
nātas 1147 grāmatas. 

Ar Latvijas Nacionālās bib lio-
tēkas Atbalsta biedrības starp-
niecību mūzejs un pētniecības 
centrs „Latvieši pasaulē” uzdā vi-
nāja visām Latvijas publiskajām 
bibliotēkām atmiņu stāstu grā-
matu „Dziesma. Svētki. Dzīve” – 
mutvārdu liecības par dziesmu 
svētku tradiciju ārpus Latvijas, 
atklājot  unikālus un aizraujošus 
stāstus par piedzīvoto dziesmu 
svētkos, dziesmu dienās un 
kultūras dienās Vācijā, Zviedrijā, 
Lielbritanijā, ASV, Kanadā un 
Austrālijā.

Lai turpinātu savu vecāku ne -
savtīgas labdarības tradiciju, sep-
tiņi ārstu Mirdzas (dzimusi Jur-
jāns, 1911-2006) un Voldemāra 
Gulēna (1910-1980) bērni nodi-

binājuši stipendiju kādam studen-
tam vai studentei no Vestienas, 
Zasas vai Rūjienas – šīm vietām 
dzimtas vēsturē bijusi īpaša loma. 

Vestienas pamatskolas lieli atbal-
stītāji ir arī Milvoku Svētās Trīs-
vienības draudzes organizācija 
„Talcinieki Latvijai” Amerikā.
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Lai visi Jūsu ceļi dzīvē ir veiksmīgi!»
Jūsu Inese

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!

Latvijas vēstniecība ASV ziņo 
par iespēju atjaunot vai 
pieprasīt Latvijas Republikas 
pasi un/vai personas apliecību 
(ID karti) Losandželosā 2020.
gada 20. un 21.martā.

Pieņemšana notiks:
Pieņemšana notiks Losan dže-

losas Latviešu namā
Adrese: 1955 Riverside Dr., Los 

Angeles, CA 90039
Piektdien, 20.martā un sest-

dien, 21.martā
Latvijas vēstniecība ASV ai -

cina Latvijas valstspiederīgos 
noformēt un saņemt pasi kopā 
ar eID karti jeb personas 
apliecību.

Aicinām Jūs noformēt eID 
karti arī tad, ja Jūsu rīcībā ir 
derīga Latvijas pase. 

EID karte valstspiederīgajiem 
sniedz uzticamu, valsts garantētu 
un drošu personas identifikāciju 
arī elektroniskajā vidē. 

EID kartēs ir ieviesti bezmak-
sas parakstīšanas un autentifi kā-
cijas sertifikāti ar neierobežotu 
parakstīšanās reižu skaitu. EiD 
karte šobrīd tiek izsniegta ar de -
rī guma termiņu 10 gadi ag  rāko 5 
gadu vietā.

Pieteikt pasi kopā ar eID karti 
ir lētāk nekā noformēt eID 
atsevišķi – var ietaupīt laiku un 
līdzekļus, izvairoties no at  kār-
totas vizītes vēstniecībā. 

Ieguvumi un ērtības, ko no -
drošina eID kartes lietošana 
ārvalstīs: 

– ar personas apliecību, kuŗā 
iekļauts un aktivizēts autentifi-
kācijas sertifikāts, var apliecināt 
savu identitāti attālināti – elek-
troniskā vidē. 

Šis aspekts ir svarīgs, lai varētu 
pieteikt un saņemt pakalpojumus 
portālā www.latvija.lv, (piemē-
ram, atkārtotas dzimšanas vai 
laulības apliecības izprasīšana, 
izziņu pieprasīšana, arī e-notārs);

– ar personas apliecību, kuŗā 
iekļauts un aktivizēts elektroniskā 
paraksta sertifikāts, var elektron-
iskiem dokumentiem pievienot 
savu elektronisko parakstu, kas ir 
ekvivalents tradicionālajam ar 
roku parakstītam dokumentam.

Papildus informācija pieejama 
Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes mājas lapā – https://
www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/
pakalpojumi/personu-apliecino-
si-dokumenti/pases/#1

Kādi dokumenti jāiesniedz 
vēstniecībai?

Lai pieteiktos pases un/vai per-
sonas apliecības (eID kartes) ap -
maiņai vai pieprasīšanai izman-
tojot pārvietojamo pasu staciju, 
iepriekš, no 2020. gada 3. feb-
ruāŗa līdz 1.martam uz Latvijas 

Iespēja atjaunot vai pieprasīt Latvijas Republikas pasi 
un/vai personas apliecību LOSANDŽELOSĀ

2020. gada 20. un 21.martā
vēstniecību ASV jāatsūta šādu 
dokumentu kopijas:

1) aizpildīts IESNIEGUMS (pie-
 ejams vēstniecības mājas lapā: 
http://www.mfa.gov.lv/usa/kon-
sulara-informacija/informacija-
par-parvietojamo-pasu-darb-
staciju );

2) iepriekšējās Latvijas pases 
kopija; 

3) ja pasi pieprasa pirmo reizi, 
tad jānosūta dzimšanas apliecī-
bas kopija; 

4) dokumenta, kas apliecina 
pastāvīgu uzturēšanos ASV, ko -
pija (ASV pase, ASV vīza vai uz -
tu rēšanās atļauja, darba atļauja, 
I-94 vai I-20 formas, vai cita 
dokumenta kopija);

5) bērnam līdz 15 gadu vecu-
mam pasi vai personas apliecību 
var pieprasīt tas bērna vecāks, 
kuŗš ir Latvijas pilsonis vai arī 
vecāks, kuŗš ir citas valsts pilso-
nis, uzrādot otra vecāka notariāli 
apliecinātu (un arī ar Apostille 
apliecinātu) piekrišanu bērna 
dokumentu iesniegšanai un sa -
ņemšanai; no 15 gadu vecuma 
persona pati var pieteikties pases 
saņemšanai. 

6) IESNIEGUMS, lai informē -
tu par dzīvesvietu ASV (pieejams 
vēstniecības mājas lapā: http://
www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-
informacija/informacija-par-
parvietojamo-pasu-darbstaciju ).

Iepriekšminētie dokumenti jā -
sūta pa e-pastu uz consulate.
usa@mfa.gov.lv vai pa faksu 202-
328-2860, obligāti norādot savu 
kontaktinformāciju (telefonu, 
e-pastu).

Minēto dokumentu oriģināli 
OBLIGĀTI jāuzrāda, ierodoties 
mobilajā pasu darbstacijā, kā arī 
jāsamaksā valsts un konsulārā 
nodeva. 

Samaksa veicama tikai ar 
bankas karti (debetkarti vai 
kredītkarti).

 Cenrādis:
– Pase – 135 EUR
– Pase un personas apliecība 

(eID karte) – 140 EUR
– Pase un personas apliecība 

(ar aktivizētu parakstu eID 
kartē*) – 165 EUR

– Pase personām, kuŗas nav 
sasniegušas 20 gadu vecumu, ir 
pensijas vecumā (2020. gadā no 
63 gadiem un 9 mēnešiem), 
kuŗām piešķirta vecuma pensija 
un kuŗa uzrāda pensionāra ap -
liecību, kā arī personām, kuŗām 
ir I vai II invaliditātes grupa un 
kuŗa uzrāda attiecīgu dokumen-
tu – 120 EUR

– Pase un personas apliecība 
(eID karte) personām, kuŗas nav 
sasniegušas 20 gadu vecumu, ir 

pensijas vecumā (2020. gadā no 
63 gadiem un 9 mēnešiem), 
kuŗām piešķirta vecuma pensija 
un kuŗa uzrāda pensionāra ap -
liecību, kā arī personām, kurām 
ir I vai II invaliditātes grupa un 
kura uzrāda attiecīgu dokumen-
tu – 125 EUR

– Pase un personas apliecība 
(ar aktivizētu parakstu eID kartē*) 
personām, kuŗas nav sasniegušas 
20 gadu vecumu, ir pensijas ve -
cumā (2020. gadā no 63 gadiem 
un 9 mēnešiem), kuŗām piešķirta 
vecuma pensija un kuŗa uzrāda 
pensionāra apliecību, kā arī per-
sonām, kuŗām ir I vai II invali-
ditātes grupa un kuŗa uzrāda 
attiecīgu dokumentu – 150 EUR

– Personas apliecība (eID 
karte) – 120 EUR

– Personas apliecība (ar ak -
tivizētu parakstu eID kartē*) – 
145 EUR

– Personas apliecība (eID 
karte) personām, kuŗas nav sa -
sniegušas 20 gadu vecumu, ir 
pensijas vecumā (2020. gadā no 
63 gadiem un 9 mēnešiem), 
kuŗām piešķirta vecuma pensija 
un kuŗa uzrāda pensionāra ap -
liecību, kā arī personām, kuŗām 
ir I vai II invaliditātes grupa un 
kuŗa uzrāda attiecīgu dokumen-
tu – 110 EUR;

– Personas apliecība (ar akti-
vizētu parakstu eID kartē*) per -
sonām, kuŗas nav sasniegušas 20 
gadu vecumu, ir pensijas vecumā 
(2020. gadā no 63 gadiem un 9 
mēnešiem), kuŗām piešķirta ve -
cuma pensija un kuŗa uzrāda 
pensionāra apliecību, kā arī per-
sonām, kuŗām ir I vai II inva-
liditātes grupa un kuŗa uzrāda 
attiecīgu dokumentu – 135 EUR.

Minētās summas ietveŗ arī 
pases/personas apliecības nosū-
tī šanu ar Federal Express kurjer-
pastu uz personas norādīto 
dzīvesvietu. 

* Ja eID kartē tiek aktivizēts 
elektroniskais paraksts, tad eID 
kartes drošības kodi tiek nosūtīti 
atsevišķā sūtījumā. 

Pēc 1.marta katram interesen-
tam tiks noteikts konkrēts pie -
ņemšanas laiks, par to iepriekš 
vienojoties. 

Papildu informācija Latvijas 
vēstniecības ASV mājaslapā: 
https://www.mfa.gov.lv/usa/
konsulara-informacija 

Latvijas vēstniecības ASV 
Konsulārā nodaļa

Vēstniecības Konsulārās no  da-
ļas tālruņi: 202-328-2883; 202-
328-2882, 202-328-2881

E-pasts: consulate.usa@mfa.
gov.lv
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ASTRA MOORA

(Turpināts 4. lpp.)

Latviešu 20. salidojums Trinidadā un Tobago 
Latviešu salidojumu Trini -

dadā un Tobago rīkotājs Guntars 
Gedulis jau no pērnā gada 
sākuma tīmeklī un laikrakstos 
ievietoja paziņojumu par 20. sa -
li dojumu no 2019. gada 26. de -
cembŗa līdz 2020. gada 5. jan vā-
rim. Viņš laikus izsūtīja pieteik-
šanās anketas, salidojuma pro-
gram mu, mudināja, aicināja, vēs-
tulēm tīmeklī līdz ar uzsaukumu 
„Tobago vēji sauc!” pievienoja 
iepriekšējo salidojumu pārskatu 
ar daudziem attēliem, lūdza sūtīt 
agrāko salidojumu fotografijas 
un aprakstus, kam tādi būtu 
saglabājušies. Salidojumam pa -
mazām pieteicās apmēram 20 
dalībnieku no dažādām valstīm – 
Latvijas, ASV, Zviedrijas, Kana-
das, Norvēģijas. Guntars Gedulis 
cerēja, ka atbrauks arī no Dien-
vidamerikas un izdosies sarīkot 
Dienvidamerikas un Karību ap -
gabala latviešu sanāksmi. Viņš 
rakstīja Latvijas prezidentam 
Egilam Levitam, filantropam un 
uzņēmējam Varrenam Bafetam, 
meklēja, kas varētu nopirkt vies-
nīcu Cocrico Inn. Tā ir pavisam 
tuvu tēlnieka Jāņa Mintika Kur -
zemnieku piemineklim, un īpaš-
nieki, kuŗi reizēm izmitinājuši 
agrāko salidojumu dalībniekus, 
latviešiem piedāvā lielu atlaidi. 
Venecuēlas latviešu ev. lut. Aug -
šāmcelšanās draudzes ziņnesī 
2019. gada 11. jūnijā Guntars 
Gedulis draudzes locekļus aici-
nāja uz baznīcas iesvētes atceres 
dievkalpojumu 16. jūnijā (baz-
nīcas ēka Karakasā atklāta 1957. 
gadā), kā arī ierosināja piedalīties 
20. salidojumā, rakstīja, ka 2019. 
gada 31. decembrī baznīcā Pli-
mutā, Tobago, notiks oikū me-
niskais dievkalpojums, kuŗā pie-
dalīsies Latviešu ev. lut. baznīcas 
ārpus Latvijas garīdzniece, un ka 
salidojuma dalībnieks būs jau -
nais Ārlietu ministrijas īpašu 
uzdevumu vēstnieks sadarbībai 
ar latviešiem ārzemēs Aivars 
Groza. 

Guntars Gedulis 2019. gada 
novembŗa pirmajā pusē bija aiz-
braucis uz Trinidadu un Tobago, 
Trinidadas galvaspilsētā Portof-
speinā (Port of Spain) tikās ar 
viesnīcas Cascadia īpašnieku, 
Tobago paciemojās pie viesnīcas 
Cocrico Inn īpašniekiem, bija 
Tobago vēstures mūzejā galvas-
pilsētā Skarborā (Scarborough). 
Vēlāk uzzinājām, ka viņš slikti 
juties, Cocrico Inn īpašniekiem 
sūdzējies par ēstgribas trūkumu, 
viņa vārgumu pamanījusi To -
bago vēstures mūzeja direktore. 
Un tad pienāca satriecošā ziņa 
par Guntara Geduļa nāvi 17. no -
vembrī Karakasā. Guntars Ge -
dulis sevi nesaudzēja, viņam pir-
majā vietā bija pienākums, un 
viņš sevi sadedzināja…

Uzzinājuši par Guntara Geduļa 
nāvi, vairāki salidojuma dalīb-
nieki atsauca savu pieteikumu un 
lidojuma biļeti. 

20. latviešu salidojumā bija 11 
dalībnieku, kuŗi ieradās dažādos 
laikos, sākot no 2019. gada 24. de -
cembŗa. Liels paldies Marutai 
Voitkus-Lūkinai par iepriekšēju 
sazināšanos ar viesnīcas Cascadia 
administrāciju, viņa sarunāja, lai 
visus lidostā sagaidītu šoferis un 
nogādātu viesnīcā. Cenas piepeši 
bija ļoti augušas, par laimi iz -
devās vienoties, un viss noritēja 

bez kļūmēm.
Salidojuma atklāšana bija pa -

redzēta 27. decembrī. Centāmies 
ievērot Guntara Geduļa iepriekš 
atsūtīto programmu, taču ne viss 
izdevās, kā plānots. Mums nebija 
sakaru, kādi bija Guntaram Ge -
dulim. Plānotā intervija Trini-
dadas televīzijā, kāda bijusi ag -
rākos salidojumos, nenotika. Ne -
varējām sazināties ar valsts 
amatpersonām, ļoti iespējams, 
Guntaram būtu izdevies sarunāt, 
ka mūs pieņem Trinidadas un 
Tobago 2018. gadā ievēlētā prezi-
dente Paula Meija Vīksa (Paula-
Mae Weekes). 13. salidojumā 
2005. gadā un 15. salidojumā 
2010. gadā tikāmies ar ceturto 
(no 2003. līdz 2013. gadam) TT 
prezidentu Džordžu Maksvelu 
Ričardu (George Maxwell Ri -
chards, 1931-2018), 17. salido-
jumā 2014. gadā ar piekto (no 
2013. līdz 2018. gadam) TT pre-
zidentu Antoniju Karmonu 

devāmies uz Asas Raitas dabas 
parku (Asa Wright Nature Cen-
tre) Trinidadas ziemeļu daļā, 
Arimas ielejā. Brauciens ilga trīs 
stundas pa līkumainu kalnu ceļu. 
Agrāk šajā vietā bijusi kafijas, 
kakao un citrusaugu plantācija, 
1946. gadā to nopirka Asa un 
Henrijs Raiti. Pēc vīra nāves Asa 
Raita 1955. gadā sāka izīrēt ista-
bas dabas un putnu pētniekiem, 
tūristiem, viens no tiem bija sla -
venais putnu illustrātors, ameri-
kānis Dons Ekelberijs (Don Ec -
kelberry, 1921-2001). Asa Raita 
1967. gadā saslima un pēc Dona 
Ekelberija ieteikuma pārdeva 
īpa šumu grupai personu, kas šajā 
vietā atvēra Dabas parku. Fi  nan-
ciālu grūtību dēļ parku 1970. 
gadā apmeklētājiem slēdza. Pēc 
vairākiem gadiem ar dabas drau-
gu palīdzību un ziedojumiem 
darbu izdevās atjaunot. Sākotnēji 
Dabas parka platība bija 193 akri, 
tagad – 1000 akru, un putnu 

Arī iepriekšējos salidojumos viņš 
ar savu autobusu mūs visur iz -
vadāja, un laimīgā kārtā Marutai 
Voitkus-Lūkinai izdevās viņu 
sameklēt. Visas turpmākās die-
nas līdz salidojuma beigām viņš 
bija mūsu uzticīgs pavadonis, 
šoferis un zinīgs gīds vienlaikus. 

Pirmajā dienā Tobago, 30. de -
cembrī, vispirms devāmies pie 
tēlnieka Jāņa Mintika projektētā, 
1978. gadā atklātā Kurzemnieku 
pieminekļa, kur, protams, foto-
grafējāmies. Todien apskatījām 
senās kurzemnieku vietas, kur 
bijuši nocietinājumi. Tobago 
asambleja jau sen piešķīra zemi 
Latvijai pie Lielā Kurzemes līča 
starp Sv. Dāvida baznīcu un Kur -
zemnieku pieminekli tagadējā 
Plimutā (Plymouth), bij. Jēkabpilī 
jeb Jākobusštatē. Profesors Ed  gars 
Andersons un architekts Staņis-
lavs Borbals plānoja šajā vietā 
uzcelt nelielu kultūras un izglī-
tības centru ar mūzeju un bib-

Guntara Geduļa atbildi uz viņu 
e-pasta vēstulēm… Viesnīca ir 
pietiekami liela, lai tajā iekārtotu 
bibliotēku, mūzeju, restorānu, 
augšstāvā būtu istabas pārnak-
šņošanai.

2019. gada pēdējā dienā at  pū -
tāmies, peldējāmies Karību jūrā, 
pulksten sešos vakarā sagaidījām 
2020. gadu pēc Latvijas laika un 
pulksten divpadsmitos kopā ar 
citiem tūristiem pēc vietējā laika. 
Gaisā lidoja raķetes, skanēja jau-
tra mūzika, baudījām bagātīgas 
vakariņas, dzērām šampanieti un 
dejojām vēl ilgi pēc pusnakts. 

1. janvāŗa rītā pastaigājāmies 
pa Kurzemes līča plūdmali, vēlāk 
devāmies uz Ārgaila (Argyle) 
ūdenskritumu pasaules visvecā-
kajā, 1776. gadā dibinātajā mūža 
meža rezervātā. Tobago ir daudz 
ūdenskritumu, Ārgaila ir viens 
no skaistākajiem un visaugstākais 
– 54 metri. Tā trijos līmeņos 
katrā ir pa ūdens baseinam, visos 

(Anthony Thomas Aquinas Car -
mona, 1953). Pēc raidījuma 
televīzijā visā valstī zināja, ka 
kurzemnieki atkal ir klāt, šoreiz 
diemžēl tā nebija.

Pirmā ekskursija 27. decembrī 
bija uz vienu no slavenākajām 
vietām Trinidadā – 12 000 akru 
lielo Karoni purvu, caur kuŗu 
plūst Karoni upe, kas sadalās 
daudzos kanāļos. Kopš 1953. 
gada te ir putnu rezervāts (Caroni 
Bird Sanctuary), tajā mīt vairāk 
nekā 100 putnu sugu. Tūristu 
motorlaivā braucām pa vienu no 
kanāļiem un apbrīnojām mil-
zīgās mangrovju audzes, kuŗās 
koku zari nokarājas gluži kā 
puzuri. Gīds pievērsa uzmanību 
augstu gulošai boačūskai, ter mī-
tiem, austerēm, ar kuŗām aplipuši 
virs ūdens izslējušās koku saknes, 
krabjiem, kaimaniem, sikspār-
ņiem. Redzējām skaistus kolibri 
un tauriņus, kuŗi atgādina daudz-
krāsainus ziedus. Laivinieks no -
enkuroja laivu vienā no purva 
ezeriem, skatījāmies, kā bariņā 
pulcējas flamingi, baltie gārņi 
gluži kā maratona skrējēji lielā 
ātrumā traucas virs ūdens, tam 
pieskaŗoties ar spārniem, bet 
visvairāk tūristus sajūsmina ibisi, 
kuŗi te lido uz naktsguļu un, kad 
apmetas krūmājā, šķiet, ka za -
ļajos zaros iedegas sarkanas Ziem-
svētku gaismiņas. Sarkanais ibiss 
(Eudocimus ruber) ir Trinidadas 
un Tobago nacionālais putns, tas 
redzams uz valsts pastmarkām 
un naudas zīmēm. 

Nākamajā dienā, 28. decembrī 

vērotājus tas pievelk gluži kā 
magnēts. Dabas parkā ir ēkas ar 
nedaudz istabām tūristiem, gal-
venajā ēkā sienas rotā atzinības 
raksti, fotografijas, vairākos at -
tēlos redzama Asa Raita ar drau-
giem. 

Sēdējām uz terases un vērojām 
neskaitāmos putnus, kuŗi laide-
lējās apkārt. Daudziem tūristiem, 
kuŗi sabraukuši no dažādām pa -
saules malām, līdzi bija lieli un 
mazi binokļi. Pastaigājāmies pa 
apkaimi, daži izpeldējās dabiskā 
baseinā ar ūdenskritumu. 

29. decembrī atvadījāmies no 
viesnīcas Cascadia pārvaldnieka 
Berrija Bideisī (Barry Bidaisee), 
kopā ar viņu nofotografējāmies. 
Viņš aicināja kurzemniekus arī 
turpmāk apmesties viesnīcā un 
vēlējās, lai piemiņai no Guntara 
Geduļa atstājam viņam kreklu ar 
uzrakstu I am a Courlander. Čet-
rus baltus kreklus ar uzrakstu, 
prievītes, Latvijas un divus her-
coga Jēkaba sarkanos karogus ar 
melnu vēzi atradām kastē, ko 
Guntars viņam bija atstājis. Citos 
salidojumos salidojuma dalīb-
nieki valkāja sarkanus un melnus 
kreklus, Guntars tos bija pasū-
tinājis arī šim salidojumam, bet 
tie laikam palika viņa dzīvoklī 
Karakasā vai pie šuvējiem. Mūs 
aizveda uz ostu, kur sēdāmies 
prāmī uz Tobago. Brauciens ilga 
divarpus stundas. Tobago mūs 
sagaidīja šoferis Rodžers Džeimss 
(Roger James) un aizveda uz 
viesnīcu Starfish (agrāk tās no -
saukums bija Turtle Beach Hotel). 

Pie Kurzemnieku pieminekļa Tobago; no kr.: Linda Rence (ASV), 
Ģirts Zēgners (Latvija), Kārlis Vasarājs (Kanada), Astra Moora 
(ASV), Māra Ziediņa (ASV), Hannelore Vasarāja (Kanada), Ilona 
Grāvelsone (Latvija), Egils Sproģis (ASV), Gunārs Ziediņš (ASV), 
augšā ar karogu – Velga Zēgnere (Latvija); nav Marutas Voitkus-
Lūkinas (Kanada)

Putnu vērotāji Karoni putnu rezervātā

liotēku, izstāžu zāli. Architekts 
Jānis Dripe ieteica centrā iekārtot 
izīrējamas istabas, tādējādi centrs 
gūtu ienākumus. Staņislava Bor-
bala projekts diemžēl palicis uz 
papīra. Ventspils archaiologi so -
līja sākt atrakt 17. gadsimta kur-
zemnieku cietokšņa pamatus, 
kur bija arī kurzemnieku baz-
nīca, pirmā luterāņu baznīca 
Dienvidamerikā, bet arī šī iecere 
nav īstenojusies. 

Iegriezāmies viesnīcā Cocrico 
Inn, un tās īpašnieki stāstīja, ka 
līdz šim brīdim gaidījuši no 

var izpeldēties. Pa ceļam uz un 
no ūdenskrituma apskatījām un 
fotografējām takas malā augošos 
bambusus, maizeskokus, kešjū-
kokus, kakaokokus, vēdekļ pal-
mas, Ziemsvētku palmas, cukur-
niedres, papaijas, papardes, hi  bis-
kus, poincianas jeb liesmukokus. 
Atpakaļceļā iegriezāmies māksli-
nieka Maikla Spensera Dabas 
parkā. Viņš bija gaidījis Guntara 
Geduļa tālruņa zvanu ar ziņu, ka 
ieradušies kurzemnieki. 



LAIKS 2020. gada 1. februāris  – 7. februāris4

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

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

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

$35 –
shipping included

The Adventures
of My Life
Helmars Rudzitis
ENGLISH TRANSLATION

(Turpinārts no 3. lpp.)

Nākamā dienā bija ekskursija 
uz Pidženpointa (Pigeon  Point) 
jūrmalu pie Būkū līča (Buccoo 
Reef). Iesēdāmies laivā, kuŗas 
grīdā ir stikla lodziņi, pa kuŗiem 
var vērot zemūdens pasauli – 
neparastas zivis, koraļļus, augus. 
Tie, kuŗi vēlējās, uzlika masku un, 
turoties pie resnas tauvas, ienira 
un apskatīja zivis tuvāk. Pēc pel-
des seklajā Nailona baseinā, kur 
ūdens silts kā piens, gīds apgal-
voja, ka visi izskatāmies vismaz 
par desmit gadiem jaunāki. Iegrie-
zāmies arī ruma bārā un pār lie-
cinājām tā īpašnieku, ka kurzem-
nieki nav pazuduši. 

3. janvārī braucām uz Tobago 
galvaspilsētu Skarboru. Galvenā 
apmeklējuma vieta bija Tobago 
vēstures mūzejs. Tā vitrīnās aplū-
kojami pirmskolumba laika priekš-
meti, agrīno ieceļotāju ikdienā 
lietotās mantas, gleznas, doku-
menti, kuŗos pieminēti arī kur-
zemnieki. Ilona Grāvelsone at  stāja 
vairākus suvenīrus, lai papil di-
nātu mūzeja latviešu kollekciju. 
Mūzeja direktore pastāstīja, ka 
latviešu tautastērps sadrupis, un 
Guntars Gedulis bija apsolījis 
sagādāt citu… Braucot atpakaļ 
uz viesnīcu, izskrējām cauri Bo -
tāniskajam dārzam, kur agrākos 
salidojumos lasījām mango 
augļus un fotografējāmies pie ļoti 
veca zīda-kokvilnas koka.

Iepriecināja, ka banka Skarborā 
pieņēma Kārļa Vasarāja Toronto 
latviešu kreditsabiedrības kredit-
karti. Varbūt Toronto latviešu kre-
 ditsabiedrība varētu sākt sadar-
boties ar Tobago kreditsa bied-
rību? 

ASTRA MOORA Latviešu 20. salidojums Trinidadā un Tobago 

lūdza latviešus arī turpmāk 
braukt uz Tobago, palikt skaistajā 
viesnīcā, kur ir terase Courlander 
Deck, uz kuŗas sēžot un ēdot 
brokastis, dzeŗot turpat uz salas 
augušo kafijas koku gardo kafiju, 
vakariņu laikā klausoties Trini-
dadas un Tobago nacionālā in -
strumenta muciņbungu ritmos, 
var raudzīties pāri Lielajam Kur-
zemes līcim, kuŗā ietek Kurzemes 
upe, un saskatīt Kurzemnieku 

sajūt salas īpašo valdzinājumu. 
Te katrs atradīs, ko darīt. Var 
ļauties Karību jūras viļņiem, kas 
paši izskalo krastā, vērot pasa-
kaino saulrietu, pelikānus, kuŗi 
šūpojas viļņos un gaida, kad 
zvejnieki vilks laukā tīklus, un 
varbūt arī viņiem tiks kaut kas no 
loma, kas gan ne vienmēr ir liels. 
Ja ir vēlēšanās, var zvejniekiem 
iet palīgā, jo redzējām, ka tīklu 
vilkšana nebūt tik ātri nevedas. 

Vācijā. Līdzās mūzejam ir veikals 
Courland Superette, tā otrā stāvs 
vēl aizvien nav izbūvēts, veikala 
izkārtnes uzraksta krāsas un 
burti nolobījušies, un radās 
sajūta, ka ēka kuŗu katru brīdi 
sabruks. 

Vienu pēcpusdienu aizbrau-
cām uz Graftona putnu rezer-
vātu (Grafton Bird and Wildlife 
Sanctuary) apmēram 3 km attā-
lumā no viesnīcas, Agrāk te bijusi 
kakao plantācija, bet 1963. gadā 
virpuļviesulis iznīcinājis lielu 
daļu koku, un putni, kuŗi te bija 
mitinājušies, nevarēja vairs atrast 
sev piemērotu barību, tāpēc ze -
mes gabala īpašniece, angliete 
Eleonora Eilfaundera (Eleonor 
Alefounder) sāka par viņiem 
rūpēties. Pēc viņas nāves putnus 
divas reizes dienā noteiktā laikā 
gadiem ilgi baroja kalpotājs. 
Uzzinājām, ka arī viņš ir miris, 
un tagad neviens putnus nebaro. 
Kolibrus jau pirms pāris gadiem 
vairs necienāja ar cukura sīrupu 
līdzekļu trūkuma dēļ. Kokriko 
jeb rudās čakalakas laikam ce  rēja, 
ka esam ieradušies tās pamielot, 
jo nekavējās salaisties, kad pulk-
sten četros tur ieradāmies.

Salidojuma laikā sadraudzē jā-
mies, protams, neiztika arī bez 
dažām domstarpībām, viena otra 
strīda, runājot par polītiku, kā tas 
parasti gadās. Turpināsim sazi-
nāties tīmeklī, Facebook izveido-
ta grupa „Latvieši Tobago”. 

Tobago savulaik bijis tagadējais 
Latvijas prezidents Egils Levits, 
Latvijas prezidents no 2015. gada 
līdz 2019. gadam Raimonds 
Vējonis piedalījās 12. salidojumā 
2001. gadā, Vaira Vīķe-Freiberga 
viesojusies Trinidadā un Tobago 
2001. gadā, kad bija Latvijas pre-
zidente, un kopā ar dzīvesbiedru 
Ivaru Freibergu, meitu Indru Frei-
bergu un mazdēlu Ivaru Frei-
bergu bija 19. salidojuma dalīb-
niece 2017. un 2018. gadu mijā. 

Ģirta Zēgnera māte Margarita 

Zēgnere piedalījusies 3. latviešu 
salidojumā 1978. gadā, kad at -
klāja Kurzemnieku pieminekli.

Nospriedām, ka jāatjauno pie 
Kurzemnieku pieminekļa pie -
stip rinātā plāksne, grūti izlasīt, 
kas uz tās rakstīts.

Kurzemnieku uzticamais draugs 
Rodžers Džeimss aicina latviešus 
ciemos. Viņš parādīja zemes ga -
balu, kur plāno celt māju, ap -
solīja, ka tajā būšot īpaša istaba 
latviešiem, un naudu par izmi-
tināšanu viņš neņemšot. 

Diemžēl šajā salidojumā maz 
dziedājām, jo grūti bija kliedēt 
skumjas, pat „Bēdu manu, lielu 
bēdu” skanēja ārkārtīgi bēdīgi. Ir 
bijuši salidojumi, kad dziesmas 
no kamola raisījās cita pēc citas.

Vai vēl notiks kāds latviešu 
sali dojums Trinidadā un Toba go? 
Vai atradīsies tikpat enerģisks 
rīkotājs, kāds bija Guntars Ge -
dulis? Visos agrākajos salidoju-
mos dalībnieki piedalījās diev-
kal pojumā Skarboras Sv. Andreja 
baznīcā vai Plimutas Sv. Dāvida 
baznīcā. Sakarus ar to draudzēm 
un mācītājiem nevajadzētu zau-
dēt. Varbūt palīdzēs Latvijas amat-
personas, vēstnieki, goda konsuli, 
PBLA, ALAs, LELBAs pārstāvji? 

Nākamo salidojumu varētu 
rīkot pēc diviem gadiem Tobago 
Heritage festivāla laikā jūlija otrā 
pusē un augusta sākumā. Gun-
tars Gedulis ļoti cerēja, ka latvieši 
kādreiz piedalīsies karnevāla svi-
nībās, kas Trinidadā un Tobago 
notiek februārī, jo mums ir 
meteņa tradicijas. Viņš nemitīgi 
ieteica meklēt veidus, kā stiprināt 
tirdzniecības un kultūras saites 
ar Trinidadu un Tobago, sagādāt 
pietiekamu budžetu latviešu sa -
lidojumiem, lai tajos varētu pie-
dalīties latviešu mākslinieki un 
mākslinieku grupas, arī kultūras, 
izglītības un sabiedriskie darbi-
nieki, jo Latvijas un Kurzemes 
iespaidu salā noteikti nepie cie-
šams saglabāt arī turpmāk.

Latvijas telpa viesnīcā Starfish, kur notika piemiņas vakars 
Guntaram Gedulim

Piemiņas vakaru Guntaram Gedulim vadīja Maruta Voitkus-Lūkina
Piemiņas vakaru Guntaram Ge -

dulim 3. janvāŗa vakarā viesnīcas 
otrā stāvā telpā ar nosaukumu 
„Latvia” (agrāk tā bija vēstur-
nieka Edgara Andersona pie mi-
ņas telpa) vadīja Maruta Voitkus-
Lūkina, atmiņās dalījās Ģirts 
Zēgners, Māra Ziediņa un šī 
raksta autore. Nākamajā pēcpus-
dienā viesnīcas amatpersonas mūs 
cienāja ar viesmīlības kokteiļiem, 
mums pievienojās viesnīcas pār-
valdnieks Kērtiss Lī (Curtis Lee) 
un viņa palīgi, klusuma brīdī pie-
 minējām un godinājām Guntaru 
Geduli. 

Viesnīcas Starfish darbinieki 

Skats uz Lielo Kurzemes līci Tobago, saulei rietot

Zvejnieki allaž ceŗ uz lielu lomu

pieminekļa – buru kuģa mastu 
galus. 

Diemžēl šoreiz pie viesnīcas 
mastā neplīvoja Latvijas karogs. 
Gribējām Latvijas karogu pie -
stiprināt un pacelt, bet mums 
neļāva, jo nav Trinidadas karoga, 
to labojot, un bez tā citas valsts 
karogu pacelt neklājoties. Sala-
boto karogu solīja atnest pēc die-
nas, tad divām, nedēļas beigās, 
bet tā arī nesagaidījām. Nelielu 
Latvijas karogu novietojām uz 
verandas līdzās Latvia un Dutch 
istabām. 

Ikviens kas atbrauc uz Tobago, 

Privātais Courland Bay Herit-
age Museum, kuŗā ir informācija 
par Kurzemi un hercogu Jēkabu, 
bija slēgts, braucām tam gaŗām 
vairākas reizes, bet īpašniekus 
Osbertu un Evelīnu Manderus 
neizdevās satikt, viņi dzīvojot 
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Laura Spanier, 
strādāja Latvijas
Universitātes fondā
Katru dienu man bija iespēja 

paveikt kaut ko jaunu, un no tā 
es daudz ko iemācījos. Esmu 
gandarīta par sava projekta 
prezentācijas rezultātu. Visi ie -
cerētie darbiņi tika virzīti ar 
konkrētiem mērķiem – gūt pie -
redzi un atbalstīt Latvijas Uni-
versitātes fonda darbību. Esmu 
ieguvusi lielu pieredzi izklāj-
lapu darbos, projektu veidošanā, 
kā arī guvu lielisku pieredzi 
tulkošanā. Prakses sākumā bija 
grūti pareizi pārtulkot doto tek-
stu, jo latviešu valodas prasmes 
man nav tik izcilas kā vietējiem, 
lai gan ar laiku, komunicējot ar 
citiem, tās kļuva labākas. Katru 
dienu man bija iespēja iemā-
cīties kaut ko dzīvei lietderīgu 
no kolēģiem, kā arī atjaunot un 
uzlabot manas latviešu valodas 
zināšanas. 

Kopumā viss bija lieliski, lai 
gan viena lieta, ko es labprāt 
būtu vēlējusies savādāk, ir, lai 
man būtu bijuši noteikti termiņi 
dokumentu tulkošanai, kā arī es 
noteikti būtu gribējusi darīt vai-
 rāk darbu. Tā kā biju jaunā – 
sev neierastā kultūras darba 
vidē, sākumā bija ļoti grūti 
saprast, ko no manis vēlas. 
Likās, ka kolēģi runā ļoti ātri 
un, šķiet,  ka dažreiz arī paliku 
nepacietīga un neapmierināta 
ar sevi, jo pietrūka latviešu 
valodas prasmju. 

Šī prakse man ir devusi pras-
mes manai dzīvei, un tas man 
būs ļoti noderīgi. Tagad man ir 
pieredze ne tikai dažādos biroja 
darbos, bet arī personīgajā iz -
augsmē. Šīs prakses laikā es 
esmu iemācījusies domāt un 
darboties ārpus savas komforta 
zonas. Prakse sniedza man ie -
spēju novērtēt savas spējas un 
intereses. Es  ne tikai iemācījos 
darīt praktiskas lietas, bet arī 
komunicēt tā, lai kolēģi mani 
saprastu. Iemācījos, kā pavadīt 
manas nedēļas lietderīgi pēc 
savu kolēģu ieteikumiem. Vis -
spilgtāk man atmiņā paliks ie -

prak tikantu būvinženieri. Tiem, 
kas nezina, SIA Aerodium no -
darbojas ar vertikālu vēja tu -
neļu dizainu un konstruēšanu. 
Ar šiem tuneļiem cilvēkiem 
tiek dota iespēja pacelties gaisā 
un lidot. Sajūta ir tāda, kā lecot 
ar izpletni no lidmašīnas, bet 
patiesībā viss notiek tikai dažus 
metrus virs zemes. 

Dienas aizvadīju, strādājot 
gandrīz tikai pie datora, bet 
darbi bija interesanti un prasīja 
piepūli. Neiedziļināšos sīku-
mos, bet, pateikšu, ka starp at -
bilstošo Eiro kodeksa standarta 
lasīšanu, datu atrašanu un ap -
kopošanu un pārbaudēm, pir-
mais darba uzdevums aizņēma 
vairākas nedēļas. Kaut mana 
darba vadītājs pateica kon krē-
tas pamatlietas, kas bija ne -
pieciešamas jaunajās program-
mās un dokumentos un darba 
tapšanas gaitā laiku pa laikam 
uzmeta aci, kā arī prasīja dažas 
lietas izmainīt, man tika dota 
brīvība izpausties un pašam 
pieņemt lēmumus. Man bija 
uzdots arī pašam noorganizēt 
un novadīt sapulci, kuŗā pa -
skaidroju un parādīju depar-
tamenta vadītājam un pārējiem 
uzņēmuma inženieŗiem, kam 
vēl nebija nācies saskarties ar 
šiem resursiem, kur tos atrast 
un kā tos lietot. Pats labākais 
visā procesā bija tas, ka līdz 
prakses noslēgumam varēju 
redzēt, ka manus aprēķinus 
apstiprināja un sāka lietot arī 
citi biroja darbinieki. Tas manī 
radīja patiesu prieku un lep-
numu par paveikto.

Trešajā darba nedēļā nolēmu 
pagaŗināt prakses termiņu, 
man bija iespēja arī pamēģināt 
vēl citus, nedaudz sarežģītākus 
uzdevumus. Saprast tos prasīja 
ilgāku laiku, bet galu galā iegu-
vums bija liels. 

Liels bonuss šajā papildu 
laika posma vidū bija tas, ka 
man uz divām dienām ļāva iz -
sprukt no biroja, uzvilkt gal vā 
ķiveri, paņemt rokās skrūv-
griezi un piedalīties tuneļa 
montēšanā. Pat paspēju diriģēt 
ceļamkrānu! Vēlāk, kad tunelis 
bija līdz galam uzcelts, dabūju 
arī piedalīties tuneļa testos, kur 
ar sarežģītiem aparātiem pār-
baudīja dažādus tuneļa dar bī-
bas parametrus. Tas viss bija 
ļoti interesanti!

Protams, lielu daļu no prak-
ses piedzīvojuma veidoja mani 
kolēģi un uzņēmuma gaisotne. 
Arī šajā ziņā man veicās, jo 
kolēģi bija runīgi un draudzīgi, 
un uzņēmuma gaisotne bija 
brīva un forša. Kaut izjutu to, 

ka neesmu no Latvijas, jutos, 
ka mani uzņēmumā pieņēma 
kā savējo, īpaši, kad ik pa lai-
kam gadījās būt par kāda joka 
upuri. 

Pateicoties praksei, es, bez 
šaubām, papildināju savu lat-
viešu valodas vārdu krājumu, 
īpaši techniskos terminus, un 
uzlaboju sarunu valodas spējas. 
Es nekad nebiju mācījies mate-
mātiku, mechāniku vai fiziku 
latviešu valodā un, kā biju 
paredzējis, valodas jautājums 
darbā bija ļoti būtisks. Es pa -
vasarī nedaudz papētīju lat-
viešu technisko vārdnīcu in -
ternetā un centos iegaumēt 
vārdus, ko vajadzēs darba 
gaitās; svarīgākos pierakstīju 
uz papīra lapas, ko paņēmu 
līdzi uz darbu. Neskatoties uz 
to, pirmās divas trīs nedēļas es 
tāpat knapi spēju elementāri 
sarunāties par tēmu. Man pie -
trūka tik daudz vārdu, ka bieži 
aizķēros teikuma vidū un laika 
spiediena dēļ neatlika nekas 
cits, kā pāriet uz angļu valodu. 
Es, protams, pēc tam pajautāju, 
kā pateikt to, ko biju domājis, 
visu pierakstīju un lēnā garā 
iemācījos. Līdz prakses beigām 
uz špikerīša bija apmēram 
septiņdesmit vārdi. Laimīgā 
kārtā kolēģi bija pacietīgi un 
saprotoši. 

Atskatoties uz prakses darba 
piedzīvojumiem, esmu ļoti ap -
mierināts un pateicīgs. Iegūtā 
pieredze bija plašāka, dažādāka 
un bagātāka, nekā biju gaidījis. 
Man nekad īsti nepietrūka, ko 
darīt, man uzticēja arī pietie-
kami atbildīgus uzdevumus. 
Pateicoties savam vadītājam, 
esmu gatavāks savam pēdējam 
mācību gadam universitātē un 
arī darba intervijām un dar-
biem nākotnē. Es iepazinos arī 
ar foršiem cilvēkiem (varbūt 
pat nākotnes kolēģiem – kuŗš 
to lai zina!), papildināju savu 
latviešu vārda krājumu un 
uzlaboju valodas spējas. Varbūt 
pats galvenais ieguvums bija, 
ka šī pieredze man ir iedevusi 
iedvesmu un sajūsmu par savu 
mācību lauku, kā man agrāk 
pietrūka. Šī bija mana pirmā 
pieredze, strādājot inženieŗ zi-
nātņu, laukā un pielietojot visu, 
ko esmu līdz šim iemācījies. 
Šogad es pirmo reizi ar sajūsmu 
atgriezos universitātē, un man 
ir lielāka vēlme mācīties. Un 
protams, gandrīz aizmirsu – es 
iemācījos lidot!

Tā kā strādāju pilnas slodzes 
darbu, darba dienas vakaros 
neko īpašu nedarīju, atskaitot 
trešdienas vakarus, kad gāju uz 

dančiem folkbāra „Ala” pag ra-
bā. Lielākie notikumi notika 
tieši nedēļas nogalēs. Parasti 
braucu ar riteni līdz Vecāķu 
plūdmalei, staigāju pa Rīgas 
ielām, fotografējot dažādas 
ainas, vai ciemojos pie radiem. 
Es arī apmeklēju dažus foršus 
organizētus pasākumus, ieskai-
tot sarunu festivālu LAMPA un 
American Chamber of Com-
merce rīkoto ASV Neatkarības 
dienas pikniku. 

LAMPA festivālā ieklausījos 
ieteikumos uzņēmējiem no 
dažiem Latvijas biznesa varo-
ņiem, uzzināju šo to par to, kā 
nauda iespaido garīgo veselību 
un satiku dažus Latvijas spec-
dienesta Omega zaldātus. Fes-
tivāls bija ļoti labi apmeklēts. 
Vienīgais, ap vakariņu laiku 
sapratu, ka biju mazliet pār-
pratis festivāla domu. Laikam, 
biju iedomājies, ka arī es varēšu 
piedalīties kādā diskusijā dzi -
ļākā līmenī, ne tikai uzdot  jau-
tājumus pie sarunas vai lekcijas 
beigās. Nolēmu paņemt pauzi 
un pastaigāt pa pļavām pie 
parka robežām. Sāku lasīt 
atkritumus, un nepagāja ilgs 
laiks, līdz man piebiedrojās 
kāda sieviete ar diviem bēr-
niem. Runājoties un lasot at -
kritumus, nogājām labu gabalu 
kopā un piepildījām pilnus 
divus pārtikas maisus! 

Otrs pasākums, ko apmek-
lēju, bija ASV Neatkarības 
dienas atzīmēšanas pikniks. 
Tas notika Brīvdabas mūzejā, 
tieši Juglas ezera malā, tikai 
nedēļu vēlāk. Tur es un pārējie 
praktikanti strādājām par brīv-
prātīgiem palīgiem. Pats biju 
pieteicies strādāt alus teltī. 
Strādājot gāja jautri, un teltī 
satiku gandrīz katru piknika 
apmeklētāju. Bija interesanti 
redzēt, kā ārzemēs atzīmē 
mūsu valsts Neatkarības dienu, 
un palīdzēt to sarīkot, bet gal-
venais, bija amizanti noska-
tīties, kā McDonald’s Latvija 
cepa hamburgerus brīvā dabā. 
Kad beidzot tiku pie sava ham-
burgera, es to kārtīgi izbaudīju.

Šis, protams, nebija viss, ko 
paspēju izdarīt vasarā, bet visu 
aprakstīt nebūtu reāli. Ne  pa-
stāstīju par medībām, nedz to, 
ka uz nedēļu dziedāju korī 
Balsis, apmeklēju sava brālēna 
kāzas un piedalījos 42. Sveika, 
Latvija! ceļojuma grupā kā 
audzinātājs. Īsi sakot, vasara 
bija pilna ar foršiem notiku-
miem un piedzīvojumiem, 
tāpēc ļoti pateicos, ka ALA 
man piešķīra šo iespēju!

skats par jaunā projekta pre-
zentāciju jaunajā dabas ēkā un 
arī sadarbošanās ar kolēģiem.

Dāvis Berkolds,
strādāja Amerikas 
Tirdzniecības palātā
Latvijā (AmCham Latvia)
Mana vasara Latvijā no 

pirmās dienas bija tik netica-
miem piedzīvojumiem pilna! 
Ar AmCham Latvia es varēju 
sadarboties ar citām kom pā-
nijām. Es biju administrators 
viņu Facebook lapā, kur infor-
mēju par visiem notikumiem. 
Biju programmas vadītājs Am -
Cham ASV Neatkarības pik-
nikam un kopā ar Solvitu Kār-
kliņu palīdzēju uzstādīt kios-
kus. Man bija prieks dzīvot ar 
draugiem Aleksandra Čaka ielā. 
Nebiju Vecrīgā, bet biju pie -
tiekami tuvu, tā ka varēju staigāt 
visur. Mani vismīļākie restorāni 
bija Melnie Mūki un Deli Snack. 
Mums arī bija grupas izbrau-
kums Igaunijā, kur izstaigājām 
Tallinu un Valgu. Darba dienu 
vakaros gāju paēst un pačilot ar 
citiem prakses dalībniekiem. 
Kad nebija darba, braucām ar 
vilcienu pavadīt dienu Jūrmalā 
vai ar autobusu uz Kolku. Šī bija 
mana vismīļākā vasara, un es to 
vienmēr atcerēšos.

Jēkabs Hayes,
strādāja SIA Aerodium
Pavadi vasaru Latvijā prak-

ses programmas ietvaros es 
gan drīz septiņas nedēļas uz pil-
 nu slodzi (no 9:00 līdz 18:00) 
strādāju SIA Aerodium par 

(Continued from No. 3)

LV Diaspora Challenges and Opportunities 
What about the 90%?

Adopting a customer focus 
opens different forms of engage-
ment. How about sponsoring 
impromptu danču vakari for the 
new arrivals? They are popular 
in Latvia today. How about set-
ting up immigrant resource cen-
tres, a single point of contact that 

would help new arrivals with 
questions important to any 
immigrant, about jobs, schools, 
health insurance and work per-
mits? That would help draw new 
arrivals to the community. 
Critics argue that resource cen-
tres would make it easier for oth-
ers to leave Latvia. The reality is 
that they will come anyway so we 
might as well get onboard.

The question of dealing with 
ever diminishing Latvian lan-
guage skills is a tough one. Many 
see language as a requirement for 
membership to the club that is 
the Latvian community. Certain-
ly Latvian cannot be replaced by 
English or whatever the local 
language might be, but at the 
same time to exclude those 
unable to speak Latvian with 

proficiency would be to exclude 
all too many. We can’t afford that.

At Valodiņa we switched to 
grouping students by age and 
levels – Basic (little or no com-
prehension of Latvian), Inter-
mediate (some comprehension 
but weak verbal skills) and 
Advanced (ability to understand 
and speak Latvian reasonably 
well). While vertical movement 

and full fluency was encouraged, 
each level also had its own dis-
tinct entry and exit points. For 
someone at the Basic level, to be 
able to learn several hundred 
Latvian words and have some 
appreciation of Latvian tradi-
tions with which they could later 
navigate a visit to Latvia is com-
mendable, if that is all they wish. 

VIESTURS
ZARIŅŠ
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This is a multi-tier approach 
unlike the more traditional Mēs 
mācamies latviski (MML) stream 
at some Sestdienas skolas de -
signed to move those lacking in 
language skills to the mainstream 
(i.e. one exit point for all). 
Unfortunately lack of critical stu-
dent mass and an appropriate 
curriculum for each of the levels 
resulted in only partial success at 
Valodiņa.

3x3 multi-generational Latvian 
heritage camps have dabbled 
with the multi-tier model. They 
continue to run in various old 
diaspora countries but have also 
been transplanted to Latvia 
where larger numbers attend and 
to new diaspora locales like 
Ireland. Of note, there have been 
regular 3x3 camps in the United 
Kingdom run in English for 
mixed marriage families and 
those with limited Latvian lan-
guage skills. 

Along the same lines, there is 
the increasingly popular Valodas 

nometne now called Latvian 
Heritage Camp in the Catskills of 
New York state for children and 
youths with limited Latvian lan-
guage skills. The focus at this 
camp is Latvian culture and tra-
ditions with a bit of language 
worked in, for example, through 
song.

Divreizdivi heritage camps 
have gone a different route. 
Started in the 1960s for college 
age students, they became a rite 
of passage for many North 
American Latvian baby-boom-
ers and the generation that fol-
lowed before languishing after 
Latvia regained independence. 
There was an attempt to resur-
rect Divreizdivi in the United 
States before it was transplanted 
to Latvia where it is attended by 
youth from Latvia and abroad 
(an exception was the 2019 camp 
held north of Toronto before the 
Canadian Latvian Song Festival). 
But the attendees are the com-
mitted including those from 
abroad willing to travel to Latvia 
to participate. By all reports, 

Divreizdivi camps in Latvia pro-
vide a great experience and need 
to be supported, but they are for 
the 10%. There is nothing com-
parable for those in North 
America less committed or on 
the periphery like there was 
decades ago. 

Too many continue to treat the 
diaspora as a club with entry 
requirements rather than being a 
welcoming community for all 
who want to engage or re-engage. 
How many of us really try to 
make newcomers feel welcome?

A couple of stories come to 
mind. I was having a conversa-
tion in Latvian with someone 
who had re-engaged after years 
of absence and whose language 
skills were rusty. An uber-Latvi-
an happened to be walking by 
and picked up a grammatical 
error and then corrected it out 
loud without being part of the 
conversation or breaking stride. I 
also heard about a Gaŗezers 
graduate dissing someone who 
hadn’t attended as if that was a 
prerequisite to be a member of 

the community. I have seen 
frowning eyes cast on new arriv-
als from Latvia attending church 
in jeans and a sweater rather than 
the expected jacket and tie. Not 
exactly inclusive.

Whether it is someone who 
has drifted away from the com-
munity, whether it is someone 
who has married into a Latvian 
family, whether it is someone 
who is several generations re -
moved or someone who has just 
arrived from Latvia, they all need 
to be welcomed into the Latvian 
community abroad without pre-
conditions. We are too few, our 
numbers are declining and those 
on the periphery as well as new 
arrivals from Latvia represent 
our only source of reinforce-
ments.

Trimda did a remarkable job 
for almost fifty years sustaining 
Latvian language and culture 
and reminding the West about 
the Soviet occupation of Latvia. 
In the late 1980s and early 1990s, 
it participated in the successful 
drive to restore Latvia’s indepen-

dence. Since then it has struggled 
to redefine its mission and 
modus operandi. Many over the 
years have drifted away from the 
community. This will continue 
unless the diaspora adopts a new 
paradigm. It must be multi-tier 
supporting different levels of 
engagement and Latvian lan-
guage skills. Levels of engage-
ment must be a-la-carte or mod-
ular and on the terms of those 
we are seeking to engage. The 
community must be inclusive, 
open and welcoming to all. 

____________   

* Viesturs Zariņš is a periodic 
contributor to Laiks and other 
Latvian media outlets. He is a for-
mer President of the Latvian 
National Federation in Canada 
and board member of PBLA. 
Most recently he published the 
book “Latvian Pioneers, Socialists 
and Refugees in Manitoba – An 
illustrated journey through the 
history of Latvians in Manitoba 
(1895-2018)”.
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Kā allaž, tā arī Jaunās Gaitas  
jaunākais (299.) numurs sniedz 
visumā augstvērtīgu un daudz-
veidīgu lasāmvielu. Varam iepa-
zīt piecu Latvijā dzīvojošu au -
toru dzeju (2. – 20. lpp.), citu 
piecu daiļprozu (21. – 43.), kā 
arī apceres par mākslu, teātri un 
valodu un četru 2018. un 2019. 
gadā izdotu grāmatu recenzijas. 
Pēc jau izteiktā vārdu pāŗa 
„daudzveidīga lasāmviela” būtu 
grūti atrast citus vārdus, kas 
Jaunās Gaitas 299. numuru 
aprakstītu pilnībā un kopumā, 
tāpēc apstāsimies pie trim vien 
satura komponentēm, kas prata 
sev piesaistīt šo rindu rakstītāja 
īpašāku uzmanību.

Iesaku rūpīgi izlasīt un, kā 
saka, likt vien aiz auss Latvijā 
labi pazīstamā rakstnieka un 
publicista Otto Ozola rakstu 
„Kā latviešu valodai  izdzīvot 
globālizācijas caurvējos?” Ozols 
parāda, ka 2012. gada referen-
dums, kas ar iespaidīgu vairā-
kumu vēlējās saglabāt latviešu 
valodu kā vienīgo valsts valodu, 
nav apdraudējumu mūsu valo-
dai Latvijā novērsis. „Lai Latvijā 
nosargātu latviešu valodu, ir 
jābūt stingrai un obligātai  ne -
pie ciešamībai to zināt un lietot,” 
raksta Ozols. Viņa padomus un 
ieteikumus varat izlasīt paši, 
pieminēšu tikai dažus jaunākā 
laika notikumus, kas Ozola rai -
dītos trauksmes signālus padara 
sevišķi akūtus. 

Latvijas radikālākie krievi tur-
pina aģitēt un demonstrēt pret 
plānoto pāreju uz latviešu va -
lodu kā galveno mācību valodu 
Latvijas skolās. Taču dīvainas 
tendences dažbrīd uzaust arī 
pašu latviešu aprindās. Pārrunu 
kārtībā nonāca ierosinājums, ka 

augstākajās mācību iestādēs 
vaja dzētu atļaut doktorantiem 
savus doktora darbus izstrādāt, 
iesniegt un aizstāvēt jebkuŗā 
viņu pašu izvēlētā valodā. Te, 
saprotams, aizplīvurotā tieksme 
padarīt mūsu valodu par vir-
tuves valodu, mazinot tās lomu 

Turpretim man nav nekādas 
vajadzības ieteikt izvairīties no 
Andŗa Zeibota (dz. 1950. g.) 
raksta „Lugu recenzēšanas teo-
rētiskās  bazes galvenie instru-
menti”, jo nevaru iedomāties 
nevienu, kas pēc pirmajām rind-
kopām vēlētos burties tālākajam 
rakstam cauri. Lūgšu lasītājus 
dziļi ievilkt elpu un lūkot tikt 
galā ar vienu pašu teikumu, ko 
te piedāvāju kā Zeibota domas 
risinājuma un izteiksmes pa -
raugu. 

Diskurss, neskatoties uz savu 
relātīvitāti temas izvēles, ne vien 
racionālu jēgas mērķu, bet arī 
apziņas tālplānos ievietota satura 
apjausmas un kaut vai atklāsmes 
pravietojuma sazarotajā vir zie nā, 
pēc savas būtības allaž raksturo 
pieredzē apgūto sabiedriskās 
vides laiku ar tā centrālajām 
interesēm, nozīmīgo, kas parasti 
pašsaprotams (kā jau vismaz 
daļēji domas produkts), ar šim 
laikam svarīgo, un bez tam ir 
iekrāsots ar specifisku sava laika 
„žargonu”, kuŗu radikāli nevar 
ciest valodu uzraugošās instan-
ces, kuŗu ieviestie jaunvārdi un 
citas valodas formas visbiežāk 
„teorētiskie ir pareizi”, taču kon-
krētā diskursā neiederīgi un 
tāpēc tiek ikdienā atmesti, igno-
rēti vai pielāgoti.

Izturējāt? Jaunajai Gaitai 
taču ir veseli desmit redaktoru. 
Interesanti, cik no viņiem pirms 
šāda teksta drukāšanas to bija 
apskatījuši un pavērtējuši? Var-
būt intelektuālistiem ir bailes 
un kauns saviem kollēgām go -
dīgi atzīties, ka viņi netiek šā -
diem tekstiem līdzi, jo kollēgas 
par neaptēstiem, ko var zināt, 
varētu noturēt viņus pašus, 
nevis iesūtītā teksta autoru? Ja 

redakcija tomēr atzina, ka „kaut 
kāda gudrība jau tādā rakstā ir 
iekšā”, tai būtu klājies, konsul-
tējoties ar autoru, tekstu rūpīgi 
izrediģēt un pārveidot tā, lai 
inteliģentu un izglītotu lasītāju  
tas no sevis neaizbaidītu. Nav 
gudri publicēt šķietamas pār gud-
rības, jo tādas neviena cienījama 
izdevuma prestižu neceļ! 

Smagnējam Zeibota sacerē-
jumam JG 299. burtnīcā seko 
varbūt viens no vieglākajiem, 
kādu šis žurnāls jebkad pub-
licējis. Tas ir Kristiānas Štrāles-
Dreikas komisks teatrāls skečs 
„Šķīstības solījums”. Trīs lap-
puses īsajā skečā darbojas trīs 
personāži: klosteŗa priekšniece 
Elvīra, klosteŗmāsa Beāte un 
klosteŗmāsa Agate. Intrigas dzi-
nējs ir māsas Beātes abām pā -
rējām atnestā ziņa, ka māsai 
Elizai nupat piedzimis bērns, 
tātad viņa lauzusi šķīstības solī-
jumu, ko devusi, iestādamās 
mūķeņu kārtā. Klosteŗa priekš-
niece nu saskata par savu uzde-
vumu notikušo notušēt, noslēpt. 
Viņas centienu gaitā parādās 
gluži vai slimīga nepatika pret 
vīriešiem, pret visu maskulīno 
pasauli. 

Mākslas vērtības skečam nav 
nekādas. Var jau būt, ka vienam 
otram lasītājam vai uzveduma 
skatītājam radīsies paštaisna lab-
patika pret sevi, domājot: tādi, 
lūk, viņi visi ir – tēlo svētos, bet 
īstenībā tādi paši grēcinieki vien 
ir... Tomēr reliģiskas ievirzes cil-
vēki, tādu vielu lasot, gūs rūg-
tenu garšu mutē. Dieva meklē-
tājus vai ar baznīcas institūcijām 
saistītus cilvēkus mūsdienu reli-
ģiskās brīvības apstākļos neklā-
jas izsmiet, jo tāda izsmiešana 
padomju okupācijas laikā taču 

bija varas iestāžu sankcionēta 
un pieprasīta. Žurnālam, kas 
sevi sakās esam veltījis „brīvai 
domai”, demokratiskos apstāk-
ļos, protams, ir brīv publicēt visu, 
ko vien tas iedomājas, tomēr ir 
vērts pašiem sev pajautāt, vai ir 
labi brīvības vārdā publicēt sa -
cerējumu, kas tik skaudri atgā-
dina mūsu ne tik pārāk tālā 
pagātnē pārdzīvoto nebrīves 
periodu. 

Gudrojot, kāds velliņš būtu 
varējis JG rosināt publicēt anek-
dotisko un izsmējīgo tekstu, 
ienāca prātā iespējams skaidro-
jums. Klosteŗmāsai vienīgā pie -
ņemamā vide ir viņas pašas dzi-
muma, viendzimuma vide. Bet 
kas tur jauns, jūs jautāsit? Vai 
tad tā nav bijis jau gadu sim-
teņiem ilgi, ka neeksistē kopīgi 
klosteŗi abiem dzimumiem, 
vīriešiem un sievietēm? Varbūt 
skečs būtu tēmēts uz apstākļiem 
un notikumiem mūsdienu lat-
viešu luterāņu baznīcās, Latvijas 
baznīcai ieņemot noraidošu no -
stāju pret sieviešu ordināciju 
par mācītājām? Vai par Kristīnes 
Štrāles-Dreikas klosteŗa priekš-
nieces prototipu vaja dzētu uz -
skatīt archibīskapu Jāni Vanagu? 

Reliģija ir jebkuŗas kultūras 
neatņemama sastāvdaļa, tāpēc 
kultūrai veltītam latviešu žur-
nālam ar brīvās domas karogu 
priekšgalā ir pilnas tiesības pie -
skarties arī reliģiskām norisēm, 
bet tad, lūdzu, darīsim to no -
pietni un neaizplīvuroti, nevis 
tik nesmuki kā sanācis šoreiz! 
Kopš 1957. gadā uzrakstīju savu 
pirmo recenziju, nevienu publi-
cējumu neesmu nosaucis par 
drazu, bet šoreiz no šī apzī mē-
juma nevairos.

zinātnē, nāk no anglofīlu, ne 
rusofīlu puses. Latvijas sabied-
rība vēl arvien  piecieš, ka vienas 
otras augstskolas rektors, ārzem-
nieks, vairākus gadus pēc amata 
uzņemšanās nav iemācījies mūsu 
valodu. Nupat Nacionālā apvie-
nība ierosinājusi Saeimai lemt, 
lai turpmāk ar vēlēšanām saistīti 
iespiedumdarbi tiktu izplatīti 
tikai latviešu, bet ne arī krievu 
valodā. Šo rindu rakstīšanas 
brīdī izskatās, ka Nacionālajai 
apvienībai būs grūti saņemt 
atbalstu pat no vairākām citām 
t. s. latviskajām partijām.

Lasiet vien, mīļie, Jaunajā 
Gaitā prātīgo, vajadzīgo, akūto, 
aktuālo Otto Ozola rakstu! 
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KĀRLIS ĶEZBERS

V E C M Ā M I Ņ ,  P A L A S Ī S I M  L A T V I S K I !

Takšelis Makšelis

(Turpinājums sekos)

(Turpināts no nr. 3)

Bieži drūms un saskābis, cit-
kārt – no  skaņots tikai uz ba  dī-
šanos un kaušanos, Goliāts reti 
piedalījās pārējo Silāju dzīv-
nieku izdarībās. Tikai reizēs, 
kad varēja palielīties ar savu 
spēku, viņš uzradās pie pārē-
jiem. Tiesa, viņš bija spēcīgs un 
arī bezbailīgs, to nevarēja no -
liegt. Bet vai nu katru brīdi ar to 
vajadzēja lielīties? Makšelis sevī 
nosprieda, ka arī viņš, suns 
būdams, pēc dabas tāpat bija 
dūšīgs, daudz skrēja un rēja. 
Diemžēl takšeli reti kāds vērtēja 
nopietni, un tas viņu aizvainoja. 
Kaut reizi izdarīt ko pavisam 
varonīgu un lielisku! Padzīt 
vilku baru un izglābt saim-
nieku, vai ko tamlīdzīgu! Jau 
ilgi viņš gaidīja izdevību savu 
drosmi parādīt, bet – velti. Pat 
vecais runcis Kristofers viņu 
pārāk nopietni neņēma. Mak-
šelis varēja skraidīt kaķim ap -
kārt stundām un riet vienā 
riešanā, pelēkais, slinkais runcis 
tikai grozīja līdzi galvu un pat 
nedomāja bēgt. Reiz, kad Mak-
šelis bija izveicīgi pieklupis pie 
runča astes galiņa un mēģinājis 
to paraustīt, Kristofers bija zi -
bens ātrumā apcirties apkārt un 
iegāzis traucētājam pamatīgu 
pļauku, tā ka šunelis smilk stē-
dams aizmuka. Nē, ar Kristoferu 
nebija joki, kaut arī viņš bija – 
tikai kaķis.

Makšelis pavērās āzī, pēc tam 
paskatījās uz runci, kas mierīgi 
mazgāja seju ar labo ķepu, pa 
laikam mitrinot to ar sarkano 
mēlīti. Nē, Kristofers likās viņa 
neveiksmi ar saimnieku nere-
dzējis. Labi tā. Pie āža mēdīšanās 
Makšelis bija pieradis, bet, ja 
Kristofers kaut ko teica, tam 
bija zināms svars un nozīme. 
Viņš bija ne tikai vecs un gudrs, 
bet apgalvoja, ka esot rados ar 
visu zvēru ķēniņu – lauvu, un 
tas jau ko nozīmēja. Senāk run-
cis bija retumis ar viņu pa  ro-
taļājies, kad bija laba omā, bet 
pēdējā laikā Kristoferu mocīja 
aizdusa, un runcis ar kreiso ausi 
slikti dzirdēja. Tādam bija laiks 
rotaļas mest pie malas.

“Čak, čak, čak... skrip, skrip, 
skrap...”

Skaļi smiekli atskanēja lielajā 
liepā virs viņiem. Makšelis pa -
grieza galviņu augšup, lai varētu 
smējēju labāk saredzēt. Vāvere 
Raita! Viegli tai bija smieties 
par citu neveiksmēm! Tiklīdz 
pašai kas nopietnāks draudēja, 
kokā augšā! Varētu Makšelis tā, 
kas par iespējām viņam pavēr-
tos! Diemžēl suns nespēja rāp-
ties kokā kā vāvere Raita, nedz 
laisties kā zvirbulis Čiepsts. Mak -
šelim bija tikai četras palīkas 
kājeles, un labi, ka četras! Būtu 
tikai divas kā zosu mātei Ro  za-
lindei vai saimniekam, vaja-
dzētu pirkt auto vai vismaz 
velosipēdu, lai tiktu citiem līdzi!

Pēkšņi skaļas dziesmas skaņas 
sāka plūst no ceļa aiz lielā šķūņa.

Dzīvnieki un putni saskatījās.
“Raita, kas tur nāk?”
“Nevaru redzēt, zari priekšā!”

“Parāpies galotnē, varēsi labāk 
redzēt!”

Vāvere laiski nožāvājās.
“Netīkas. Kāp pats!”
“Vai, kāda tu sliņķe!” skaitās 

Makšelis. “Pati zini, ka nemāku 
rāpties kokos! Ja mācētu, uz  rāp-
tos vēl daudz augstāk nekā tu. 
Uz paša šķūņa jumta. Redzētu 
plašo pasauli, arī to daļu, kas aiz 
ceļa līkuma!”

Dziesma pieņēmās skaļumā. 
Varēja sadzirdēt vārdus:

“Ek, cik tālu, ek, cik tālu
Vilijams un Toms
Medībās un viesos gāja,
Visur – bagāts loms...!”
Makšelis sarāvās. Balsis šķita 

pazīstamas. Lāgā negribējās ti -
cēt ausīm – tas taču nevarēja 
būt! Viljams un Toms? Un 
saimnieka nebija mājās! Varbūt 
tomēr nācēji bija citi?

“Parāpies nu, vāverīt, izdari 
man labu!” Makšelis lūdzās.

Vāvere pielieca galvu.
“Kas man par to būs?” viņa 

lietišķi vaicāja.
“Ko vēlies?”
“Riekstus, Tos, kas nokrituši 

zemē pie lazdu krūmiem. Riek-
šavu vai divas...”

Nebija vaļas kaulēties.
“Labi, salasīšu!”
“Tikai neaizmirsti norunu!”
“Labāk pasteidzies!”
Vāvere pāris lēcienos bija 

koka galotnē.
“Makšel, saturies! Radi iera-

dušies ciemos!” viņa sauca.
Takšelim sašļuka dūša. Izrādīt 

nepatiku, protams, nedrīkstēja. 
Viljams un Toms viņu tūdaļ 
pamatīgi izsmietu. Ar šādiem 
radiem joku nav, bez tam 
Makšelis nemaz lāgā nezināja, 
vai viņi bija radi vai ne. Katrā 
ziņā ilgi domāt vairs nebija 
vaļas. Ciemiņi iegriezās sētā.

Viljams bija paprāvs suns, 
viena auss brūna, otra – melna, 
pats balts, tikai astes galiņš gluži 
melns. Sliktākais – Viljams se -
višķu vērību nepievērsa ārējam 
izskatam. Viņš bija noplucis, ap -
vārtījies un nekopts. Vaigu gali 
tam nokarājās uz leju, un spalva 
vietumis bija reta, iz  plū kāta. 
Toms turpretim bija glīts, brūns 
plušķis, augumā mazāks un 
sīkāks par Viljamu. Viņš savu 
biedru mīlēja un visās lietās 
tam pilnīgi uzticējās. Viljams 
bija liels runātājs, viņš rēja, 
kauca, smilkstēja un ņurdēja, ja 
radās nepieciešamība kaut ko 
sevišķu pastāstīt. Diemžēl abiem 
Makšeļa radiem līdzi nāca visai 
nelāga slava. Runāja, ka viņi 
esot brīžam iekšā pilsētas suņu 
patversmē, brīžam laukā no tās, 
ka nevīžojot palikt pie viena 
saimnieka un, tur novietoti, pēc 
laiciņa aizmūkot, lai klīstu ap -
kārt un turpinātu palaidnīgo 
dzīves veidu. Vēl sliktāk: daži 
kaimiņu suņi bija izrējušies, ka 
Viljams dažreiz šo to paņemot 
bez prasīšanas, un Toms šādos 
nedarbos palīdzot.

Makšelis pavērās visapkārt, 
vai vēl nevar kaut kur aizmukt, 
bet bija jau par vēlu. Nelūgtie 
ciemiņi ienāca sētā.

“Makšel, mīļais brālēn!” ie -

prie cināts iekaucās Viljams, 
pieskrēja pie takšeļa un ar lielo, 
sarkano mēli nolaizīja šuneļa 
degungalu. “Prieks tevi redzēt 
mundru un veselu, patiess 
prieks!”

“Cik jauki sunim, kam tik 
mīļi radi!” zālē attupies, viņš vēl 
piebilda.

“Un kādi vēl? Makšelis, manas 
māsīcas krusttēva brāļa dēls, 
tātad tikpat tuvs kā miesīgs 
brālis, vai ne, Tom?”

“Pa, pa,” iejaucās Makšelis. 
“Nu jau ir desmit sugas...”

“Redzi pats,” lielīgi saslējās 
Viljams. “Vai es tev neteicu? Un 
tu vēl lepojies ar savu vienīgo – 
takša sugu? Esmu pati paze-
mība, ja ar tik slaveniem radu 
rakstiem vēl pie tevis nāku 
ciemos. Neticu, ka kāds cits to 
darītu!”

“Nedarītu, nedarītu,” kā at -
balss pievienojās Toms. “Ne -
viens tā nedarītu.”

viņš kā lielu gardumu bija ie -
racis dobītē zem ģeorģīnēm 
blakus dzīvojamai ēkai. Bet, kad 
viņš atnesa kaulu, Viljams ne -
izskatījās sevišķi iepriecināts.

“Kauls?” brālēns vīlies norūca. 
“Tikai kauls? Maksi, mīļo brā-
lēn! Tavs saimnieks gan nav 
nekāds devīgais, ja tevi ar kau-
liem vien baro! Skopulis, vairāk 
nekas!”

Makšelis nebija viegli sakaiti-
nāms, bet, ja aizskāra saim-
nieku, tad viņš noskaitās ne pa 
jokam.

“Man ir labs saimnieks!” viņš 
stingri noteica. “Ēst dod labi un 
ņem sev līdzi uz pilsētu vismaz 
reizi nedēļā. Tur viņš mani 
vienmēr pacienā ar gardu 
kumosu...”

Tikām Viljams ar Tomu bija 
tikuši galā ar pamatīgo kaulu.

“Ir jau labi, pavisam labi,” 
aplaizījies beidzot sprieda Vil-
jams. “Gan jau iztiksim. Nevar 
jau visur būt kā pie mums 
pilsētā, kur suns katrā ēdiena 
reizē dabū desiņu vai sevišķi 
sagatavotu suņu barību...”

“...ar vitamīniem!” papildināja 
Toms.

Makšelim viesu lielība nepa-
tika. Kā nu tā var – aiziet ciemos 
un tad pateikt, ka tur viss ir 
sliktāks nekā pašu mājās?

“Saimniekam klētiņā karājas 
žāvētas dūmdesas, bet tās nav 
domātas suņiem,” viņam iz -
spruka.

Abiem viesiem uzreiz pacēlās 
ausis stāvus.

“Dūmdesas? Dod tik šurp!”
Makšelis nobijās.
“Nedrīkstu. Desas glabājas 

svētku laikam, un vispār, līdz 
tam klētiņā ieiet drīkst tikai 
saimnieks...”

Viljams ar Tomu saskatījās.
“Labi jau labi, brālēn Maksi! 

Iztiksim. Bet par vakariņām 
gan padomā! Vājais kauls nav 
nekāda barība diviem suņiem, 
kas augu dienu izstaigājušies pa 
lielceļu...”

Viņi piecēlās, izstaipījās un 
aizgāja līdz salmu kaudzei pie 
šķūņa, kur, pameklējuši mīk-
stāku vietiņu, saritinājās guļai.

Sētas vidū, domīgs un ne -
laimīgs, palika viņu brālēns 
Makšelis.

Takšelis arī tonakt redzēja 
sapni. Gan ne gluži tādu kā 
iepriekšējā reizē, kad viņš sapnī 
ķēra zaķi Jāzepu un dabūja 
punu pierē, ko pamodies vairs 
nespēja ne atrast, ne sataustīt.

Maksis sapņoja, ka runcis 
Kristofers bija pieaudzis līdz 
lauvas lielumam. Kristofers, 
kroni galvā, sēdēja milzīgā 
krēslā Silāju pļavas vidū, un ap 
viņu pulcējās dzīvnieku valsts 
pārstāvji. Blakus Kristoferam 
stāvēja āzis Goliāts, tērpies 
sarkanā mētelī, viņam līdzās – 
vērsis Amanulla ar puķu vaina-
gu uz galvas. Otrā pusē smer -
delis Fransuā de Skunksē, sa -
vādi šurpu un turpu lēkādams, 
piesmaržināja apkaimi ar sava 
kažoka neparasto smaržu.

“Kā tad, kā gan ne, Viljam!” 
attupies draugam līdzās, pa  stei-
dzās piekrist Toms, ar vienu 
vienīgu skatienu pārskatot sētas 
vidu, kur pastaigājās vistas, 
pīles un zosis. “Tuvāks par brāli, 
kā tad...”

“Esss... gan lāgā nezinu...” 
stomījās Makšelis, galīgi apju-
cis. “Par mūsu radu būšanām 
dzirdēju pirmo reizi no tevis 
paša...”

Viljams nodzina mušu, kas 
tam bija uzsēdusies uz deguna 
gala, un ar atbildi ilgi nekavējās:

“Pats lāgā nezini? Vai tad, galu 
galā, tev pašam viss jāizpētī un 
jāuzzina, ja tev ir rada gabals, 
kam draugi augstās vietās pil-
sētā? Mēs esam radi, tā rakstīts 
grāmatās!”

Viņš atgāzās zālē, kā kaut ko 
sevišķi svarīgu un negrozāmu 
pateicis.

“Bet, bet... stomījās Makšelis. 
Es taču esmu taksis, sugas 
suns...”

Viljamu šādas valodas aiz -
skāra.

“Sugas suns...” viņš nicīgi 
noņurdēja. “Dižciltīgs? Ko lai 
saku par sevi? Esmu septiņas 
reizes dižciltīgāks par tevi un 
nemaz ar to nelielos! Mani senči 
ir no septiņām dažādām sugām, 
vai saproti? Tom, uzskaiti Mak-
sim sugas, pie kādām piederu!”

Toms sagrozījās, saslēja ausis 
stāvus. Viņš bija aplaimots, ka 
varēja drauga labā kaut ko 
pateikt.

“Dalmācietis, pūdelis, āpšu 
suns, taksis, bokseris, vācu aitas 
suns, čivava, bernhardīnietis, 
buldogs, kurts...”

Viesi paliek viesi, un Mak-
šelim nekas cits neatlika, kā tikt 
ar viņiem galā.

“Priecājos jūs redzēt,” skumji, 
pieklājības pēc noņurdēja tak-
šelis. “Esi mans viesis, brālēn 
Viljam! Un arī tu, Tom!”

Iepriecināts Viljams iebelza ar 
ķepu Makšelim pa skaustu.

“Nu redzu, ka esi īsts suns! 
Laiks mest liekas valodas pie 
malas, jo viss noskaidrots! La -
bāk ķersimies pie azaida. Vai 
mums vēl ir kaut kas palicis ceļa 
kulē, ar ko radinieku varētu 
pamielot, jeb vai tu visu atstāji 
mūsu noliktavā pilsētā?”

Toms neveikli sagrozījās.
“Palika pilsētā. Pats zini, ka 

mums ātri nācās laisties!...” 
Toma valoda aprāvās, it kā tas 
ko nelabu būtu izteicis.

“Hmmmm, hmmmm, tad 
mums jāpaļaujas uz dārgo brā -
lēnu Maksi,” norūca Viljams. 
“Nu, tas arī nekas. Kad nāksi 
ciemos pie mums uz pilsētu, 
liksim galdā ceptu sivēnu. 
Uzņemsim tevi kā gubernatoru. 
Vai tu, Maksi, maz zini, kas ir 
gubernators?”

Makšelis nezināja.
“Redzi nu! Laucinieks paliek 

laucinieks. Gubernators ir radī-
jums, kam pieder daudz, daudz 
māju un mantu. Kur viņš iet, tur 
to pacienā, jo kas gan nevēlas 
būt draugos ar dižu amata 
vīru?”

Makšelis klausījās Viljamā. 
Prāts tomēr nespēja lāga sekot, 
jo šunelim bija jādomā, kur 
ņemt barību, ar ko paēdināt vie-
sus. Beigās ienāca prātā rīta 
agrumā paglabātais kauls, ko 
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DZIDRA ARĀJA-AKŠELE

ĒRIKS NIEDRĪTIS

Svētības pilni svētki 

Tā svin svētkus Ņujorkā

Sanktpētersburgas tautieši 
aizvadītā gada nogalē, Aijovas 
un Floridas mācītāja un viņa 
sievas Irmas Kuplās aicināti, 
Ziemsvētku saietā tikās pie viņu 
vecākā dēla  Teodora un ve -
deklas Melissas. Šajās draudzes 
svētku svinībās atbildību par 
viesu cienāšanu bija uzņēmu-
sies Anda Bērziņa (ar Peldu 
ģimenes atbalstu). Čakli pieda-
lījās arī visi Peldu bērni ar 
savām otrajām pusēm Gādīgās 
rokas pielika visi četri Peldu 
bērni ar savām otrajām pusēm 
– Ingrīda ar Arni, Teodors un 
Melissa, Voldemārs ar Jolie un 
Edmunds ar Andru, lai viesi 
varētu izjust un izbaudīt Ziem-
svētku noskaņojumu visā pilnībā.

Pēc mācītāja Aivara ievadru-
nas un lūgšanas sekoja brīniš-
ķīgs un svētības pilns ģimenes 
koncerts. Tajā ar prieku un 
aizrautību uzstājās visi mazie 
un lielie ģimenes talanti. Jāat-
zīmē, ka “ģenerālmēģi nājums” 
jau bija noticis Demoinē, kur 
Ziemsvētku sagaidīšana bija 
nedēļu iepriekš. Visu desmit 
Peldu mazbērnu – Alekša, 
Lailas, Elaizas, Elsas, Mārtiņa, 
Lāras, Ērika, Katrīnas, Annas 

un Izabellas izpildījumā skanēja 
īsāki un gaŗāki dzejoļi un stās-
tiņi, kas mudināja aizdomāties 
par Ziemsvētku brīnumstāstu.

Znots Arnis Šteinblūms da -

Netrūka arī humora, it sevišķi, 
kad apvienotais Peldu bērnu un 
jauniešu koris aizveda visus uz 
Havaju salām, izpildot Ziem-
svētku dziesmiņu “Melekali-

Ņujorkas draudzes Salas 
baznīcā ik gadu tiek rīkots  
plašs Ziemsvētku tirdziņš ar 
bagātīgu latvisku gardumu 
izvēli. Talcinieki čakli strādāja, 
ziedojot daudz laika, cepot 
pīrādziņus, piparkūkas, dzel-
ten maizi, vārot auksto gaļu, 
aknu pastēti un sienot jāņu-
sieru. Netrūka arī gotiņu, pe -
lēko zirņu, maizes un daudz kā 
cita. Dāmu komitejas priekš-
niece Ilze Beiniķe bija sarīkojusi 
„piparkūku talku” Rūtas Ledi-
ņas mājās un putraimu desu 
talku baznīcas virtuvē. Ziem-
svētku tirdziņš bija labi ap -
meklēts, un viss tika izpārdots! 
Vieni mājas devās ar pilniem 
maisiem. Daudzi te bija pir-
moreiz un teicās nākt atkal.

Māc. Laŗa Saliņa vadītais 
Ziemsvētku dievkalpojums arī 
bija ļoti labi apmeklēts (pat 
pietrūka dziesmu lapiņu). Diev-
kalpojumu kuplināja mācītāja 
māsu Lailas un Lolitas Saliņu 
priekšnesumi.

Prieks bija redzēt kuplu skai-
tu studējošās jaunatnes, kuŗi 
bija ieradušies no tālām augst-
skolām.

Pēc Dievkalpojuma visi jau-
nieši devās uz balkonu ap -
sveikt viņiem ļoti mīļo Long-
ailendas latviešu skolas pārzini 
Zaigu Candelu – viņa tur spē-
lēja ērģeles. Jauniešiem liels 
prieks satikt skolotājus un 
Longailendas skolas draugus 
pēc rudens semestŗa mācībām. 

Savukārt Ņujorkas latviešu 
tautas kopa Jumis Vijas Gar-
vijas vadībā rīkoja Ziemsvētku 
eglīti  Igauņu namā. Pie groziņu 
veidā klātā galda tika pārru-
nāta 2020. gada programma. 
Tika nolemts, ka atsevišķa 

skatiet tīmeklī – www.jumis.
org. Jumis Facebook lapā vai 
rakstiet vadītājai vija.garvey@

dziedātie “Circenīša Zie  mas-
svētki” Arņa Akšeļa ģitaras pa -
vadījumā un bērnu un jau niešu 
koŗa ar draudzi kopā dziedātā 
“Jūs, bērniņi, nāciet” Ingrīdas 

Arņa Akšeļa vadībā nodziedāja 
trīs  dziesmas: “ Jaukākās zvanu 
skaņas”, V. Baštika “Runā klu-
sāk”, solo partiju dziedot Volde-
māram Peldam un Mārtiņam 
Šteinblūmam, un ļoti skaisto, 
sirsnīgo un melodisko “Brīnišķi 
klusa Ziemsvētku nakts”.

Savukārt Vilmaņa kungs pār -
steidza ar interesantu  Argen-
tīnas Ziemsvētku melodijas in -
terpretāciju, spēlējot kokli. 

Tad visi kopā ar zvaniņiem 
jautri ieskandināja Ziemsvētkus, 
kam sekoja mazmeitas Lāras 
Šteinblūmas izjustais klavieŗu 
solo “Do You hear what I hear?” 

Mazdēls Mārtiņš Šteinblūms, 
kuŗš jau kļuvis par profesionālu 
vijolnieku, aicināja apzināties, 
ka Ziemsvētkiem bez Lieldienām 
nebūtu nekādas nozīmes, kas 
mudināja visus  pacelt acis uz 
augšu, uz debesīm, un pateicībā 
salikt rokas, pateicoties par Pes-
tītāju, ko esam atkal saņēmuši 
kā īsto, vienīgo un vislielāko no 
lielākajām dāvanām Ziemsvēt kos.

Noslēdzot sirsnīgo sarīko-
jumu, Mārtiņš uzaicināja visus 
nodziedāt “Klusa nakts, svēta 
nakts”, viņam pašam spēlējot 
vijoli, bet māsai Lārai klavieres. 

lījās atmiņās par saviem bēr-
nības Ziemsvētkiem tālajā Pa -
domju Savienībā. Dēls Teodors 
izjusti nodeklamēja “Balts snie -
dziņš snieg uz skujiņām”.

kimaka”, kuŗai pavadījumu 
spēlēja mazmeitas Lara un 
Katrīna uz havajiešu  nacionālā 
instrumenta ukelele.

Mīļi skanēja meiteņu ansam bļa 

Šteinblūmas klavieŗu pavadījumā.
Koncerta izskaņai tuvojoties, 

apvienotais Peldu trīs paaudžu 
koris ilggadējā Demoinas Lat-
viešu  biedrības koŗa diriģenta 

No kreisās: Annika, Juliāna, Bruno, Luna un Matīss kopā ar Dāmu 
komitejas priekšnieci Ilzi Beiniķi

No kreisās: Aija Blumfelde, Rasma Kundziņa , Nora Teikmane 
Saliņa, Kristina Budkevica, Vija Bērziņa, Ruta Lediņa, Zigrīda 
McDermot, Dāmu komitejas priekšniece Ilze Beiniķe, Irēne 
Jaduta, Inga Lediņa, Jana Pētersone un Aiga Mazzanobile

Skolas pārzine Zaiga Candela kreisā pusē

gmail.com. Jumja dejas var arī 
noskatīties Youtube

No kreisās: Nora Teikmane Saliņa, Vija Bērziņa, Rīta Juzups,  
Latvijas Goda konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš un Alvis Pauga

jauniešu kopa dejos straujākās 
mūsu dejas, kas piemērotas 
jauniem cilvēkiem. Mēģi nā-

jumi atsākās 23. janvārī Igauņu 
namā. Ja arī jūs vēlaties pie -
vienoties, tuvāku informāciju 
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
 
S P I L G T S  C I TĀT S

(Turpinājums 10. lpp.)

“Praktiski padomi 
dzimtenes mīlēšanā” –
tā IR žurnālistam Paulam Raudsepam intervijā par savu grāmatu 
saka ekonomists Pēteris Strautiņš. Lūk, daži viņa secinājumi.

Šobrīd ir svarīgi mazāk domāt par 
visu Latvijas ekonomiku kā kopumu 

un vairāk skatīties, kas notiek 
atsevišķās vietās. Nevienam 
cilvēkam dzīve ne  notiek visā 
Latvijā. Parastie pār vie tošanās 
attālumi ir līdz 50 ki  lo metriem. 
Cilvēku darbs, iepirk ša nās, 

izglītība, cita dzīve notiek daudz 
šaurākos ietvaros.
Latvijā ir bijusi ārkārtīgi liela cep-

šanās par dažām ļoti sīkām bi z   -ne sa 
vides niansēm nacionālajā mēro  gā. Ir taisītas 

milzīgas traģēdijas no tā, vai iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir par 
vienu procentpunktu lielāks vai mazāks. Tajā pašā laikā nav 
pievērsta uzmanība tam, cik kva li tātīva ir pārvalde vietējā līmenī. 
Sekas tagad sāk izpausties. Ir vietas Latvijā, kuŗas attīstās strauji, un 
tā nav tikai Rīga. Taču vietas, kas nedodas uz priekšu pietiekami 
ātri, rada nopietnus riskus tālākā nākotnē. (..)

Atsevišķā novada esamība nav glābusi Alsungu no gandrīz jeb-
kādas eksporta aktīvitātes neesamības. Ražošanas tur gandrīz nav. 
Es neredzu, kā novada saglabāšana var pasargāt Alsungu no strau-
jas iedzīvotāju skaita samazināšanās.(..)

Latvija ir industriāla valsts nu jau krietni virs simt gadiem. Latvijā 
šīs ražošanas prasmes ir, tā ir liela vērtība. Taču mēs tā sevi neuz-
tveram. Varbūt pēc kāda laika, kad spēsim uz savu vēsturi skatīties 
mierīgāk, sāksim vairāk lepoties ar to, ko latvieši sasniedza padomju 
sistēmas ietvaros. Šie sasniegumi bija tiešām apbrīnojami. Protams, 
sistēma bija ekonomiski stulba un polītiski, maigi sakot, nehumāna, 
tomēr tā bija sava veida īpatnēja civīlizācija, un Latvijas iedzīvotāju 
panākumi tajā bija ļoti ievērojami. (..)

Lielākajā daļā šo 25 gadu [aizvadīto] mani Latvijas attīstība ir 
drīzāk patīkami pārsteigusi. Vai 1994. gadā varēja paredzēt, ka Lat-
vijas reālie ienākumi nākamajos 25 gados vairāk nekā trīskāršosies? 
Šajā laikā radušies daudzi uzņēmumi, kuŗus nevarēja tā vienkārši 
paredzēt. Nevarēju iedomāties, ka būs tāds uzņēmums Mikrotīkls, 
tiešām spēcīgs spēlētājs technoloģiju nozarē. 

Tirgus ekonomikā patīkamie pārsteigumi notiek ikdienā.

***
Latvijas “zaļums” – 

par paraugu citām valstīm
Valsts prezidents Egils Levits 

Davosas Ekonomikas forumā sa -
runā ar Eiropas Parlamenta (EP) 
prezidentu Dāvidu Mariju Sasoli 
norādījis uz Latvijas “zaļumu” kā 
paraugu citām valstīm, aģentūru 
LETA informēja Valsts prezidenta 
kancelejā.

Abas amatpersonas vērsa uz  -
ma nību Eiropas nākotnes jautā ju-
miem, īpaši izceļot Eiropas “zaļā 
kursa” prioritāti. Sasoli atzīmēja, 
ka forumā daudz uzmanības pie-
vērsts Eiropai un pasaule vēlas iz -
zināt un saprast Eiropas izvēles 
nākotnei. Savukārt Levits uzsvēra, 
ka Eiropas “zaļais kurss” ir spēcīga 
ideja un ļoti svarīgi visām valstīm 
vienoties par tās praktisku un jēg-
pilnu īstenošanu. Valsts prezidents 
arī uzsvēra Latvijas “zaļumu” un 
at  jaunojamās enerģijas veidoto re -
sursu kā labu piemēru citām 
valstīm. Pārrunājot aktuālos izai-
cinājumus Eiropas Savienībā (ES), 
abas puses apmainījās viedokļiem 
par nodarbinātību, ilgtspēju, digi-
tālo technoloģiju ietekmi uz sa -
biedrību un medijiem, kohēzijas, 
lauksaimniecības polītikām un ES 
budžeta jautājumiem. Tika ap  -
spriesti arī ES drošības jautājumi. 
Levits pateicās Italijas valdībai un 
sabiedrībai, ka Latvijā starptautis-
ko spēku sastāvā ES kopīgo robežu 
apsargā arī Italijas kaŗavīri. Savu-
kārt EP prezidents, kuŗš nāk no 
Italijas, atzīmēja, ka Eiropas zie-
me ļos un dienvidos dzīvojošās sa -
biedrības labi izprot, ko nozīmē 
ES ārējā robeža un cik svarīgi to 
sargāt kopīgiem pūliņiem. Sasoli 
arī pauda gandarījumu, ka šā gada 
maijā gaidāma Latvijas Valsts pre-
zidenta uzruna un vizīte EP.

*
23. janvārī Valsts prezidents 

Egils Levits Pasaules ekonomikas 
forumā Davosā tikās ar Vācijas 
aizsardzības ministri Annegrētu 
Krampu-Karenbaueri (attēlā).

Sarunas laikā tika apspriesta abu 
valstu sadarbība aizsardzības jo -
mā, NATO aktuālitātes un februā-
rī gaidāmais Minchenes Drošības 
forums. Abas puses apmainījās 
vie dokļiem par NATO attīstību 
un cīņu pret terrorismu, stratē ģis-
kās komūnikācijas jautāju miem, 
kā arī Vācijas dalību Baltijas valstīs 
NATO paplašinātās klātbūtnes 
ietvaros.

***
Levits nodod vēstuli  

Dienvidafrikas prezidentam
Valsts prezidents Egils Levits Pa -

saules ekonomikas foruma laikā 
Davosā tikās ar Dienvidafrikas 

Republikas (DĀR) ārlietu ministri 
Naledi Pando (attēlā) un iesnie-
dza vēstuli Dienvidafrikas prezi-
dentam, aicinot uz sadarbību kri  -
mināllietās, informēja prezidenta 
kanceleja.

Vēstulei pievienots Latvijas pie-
dāvājums divpusējā līguma no -
slēg šanai ar Dienvidafriku par tie-
sisko sadarbību krimināllietās.  

***
Valsts prezidents 

Egils Levits Cīrichē 
apmeklēja Šveices Technoloģiju 
institūtu (ETH Zürich), kas ir pa -
saules 7. spēcīgākā universitāte, 
informē Valsts prezidenta kance-
lejā. ETH Zürich sadarbojas ar 
Rīgas Technisko universitāti, un 
tur studē vairāk nekā 20 studentu 
no Latvijas. Apmeklējuma laikā 
ETH Zürich rektore Sarah Mar -
cella Springman uzsvēra, ka uni-
ver sitātes filozofija ietver savienot 
studentos loģisko, ētisko un kritis-
  ko domāšanu. Tāpat tika uzsvērts, 
ka universitāte lielu uzmanību 
pie   vērš akadēmisko zināšanu pār-
nesei uzņēmējdarbībā.

Valsts prezidents sarokojas ar 
robotu // Foto: Valsts prezidenta 
kanceleja

Valsts prezidents ar dzīvesbiedri 
Andru Leviti tikās ar bakalaura, 
maģistra un doktora līmeņa stu-
dentiem no Latvijas, kā arī ap  -
sprie dās ar Robotikas laborato-
rijas pētniekiem.

*
Holokaustā izdzīvojušie, karaļ -

namu pārstāvji, premjērministri 
un ministri no gandrīz 60 valstīm 
27. janvārī pulcējās Aušvicas-Bir-
kenavas memoriālā Polijā uz pa -
sākumu, kas veltīts 75. gadadienai 
kopš bijušās nāves nometnes at -
brīvošanas. Šo pasākumu  apmek-
lēja arī Latvijas prezidents Egils 
Levits.

***
Saņem Ārlietu ministrijas 

Atzinības rakstu
23. janvārī, atzīmējot par Lat vi-

jas Republikas starptautiskās atzī-
ša nas de iure 99. gadadienu, Zaļajā 
salā dzīvojošā rakstniece, žurnā-
liste un Īrijas latviešu sabiedriskā 
darbiniece Sandra Bondarevska 
apbalvota ar Ārlietu ministrijas 
Atzinības rakstu. Apbalvojums pie-
šķirts par Latvijas tēla veidošanu, 
spodrināšanu un populārizēšanu 
Īrijā. Atzinības raksts S. Bondarev-
skai tiks pasniegts atsevišķā sarī-
kojumā Latvijas vēstniecībā Īrijā.

Jau vairāk nekā desmit gadus     
S. Bondarevska ir pievērsusies lat-
viešu gaitu pētniecībai Īrijā, sākot 
ar 1867. gadu līdz pat jaunākiem 
laikiem. Spilgtākais piemērs ir 

2019. gadā izdotā S. Bondarevskas 
kultūrvēsturiskā monografija “Pē -
tersoni Īrijā”. Tas ir rūpīgs pētī -
jums par leģendārajām Kārļa un 
Konrāda Pētersonu personībām, 
viņu dzīvi un darbību Latvijā un 
Īrijā. Šī ir noderīga un faktiem ba -
gāta grāmata, kas ļauj abām mū su 
tautām – latviešiem un īr iem – 
tuvāk iepazīt vienai otru, bet vien-
laikus ļauj mums tuvāk iepazīt arī 
pašiem sevi. Tā parāda, ka esam 
tauta, kas arī svešās zemēs spēj 
pacelties pāri ikdienai un darīt 
lielus darbus

***
Latvijas Okupācijas mūzejs 
saņem vērtīgu dāvinājumu

28. janvārī Latvijas Okupācijas 
muzejā viesojās Uldis Danbergs 
no Talsu novada Laucienes pa  ga s -
ta. Svinīgā sarīkojumā Dan  bergs 
muzejam dāvināja  unikālas atmi-
ņu burtnīcas, kuŗās viņš apraksta 
sešarpus savas dzīves gadus, ko 
pavadīja ieslodzījumā Sibirijā.

Uldis Danbergs
 
Uz atmiņu burtnīcu pamata 

2019. gadā apgādā “Priedaines” iz -
dota Ulda Danberga grāmata “Ma-
 nas dzīves epizode”, bet burt nīcu 
oriģinālus autors nolēmis no  dot 
Okupācijas mūzeja krājumā.

***
Ārlietu ministrijas paziņojums
Jauna nezināmas izcelsmes ko -

ro navīrusa uzliesmojumu dēļ Ķī -
nā, Hubei provinces Uhaņas pil-
sētā, Ārlietu ministrija  aicina Lat-
vijas valstspiederīgos būt piesar-
dzī giem, ceļojot uz Ķīnu. Latvijas 
valstspiederīgie tiek aicināti rūpī -
gi iepazīties ar Slimību profilakses 
un kontroles centra (SPKC) tī -
mek ļa vietnē ievietoto informāci-
ju par koronavīrusu un ieteiku -
miem profilakses pasākumiem. 
Lai samazinātu akūtu elpceļu in -
fekciju vispārējo risku, SPKC vi -
siem ceļotājiem iesaka izvairīties 
no tuva kontakta ar cilvēkiem, 
kuŗi slimo ar akūtām elpceļu in -
fekcijām, bieži mazgāt rokas, īpaši 
pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem 
vai viņu apkārtējo vidi, izvairīties 
no neaizsargāta kontakta ar lauk-
saimniecības vai ar savvaļas dzīv-
niekiem. 

***
Neatkarības kaŗa simtgades 

atcere Rēzeknē
Pirms 100 gadiem Latgalē nori-

sinājās vienas no nozīmīgākajām 
Latvijas Neatkarības kaŗa kaujām – 
cīņas par Latgales atbrīvošanu. Ar 
lielu poļu spēku atbalstu Latvijas 
kaŗaspēkam izdevās pārvarēt pa -
domju armijas pretspēku. Rēzeknē 
notika Neatkarības kaŗa simtga-
des pasākumi.

Svinīgajā pasākumā bija vēro-
jams lāpu gājiens no katedrāles uz 
Latgales atbrīvošanas pieminekli, 
ziedu nolikšana pie Latgales at -
brī vošanas pieminekļa “Vienoti 
Latvijai”. Sarīkojumā 9. Rēzeknes 
kājnieku pulka virsnie ka, kapteiņa 
Oskara Pērkona mei ta Mirdza 
Sproģe pasniedza tēva zobenu Ze -
messardzes 3. Latgales brigādes 
komandierim pulkvež leit nantam 
Gunāram Vizulim. No  dodot zo -
benu, Sproģe stāstīja, ka tas ir par-
tizāns, kas teju 80 gadus glabāts 
dažādās slēptuvēs, piemēram, pa -
grabā un piemājas šķūnītī. Pēr-
kona meita novēlēja, lai zobens 
kļūtu par simbolu būt stipriem, 
gudriem un uzticīgiem tēvijai. 
Viņa teica, ka neaicina uz jaunām 
cīņām, bet novēl, lai Lat vija plauk-
tu un zeltu miera laikos. Sarīko-
jumā  piedalījās Ministru prezi-
dents Krišjānis Kariņš (Jaunā Vie-
notība), aizsardzības ministrs 
Artis Pabriks (Attīstībai/Par!”), 
Po  lijas vēstniece Latvijā Monika 
Mihališina. Mihališina intervijā 
LTV uzsvēra, ka ir būtiski atcerē-
ties šos notikumus, jo tautai bez 
pagātnes nav nākotnes. Tā kā kau-
jās krita arī Polijas kaŗavīri, vēst-
niece sacīja, ka lepojas ar to, ka 

viņi bija tik drosmīgi, ka cīnījās 
par mūsu brīvību. Mūsdienās Po -
lijas un Latvijas amatpersonas tie-
kas rēgulāri un attiecības ir labas. 
Tāpat ir militāra sadarbība – Lat-
vijā atrodas Polijas kaŗavīri un Po -
lijas gaisa spēki rūpējas par Bal ti-
jas gaisa telpas drošību. Tas parā-
da, ka mēs esam sabiedrotie un 
kopīgi stiprinām mūsu reģionu, 
piebilda Mihališina.

***
Latvija atvērs vēstniecību 

Austrālijā
Starp valdības konceptuāli at -

bal stītajām 2020. gada budžeta 
prioritātēm ir paredzēti līdzekļi  
arī Latvijas vēstniecības Austrālijā 
izveidei, aģentūru LETA infor-
mēja ārlietu ministra Edgara Rin-
kēviča (JV) padomnieks Mārtiņš 
Drēģeris. Vēstniecība Austrālijā 
no  stiprinās Latvijas diplomātisko 
darbību arī Jaunzēlandē un Klusā 
okeana valstīs.

Līdz ar to šis solis veicinās sa -
darbību ar diasporu, ekonomis -
kos sakarus un palīdzēs saistībā ar 
Latvijas kandidēšanu uz ANO 
Drošības padomes nepastāvīgās 
locekles amatu 2025. gadā, norā -
da Rinkēvičs. Ārlietu ministrijas  
prioritātēm 2020. gada budžetā 
novirzīti papildu trīs miljoni eiro. 
Vēstniecības atvēršana Austrālijā 
izmaksātu aptuveni 1,7 vai 1,8 mil-
jonus eiro.
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***
Rinkēvičs aicina Indiju 

atvērt vēstniecību Latvijā
Latvijas ārlietu ministrs Edgars 

Rinkēvičs (JV), tiekoties ar Indijas 
ārlietu ministru Subrahmanjamu 
Džaišankaru, paudis cerību, ka In -
dija tuvākajā laikā Rīgā atvērs savu 
vēstniecību.

Latvijas ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs un Indijas ārlietu mi -
nistrs Subrahmanjams Džaišan-
kars

Ministrijā atzīmēja, ka amatper-
sonas pārrunāja abu valstu polī-
tisko dialogu, sadarbību ekono mi-
kā un starptautiskajās organizā-
cijās, kā arī starptautisko attiecību 
aktuālitātes, tostarp situāciju Tu -
vajos Austrumos.

***
Pētījums par Latvijas 

iedzīvotāju gatavību aizstāvēt 
valsti 

Latvijā nepilna trešdaļa jeb 31% 
iedzīvotāju militāra iebrukuma 
gadījumā būtu gatavi aizstāvēt 
Lat viju ar ieročiem rokās, taču vai-
rāk nekā puse jeb 55% iedzīvotāju 
valsti aizstāvētu nemilitārā veidā, 
sniedzot atbalstu bruņotajiem spē-
kiem. Par to liecina Latvijas Nacio-
nālās aizsardzības akadēmijas 
Drošības un stratēģiskās pētnie-
cības centra sagatavotais pētījums. 
Tas uzrāda arī viedokļu atšķirību 
starp ģimenēm, kuŗās runā lat-
viešu vai krievu valodā, un rosina 
šo jautājumu neatstāt bez ievērī-
bas. Pētījuma autori atgādina, ka 
2016. gadā 33% respondentu pil-
nībā un drīzāk piekrita apgalvoju-
mam, ka nepieciešamības gadīju-
mā būtu gatavi cīnīties ar ieročiem 
rokās. Viens no būtiskiem iemes-
liem, kāpēc cilvēki nav gatavi aiz-
stāvēt valsti ar ieročiem rokās, ir 
viņu dabiska nevēlēšanās kādu 
nogalināt, nevis vienaldzība at -
tiek  smē pret valsti.

***
Būs jauna skolotāju 

sagatavošanas programma
Valdībā plānots izskatīt jautā-

jumu par jaunās skolotāju sagata-
vošanas programmas ieviešanu, 
kas paredz 100 jaunu skolotāju 
ienākšanu Latvijas skolās jau no šī 
gada 1. septembŗa, informē Izglī-
tības un zinātnes ministrijā.

Pretendenti ar jau iegūtu aug-
stāko izglītību atlases kārtībā varēs 
pieteikties studiju programmai, 
kuŗā apgūs pedagoga darbam ne -
pieciešamās zināšanas un pra s  -
mes. “Ir patiess gandarījums, ka 
“Iespējamās misijas” pieredze, 
m e  todoloģija un labās prakses 
pie mēri tiks izmantoti Latvijas 
izglītības sistēmā, lai skolās darbu 
sāktu cilvēki, kuŗi sevī apzināju -
šies pedagoga aicinājumu, saprot 
bērncentrētas izglītības nozīmi,” 
vērtē izglītības un zinātnes mini s-
tre Ilga Šuplinska.

***
Par 2019. gada vārdu kļūst 

notumse, par nevārdu – episki
Par 2019. gada vārdu izvēlēts 

notumse, par  gada nevārdu – epis-
ki, savukārt pērnā gada spārnotā 
teiciena titulu izpelnījusies izglītī-
bas un zinātnes ministres Ilgas 
Šuplinskas (Jaunā konservātīvā 
partija) norāde: Man nav Pandoras 
lādes, no kurienes es jums varu 
paņemt šo atalgojumu!, informēja 
akcijas “Gada vārds, nevārds un 
spārnotais teiciens” rīkotāji.

Akcijas organizātori skaidroja, 
ka gada vārds – notumse – ieteikts 
angļu blackout vietā kā īss un ērts 
apzīmējums reizēm, kad pazūd 
elektriskā strāva. Savukārt gada 
nevārds episki pēdējā laikā šķiet 
sevi pieteicis kā jaunu liekvārdu 
jeb tukšvārdu, piepulcējoties jau 
zināmajiem baigi, klasiski vai cieti.   

Tulkotāja, Rīgas Latviešu bied-
rības Latviešu valodas kopas pār-
stāve Ieva Kolmane Latvijas Tele-
vīzijai komentēja: “Mēs dzīvojam 
tomēr plašā pasaulē un arī pie 
mums ienāk jaunas reālijas. Un 
tieši tās jaunās reālijas ir lielākās 
grūtības iedabūt latviešu valodā 
tā, lai pieteicēji tos nesūtītu kā 
gada “nevārdus”.”

***
Latvijas zinātnieki izstrādā 

jauna veida baterijas
Jauna veida baterijas, kas ir 

daudz efektīvākas par pašreiz vei-
kalā nopērkamajām, bet tajā pašā 
laikā nesadārdzina to ražošanas 
izmaksas. Tas nākotnē varētu ļaut 
ilgāk darboties mūsu telefoniem 
un ar elektroauto veikt lielākus at -
tālumus. Metode, kā izveidot šā -
das jauna veida baterijas, pētnieka 
Roberta Eglīša vadībā ir izstrādāta 
Latvijā, Cietvielu fizikas institūtā. 
Šis ir viens no aizvadītā gada nozī-
mīgākajiem sasniegumiem Lat vi-
jas zinātnē.

***
Dailes teātri vadīs Juris Žagars. 

Viesturs Kairišs kļūs par 
radošo direktoru

23. janvārī Dailes teātrī Kultūras 
ministrijas (KM) valsts sekretāre 
Dace Vilsone paziņoja, ka atklātajā 
konkursā par Dailes teātra valdes 
locekli izvēlēts aktieris un uzņē-
mējs Juris Žagars.

Viņš atzīts par labāko no 13 kan -
didātiem konkursā, kas tika izslu-
dināts pēc iepriekšējā direktora 
Andŗa Vītola paziņojuma par at -
kāpšanos no amata. Teātŗa māk-
sliniecisko vadību Žagars uzticēs 
režisoram Viesturam Kairišam, 
kuŗš kļūs par teātŗa radošo direk-
toru. Amata pienākumu pildīšanu 
Žagars no Vītola pārņems 2. mar-
tā. Juris Žagars ilgus gadus darbo-
jies ne vien kā aktieris, bet arī va -
dījis Vidzemes koncertzāli, Cēsu 
Mākslas festivālu un slēpošanas 
bazi “Žagarkalns”. 

***
Jauniešu koris Balsis 

ieskandinās latviešu kultūras 
dienas Austrālijā

2020. gada nogalē jau 58. reizi 
risināsies Austrālijas latviešu Kul-
tūras dienas. Šoreiz tās notiks Sid-
nejā, kur pulcēsies latvieši no visas 
pasaules. Kā jau ierasts – skanēs 
koŗa dziesmas, būs dejas, teātŗu 
izrādes, filmu pirmizrādes un da -
žādas sporta sacensības. Ieskan-
dinot kultūras dienas, jau februārī 
Sidnejā, Melburnā un Adelaidē 
uzstāsies jauniešu koris “Balsis”.

Ir jau pierasts, ka Austrālijas lat-
viešu Kultūras dienas kuplina 
dzie dātāji, dejotāji un aktieŗi no 
Latvijas, bet šoreiz nākamo Kul-
tūras dienu koristiem ir lieliska 
iespēja ne tikai satikties svētkos, 
bet arī kopīgi tiem gatavoties. Būs 
vairāku dienu mēģinājumi, kuŗi 
vainagosies koncertos: 2. februārī 
plkst. 14 – Sidnejā; 8. februārī plkst. 
15 – Melburnā; 16. februārī – Ade-
laidē” – stāsta koŗa mākslinie ciskais 
vadītājs, diriģents Ints Tete rovskis.

***
Durbes pilī  skatāma 

Kuzņecova porcelāna izstāde
30. janvārī Durbes pilī tika at -

klāta  izstāde “Zudušo laiku meklē-
jot. Kuzņecova porcelāns Zuzānu 
kollekcijā”. Izstāde piedāvā ieskatu 
agrāko laiku priekšmetiskajā go -
dībā, ražotāju techniskajā un māk-
slinieciskajā varēšanā, iezīmējot 
arī Kuzņecova porcelāna īpašo 
vietu cilvēku atmiņās, informēja 
Tukuma mūzeja pārstāvji.

Izstādē eksponēti Kuzņecova 
fabrikās Krievijā un Latvijā ražotā 
porcelāna un fajansa priekšmeti, 
kas tapuši no 19. gadsimta otrās 
puses līdz pat Otrajam pasaules 
kaŗam. Izstādes pamatu veido 
māk slas mecenātu Jāņa un Dinas 
Zuzānu kollekcijas, kā arī Tukuma 
mūzeja un Jaņa Rozentāla Saldus 
vēstures un mākslas mūzeja krā-
jumu priekšmeti.

***
Atver modernās krievu dzejas 

latviskojumu antoloģiju
Raiņa un Aspazijas mūzejā 

Baznīcas ielā 30 notika modernās 
krievu dzejas latviskojumu anto-
loģijas “Dziedāšanas sezona” at -
vēr šanas svētki. Šajā atdzejotāju – 
Vijas Birkovas, Mairas Asares, Al -
das Barones, Sergeja Moreino, 
kuŗš ir arī antoloģijas sastādītājs, 
un citu ilgi lolotajā grāmatā ir 
sniegts plašs ainavisks ieskats mo -
dernās krievu dzejas daudzveidī-
bā un virsotnēs.

***
Gandrīz 100 pieteikumi – 
latgaliešu kultūras balvai 

“Boņuks”  
Valsts kultūrkapitāla fonds lēmis 

turpmāk latgaliešu kultūras gada 

balvai “Boņuks” papildu līdzekļus 
nepiešķirt. Tomēr balvas rīkotāji 
norāda uz lielo sabiedrības atbal -
stu kā zīmi, ka balvai par sasnie-
gumiem latgaliešu kultūrā jābūt. 
Balvai, ko pasniegs 23. februārī, 
bija saņemti gandrīz 100 pieteiku-
mi. Desmit nominanti un balvas 
par mūža ieguldījumu latgaliešu 
kultūras attīstībā saņēmējs tika 
sveikti 11. “Boņuka” balvas pa -
snieg šanas ceremonijā Latgales 
vēstniecībā Gors. 

***
Atklāta izstāde 

“Dzimtas grāmata”
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 

(LNB) tika atklāta izstāde “Dzim-
tas grāmata”. Izstādē atspoguļotas 
12 Latvijas ģimeņu literārās relik-
vijas. To vidū atrodami dzimtas 
pētījumi, nošu grāmata, bērnības 
atmiņu pieraksti, Latvijas vēsturē 
zīmīgu cilvēku atmiņas un citas 
vērtīgas laika liecības.

Ceļojošā izstāde veidota lasīša-
nas veicināšanas projekta “Biblio-
tēka” ietvaros un turpmākos mē -
nešos būs apskatāma arī Liepājas 
latviešu biedrības namā un Lat-
gales vēstniecībā Gors.

Ārlietu ministrija (ĀM) kopā ar 
Iekšlietu ministriju (IeM) lūdza 

piešķirt līdzekļus, lai jau šogad no 
Francijas Latvijā varētu pārapbedīt 
iekšlietu ministra un diplomāta 
Valtera mirstīgās atliekas. Pirmā 
Latvijas iekšlietu ministra Miķeļa 
Valtera mirstīgās atliekas plāno 
pārapbedīt līdz pavasarim, infor-
mē Ārlietu ministrijā. Valtera 
pārapbedīšanai valdība atbalstīja 
18 000 eiro piešķiršanu no lī -
dzekļiem neparedzētiem gadīju-
miem. ĀM skaidroja, ka Valtera 
pārapbedīšana būtu cieņas aplie-
cinājums Latvijas valstsvīram. Sa -
vas dzīves laikā Valters bija izteicis 
vēlēšanos tikt apglabātam dzim-
tenē.  

Ziņas sakopojis  P. Karlsons

ĪRIJA. Atzīmējot Latvijas Republikas starptautiskās (de iure) at -
zīšanas dienu, 23. janvārī Dublinā notika piemiņas pasākums pie 
bijušā Latvijas diplomāta Jāņa Meža atdusas vietas Mountdžeromas 
kapos. Uzrunu teica Latvijas vēstnieks Īrijā Jānis Sīlis, īpaši atzīmējot 
J. Meža nopelnus, nepieļaujot Latvijas un Igaunijas kuģu nodošanu 
Padomju Savienības rīcībā. Kristus Apvienotās Latviešu luterāņu 
draudzes diakons Imants Miezis mudināja, ņemot par piemēru             
J. Meža nozīmīgo veikumu Latvijas interešu aizstāvēšanā, izvērtēt 
katram savu devumu latviešu kopienas Īrijā saliedēšanā.

ZVIEDRIJA. 24. janvārī Stokholmā, sagaidot Latvijas Repub-
likas starptautiskās atzīšanas 99. gadskārtu, Latvijas vēstnieks Zvied-
rijā Marģers Krams un vēstniecības pārstāvji godināja Latvijas amat-
personas un diplomātus, kuŗi apbedīti Zviedrijā. Vēstnieks Marģers 
Krams  ziedus nolika pie bijušā Latvijas ārlietu ministra un Latvijas 
sūtņa Zviedrijā Voldemāra Salnā (1886-1948) atdusas vietas Hēgalī-
das baznīcas kolumbārijā Stokholmas Sēdermalmē. Stokholmas Zie-
meļu kapos vēstnieks ziedus nolika pie Latvijas Universitātes profe-
sora Arveda Švābes (1888-1959) atdusas vietas. Tika godināti Sand-
bergas kapos dusošie Latvijas ārlietu dienesta darbinieki Jānis Tepfers 
(1898-1994) un Herberts Tepfers (1892-1966). Ziedi tika nolikti arī 
pie Margarētas Ternberjas (1895-1982, dzim. Grosvalda) un Līnas 
Grosvaldas (1887-1974) kapa vietas Danderīdas kapos. 

• Latvijas vēstnieks Zviedrijā 
Marģers Krams sirsnīgi sveica 
Austru Krēsliņu, saņemot Ārlie tu 
ministrijas Atzinības rakstu par 
nozīmīgu ieguldījumu Lat vijas – 
Zviedrijas divpusējo at  tie cību sti p  -
rināšanā. Austras Krēs liņas ie -
guldījums, aktīvi pieda loties dažā-
du vēstniecības pasā kumu rīko-
šanā un norisē, to  starp Simtgades 
publiskās diplo mā tijas projektu 
ietvaros, ir augsti novērtēts. Bū -
dama LIAA pārstāve, Austra 
Krēsliņa ir snie gusi lielu iegul dī-
jumu vairāku augsta līmeņa vizīšu 
sagatavo šanā.

KANADA. 21. janvārī Latvijas vēstniecībā Otavā vēstnieks 
Kār lis Eichenbaums un padomniece Inga Skrūzmane tikās ar Latvijas 
goda konsulu Britu Kolumbijā Eriku Saviču,  pārrunājot plānotās ie -
ceres 2020. gadā, kā arī tālākos sadarbības padziļināšanas veidus, 
īpaši aktīvizējot un atbalstot Latvijas un Britu Kolumbijas ekonomis-
ko sadarbību. Kārlis Eichenbaums tikās un uzrunāja Otavas Uni-
versitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politisko studiju skolas salīdzi-
no šās polītikas kursa studentus, kas Eiropas studiju programmā in -
tere sējās par Latviju. Goda konsuls E. Savičs augstu novērtēja sadar-
bību ar Latvijas vēstniecību, kā arī pateicās par personisko vēstnieka 
ieinteresētību un atbalstu, uzsverot Latvijas – Kanadas attiecību 
iz augsmi, īpaši aktīvitātes pēdējos gados, abu valstu iestāšanos par 
kopīgajām vērtībām un starptautiskajās normās balstītu sadarbību.

Miķeli Valteru pārapbedīs Lat-
vijā
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Piektajā starptautiskajā holo-
kausta forumā, kas ar vairāk ne  kā 
40 valstu līderu piedalīšanos no -
tika Jeruzālemē, visi ar interesi – 
daļēji ar bažām – gaidīja, ko savā 
uzrunā teiks Krievijas Federāci -
jas prezidents Vladimirs Putins, 
kuŗš savā vienas dienas vizītē uz -
vedās kā imperātors, kas sagaida 
ne tikai cieņu, bet zināmu zemo-
šanos.

Putins savā uzrunā nekautrējās 
pārsteigt vēsturniekus, manipu-
lējot ar skaitļiem: no sešiem mil-
joniem holokaustā nogalinā ta-
jiem ebrējiem gandrīz 40 procen-
ti esot bijuši padomju pilsoņi – 
divarpus miljoni… Taču visos 
pētījumos par holokaustu atzī-

Putins kā pirmai “iedzēla” Latvijai
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

mēts, ka Padomju Savienībā bo -
jāgājušo ebrēju skaits bija viens 
miljons. Kur tad Putins ņēma vēl 
pusotru miljonu? Tie bija ebrēji, 
kas mita tai Polijas daļā, ko PSRS 
okupēja 1939. gada septembrī, 
kā arī 1940. gadā okupētajās Bal-
tijas valstīs. Tie bija Polijas, Lie-
tuvas, Latvijas, Igaunijas pilso ņi. 
Daudziem no tiem pat netika 
iesniegtas padomju pases.

Un pēc Staļina nāves uzstā-
dītajās piemiņas plāksnēs, pie-
mēram,  Liepājā, tika rakstīts: fa -
šisma upuri – padomju cilvēki.

Te Putins nu atkal izspēlēja 
“ebrēju karti”: skaties, mēs zaudē-
jām vairāk savu ebrēju līdz-

pilsoņu  nekā citas valstis. Per-
verss “sasniegums”, vai ne?

Un tagad – uzmanību! Putins 
teica: “Nacistiem bija palīgi (po -
sob ņiki) visās Eiropas zemēs. 
Lat vijā tika iznīcināti desmitiem 
tūkstošu, Lietuvā – 200 000, Uk -
rainā – gandrīz 1,5 miljoni, t. i., 
90 procenti no ebrēju pirmskaŗa 
skaita.

Lietuvā vairāk, Ukrainā krietni 
vairāk, bet Putinam vajadzēja 
sākt ar Latviju.

Tas stiķis ar tiem 90 procen-
tiem ir apzināts: nacistu “palīgi” 
tā centušies, ka tika slaktēts “pa 
tīro”.

Īstenībā šis skaitlis radās tāpēc, 

ka Lielvācijas kaŗaspēka uzbru -
kums bija tik straujš, ka tikai nelie -
lam ebrēju skaitam izdevās bēgt. 
Lietuva tika ieņemta vienā nedēļā, 
Kauņa pat kaŗa otrajā die nā, Lat-
vijā Kurzeme un Lat gale, kur mita 
vairums ebrēju, krita vērmahta 
rokās 10 dienu laikā. Nekādas 
plānveida ebrēju evakuācijas nebi-
ja un nevarēja būt: steigā tika iz -
vests austrumu virzienā tikai t. s. 
padomju un partijas archīvs. Ja 
ma  nai ģime nei nebūtu izdevies 
iespraukties priekšpēdējā vilcie - 
nā, kas atstāja Zemitānu staciju   
29. jūnija rīt ausmā, mūs gaidītu 
droša nāve. Latgalē daudzus ebrē-
jus, kas mē  ģināja ar divriteņiem 

un kājām pāriet “veco” PSRS ro -
bežu, tur apturēja NKVD patruļas, 
liekot doties atpakaļ – pretim 
drošai nāvei.

Latvijas pārstāvniecībām ār  val-
stīs, kā arī “Latvijas institū tam”, 
manuprāt,  vēl daudz kas darāms, 
lai kliedētu aplamus priekšstatus 
par t.s. starpetnisko situāciju Lat-
vijā tajos gados. Un šai aspektā, 
man šķiet, labi no  derētu lieliskā 
filma “Pilsēta pie upes”,  demon s-
trējot to ar angļu subtitriem. Fil - 
mā atspoguļots 1939. – 1944. gadu 
periods, kuŗa nomelnošanā īpaši 
cenšas putiniskas Krievijas pro -
paganda. Tai jāturas pretim.

Pirms apmēram mēneša 
Facebook atrakstīja kāda sieviete 
ar lūgumu pārtulkot no latviešu 
uz angļu valodu dokumentu, kas 
bija saistīts ar tiesvedības procesu, 
kuŗā iekūlusies viņas māsa. Tā es 
uzzināju par Kristīni Misāni. Viņa 
patlaban atrodas stingra režīma 
cietumā Dānijā. Par kādu grēku? 
Kristīne nonākusi neapskaužamā 
situācijā, kas būs pazīstama ne 
vienai sievietei vien, proti, cittautu 
vīrs, izrādās, ir ar vardarbīgām no -
sliecēm. Tieši tā gadījās Kristīnei 
Dienvidāfrikā. Lai gan no šīs valsts 
policijas viņa saņēma orderi, kas 
“draugam” liedza viņai pat tuvo-
ties, viņš to ignorēja, un 2018. 
gada maijā Kristīne paņēma viņu 
kopīgo meitiņu, iekāpa lidmašīnā 
un atlidoja uz Latviju. Viņai arī ir 
otrs bērns, no citām attiecībām. 
Minētā gada decembrī Kristīne 
gribēja lidot uz Mozambiku, kas 
kaimiņos Dienvidafrikai un kur 
viņa ilgus gadus bija dzīvojusi un 
vadījusi biznesu. Taču Kopenhā-
genas lidostā policija viņu aiztu-
rēja, jo bijušais draugs bija panācis 
Dienvidāfrikas sūdzību starptau-
tiskajā Interpola policijas aģentūrā 
ar apgalvojumu, ka Kristīne ir no -
laupījusi bērnu, viltojusi doku-
mentus un citādi noziegusies pret 
“nabaga” vīrieti. Kopš tā laika sie-
viete sēž cietumā, ir nosirmojusi. 
Varu iedomāties!

Te “samežģījušies” divi atsevišķi 
jautājumi. Pirmkārt, par šķietamu 
Latvijas valsts neizdarību vai vis-
maz par ļoti smagiem robiem li -
kumdošanā. Jau 2019. gada jan-
vārī Dānija nosūtīja vēstuli Lat-
vijas Ģenerālprokuratūrai ar pie-
dā vājumu Latvijas pilsoni Kristīni 
Misāni nosūtīt uz Latviju, lai kri-
minālvajāšanu attiecībā uz Afrikā 
inkriminētajiem noziegumiem va -
rētu uzsākt te. Tas nebūtu nekas 
neparasts starpvalstu attiecībās. 
Taču Latvijas Ģenerālprokuratūra 
pateica – nē. Formālais iemesls –
lai būtu pamats Latvijas pilsoni 

Dānijas iecirtība, Latvijas neizdarība, 
pa vidu – sievietes liktenis

izprasīt no citas valsts, pārkāpu-
mam būtu jābūt pietiekami sma-
gam, tādam, lai iespējamais sods 
būtu vismaz viens gads cietumā. 
To, ka Kristīne savu bērnu izveda 
no Dienvidafrikas, Latvija uzskata 
nevis par nolaupīšanu, bet gan par 
saskarsmes tiesību pārkāpšanu. 
Par to Latvijā paredz sodu līdz trīs 
mēnešiem cietumā. Līdz ar to 
prokurors Kaspars Kalniņš nolē-
ma, ka nav iemesla pieprasīt sie-
vietes izdošanu. Pagājušā gada 
beigās Ģenerālprokuratūra lūdza 
Dāniju nodrošināt Kristīnes neiz-
došanu Dienvidafrikai tāpēc, ka 
tur notiek cilvēktiesību pārkāpu-
mi. Taču lēmumu par viņas 
iz došanu vai neizdošanu Latvijai 
prokuratūra nemainīja. Tas šķiet 
visai savdabīgi, lai neteiktu vairāk. 
Kristīne Misāne un līdz ar to arī 
viņas meita un dēls ir Latvijas Re -
publikas pavalstnieki. Tikai pēdējo 
nedēļu laikā mūsu valdība sarosī-
jusies. Valsts prezidents Egils Le -
vits šo jautājumu pārrunāja ar 
Dienvidafrikas ārlietu ministri, 
kad viņi tikās Davosas konferencē 
Šveicē. Pagājušajā nedēļā Saeima 
nolēma Ārlietu komisijai un Ju -
ridiskajai komisijai nodot likum-
projektu ar nosaukumu “Par Lat-
vijas Republikas rīcību gadījumos, 
kad kāda cita Eiropas Savienības 
dalībvalsts lemj par Latvijas pilso-
ņa izdošanu trešajai valstij kri-
minālvajāšanai”. Likumprojektā 
būtībā paģērēta valsts iestāžu tū -
lītēja rīcība: “Tiklīdz Ģenerāl pro-
kuratūra ir saņēmusi informāciju 
no citas Eiropas Savienības dalīb-
valsts par Latvijas pilsoņa aizturē-
šanu nolūkā izdot viņu trešajai 
valstij [..], Ģenerālprokuratūra ne -
kavējoties, bet ne vēlāk kā 48 stun-
du laikā no informācijas saņem-
šanas brīža, izdod Eiropas apcie-
tinājuma orderi (lēmumu) attie cī-
bā uz šo Latvijas Republikas pil-
soni nolūkā nodot viņu Latvijas 
Republikai kriminālvajāšanai”. Te 
arī uzskaitīti dažādi principi, kādi 

ir domas pamatā: Latvijas Repub-
likas pilsoņa interešu prioritātes 
princips, Latvijas Republikas ie -
stā žu efektīvas sadarbības prin-
cips, Cilvēktiesību ievērošanas prin-
cips, kā arī Eiropas Savienības pa -
matprincipu ievērošanas obligā-
tums. Šo pamatprincipu starpā ir 
Eiropas Savienības Pamattiesību 
chartā garantētais princips, ka 
“nevienu Eiropas Savienības pil-
soni nedrīkst izdot kādai citai val-
stij, ja ir liela iespējamība, ka at -
tiecīgo pilsoni tur sodīs ar nāvi, 
spīdzinās vai citādi necilvēcīgi vai 
pazemojoši pret viņu izturēsies vai 
sodīs”. 

Dienvidafrika noteikti atbilst 
jēdzienam “citādi necilvēcīgi vai 
pazemojoši [..] izturēsies vai so -
dīs.” Aizpērn nevalstiskā organizā-
cija Africa Check publicēja ziņo-
jumu, kuŗā, cita starpā, konstatēts, 
ka Dienvidafrikas cietumos gul -
tas ir 119 134 cietumniekiem, bet 

cietumnieku ir 160 280! Bieži vien 
notiek kautiņi, ir lipīgu slimību 
epidēmijas. Neviens cietums nav 
paradīze, bet acīmredzot Dien-
vidafrikas cietumi nu nepavisam 
nav vieta neaizsargātai sievietei. 

Otrs – Latvijā ir patversmes, 
kuŗās patvērumu gūst sievietes, 
kuras, tāpat kā Kristīne, ir muku -
šas no vardarbīga vīrieša. Kristīne 
Mi  sāne nebūt nav vienīgā sieviete 
pasaules vēsturē, kuŗai tā gadījies. 
Daiļā dzimuma pārstāvēm mūsu 
pasaulē ir bijis jātiek galā ne tikai 
ar vardarbību, bet arī ar citām 
problēmām. Amerikā jau vairā -
kus gadus briest tā dēvētā me too 
jeb  “es arī” kustība, ko iesāka Ho -
livudas aktrises sakarā ar nu jau 
bēdīgi slaveno producentu Hār-
viju Veinsteinu. Un, kā izrādās, ne 
vien vīriešu uzmākšanās sievie-
tēm  – arī vīriešiem – nebūt nav 
rets gadījums. 

Droši vien ir cilvēki, kuŗi par 

Kristīni Misāni domā “pati vai-
nīga” kategorijās. Vai tad nevarēji 
paredzēt? Visticamāk, nevarēja 
gan. Sirds ne vienmēr ir racionāla, 
un kā teicis mūsu klasiķis Rūdolfs 
Blaumanis, “žogam, ko prāts uz -
ceļ, jūtas viegli kāpj pāri.” Galve-
nais Kristīnes Misānes lietā ir fakts, 
ka Latvijas valstij tomēr ir pa  visam 
konkrēts pienākums rūpē ties par 
saviem pavalstniekiem i patik-
šanās, i nepatikšanās. Taču ir arī 
iemesls padomāt, kā pasaule iztu-
ras pret savām mātēm, vecmā mi-
ņām, māsām un meitām. Attie c ī-
bā uz vardarbību, Latvijas polīti-
kāņi ir bijuši spītīgi iecirtīgi, ne -
ratificējot Eiropas Padomes tā 
dēvēto Stambulas konvenciju par 
vardarbības izskaušanu, jo tie tur 
sakās saskatām iespējamas problē-
mas ar “dženderismu” un sazin vēl 
ko. Tas mums nedara godu. Bet 
šobrīd pats, pats galvenais ir – 
vediet Kristīni mājās!
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VIKTORS HAUSMANIS 

Aizvadītā gada pēdējā mēnesī 
Rīgas Latviešu biedrībā likām ko  pā 
kārtējo plānu – janvārī sarīkot 
Mārtiņa Zīverta lugas lasījumu, jo 
dramatiķa personība pieder pie 
mūsu lielākajām garīgajām vēr tī-
bām, bet vairākas vēlākajā dzīves 
posmā sarakstītās viņa lugas Lat-
vijas teātŗos palikušas neizrādītas. 
Pieņēmām lēmumu, ka šogad va -
rētu pievērsties Mārtiņa Zīverta 
drāmatiski piesātinātajai drāmai 
“Kāds, kuŗa nav” lasījumam, kas 
notiktu 31. janvārī. Viss tika stingri 
norunāts, nosacītā tikšanās ar Zī -
vertu Rīgas Latviešu biedrības 
Kamīnu zālē notiks! 

Taču tajā pašā mēnesī notika vēl 
viena – negaidīta – saruna: un at -
kal par Mārtiņu Zīvertu! – No 
Stokholmas man piezvanīja kāda 
kundze – Diāna – un izteica iero-
sinājumu – vai es janvārī sešpa - 
d smitajā datumā nevarētu ierasties 
Stokholmā un nolasīt referātu par 
Mārtiņu Zīvertu, rīkotāji – Latvijas 
vēstniecība Zviedrijā un turienes 
Latviešu senioru biedrība. Pie-
kritu! Kā var nepiekrist?! Pusi no 
sava mūža Zīverts pavadījis Stok-
holmā, tur tapušas daudzas viņa 
lugas. Pēc kaŗa beigām, ierodoties 
Zviedrijā, nebija tik viegli tur ie -
kār toties un atrast kaut cik pie-
mērotu darbu, bet Zīverta uzma-
nības centrā joprojām bija teātris. 
Kā var dzīvot bez teātŗa un izrā-
dēm?! Jau skolas gados Jelgavā kā 
brīnišķs sapnis viņam bija palicis 
teātris. Ar iztiku toreiz bija grūti, 
taču kaut kā Mārtiņš bija sakrājis 
dažus latus, aizbraucis uz Rīgu un 
Nacionālajā teātrī, sēdēdams ga -
lerijā kādā no pēdējām rindām, 
noskatījies B. Bjernsona lugas 
“Pāri mūsu spēkiem” otro daļu, tas 
varēja būt 1920. gadā. Atmiņās 
par redzēto izrādi viņš rakstīja: 
“Izrāde mani apdullināja, pat fi -

Nosacīta tikšanās ar Zīvertu Stokholmā
ziski. Tad uzreiz sapratu, kas man 
darāms nākamajā dzīves posmā, 
lai gan tas, kā toreiz likās, nevarēja 
būt visai gaŗš.” 

Zīverts toreiz bija saticies ar sa  p -
ni, kas noteica viņa turpmāko   
dzī vi – tas bija teātris! Otrā pasau -
les kaŗa beigās, nonākdams Stok-
hol mā, šo sapni viņš nesa līdzi, un 
1947. gadā sāk vadīt Stokholmas 
Latviešu teātri, kuŗā jau pirmajā 
gadā notiek sešu viņa lugu pirm-

izrādes: divas no tām bija jau 
redzētas Latvijā, bet četras – to 
skaitā “Kāds, kura nav” – gluži 
jaunas. Gadiem ritot, cita pēc citas 
uz skatuves Zīverta paša iestudē-
ju mā uznāca astoņpadsmit jaunas 
viņa lugas, no kuŗām tikai dažas 
parādījušās uz Latvijas skatuvēm. 
Vairāku gadu desmitos okupētajā 
Latvijā šīs lugas izrādīt bija aiz-
liegs. Pēc neatkarības atgūšanas 
dažas no viņa jaunradītajām lu -

gām mūsu teātros parādījās, bet – 
tikai dažas, un tāpēc ar prieku pie-
ņēmu Latvijas vēstniecības Stok -
holmā ierosinājumu aiz braukt uz 
Stokholmu un pastāstīt par Mār-
tiņu Zīvertu kā personību un viņa 
lugu savdabību un pievilcību.

Vai es Mārtiņu Zīvertu pazinu? 
Domāju – jā, vairākkārt tikāmies 
Rīgā, un īpaši atmiņā iespiedies 
1988. gada sākums: toreiz Zīver-
tam janvārī palika astoņdesmit 

pieci gadi, viņš un dzīvesbiedre 
Ilze atbrauca uz Latviju, un iznāca 
tāda kā sakritība: pirmajā janvārī 
dzimšanas diena bija Rūdolfam 
Blaumanim, tāpēc kopā ar Mār-
tiņu un Ilzi aizbraucām uz Bra-
kiem, tur Zīverts kādu brīdi sēdēja 
Braku māju lielajā istabā un do -
mās atskatījās tālajā vakardienā. 
Bet Mārtiņa paša dzimšanas diena 
iznāca pavisam neparasta, jauka 
un aizkustinoša. Dailes teātra 

Mazajā zālē, kas atrodas, ejot pa 
galvenajām teātra ieejas durvīm, 
ēkas labajā pusē, notika jaunā re -
žisora Vaŗa Vētras vadībā iestu-
dētās Zīverta lugas “Kāds, kuŗa 
nav” pirmizrāde. Pirms izrādes 
autoru sagaidīja krietns skaits ak -
tieŗu un, stāvēdami ar svecītēm 
rokās, viņi izveidoja tādu kā gais-
mas aleju uz Mazo zāli. Tas bija 
īpašs notikums gan Latvijas, gan 
Zīverta dzīvē, jo viņš pēc daudziem 
gadiem dzimšanas dienu varēja 
atzīmēt savā teātrī – Dailē. 

Un tā – atceroties vakardienu  
un aizvakardienu, bez pārdomām 
un šaubām, devos uz Stokholmu, 
lai tiktos ar cilvēkiem, kas pazinuši 
Zīvertu un redzējuši daudzas viņa 
lugu izrādes Stokholmā. Un tūliņ 
varu teikt, ka iznāca draudzīga, 
sirsnīga tikšanās ar Stokholmas 
latviešiem un būtībā – tikšanās arī 
ar Zīvertu. Klausītāju un skatītāju 
bija daudz, protams, vairumā pa -
dzīvojušas kundzes un kungi ga -
dos, bet visi ar lielu uzmanību un 
draudzību sekoja līdzi manam 
stāstījumam. Protams, klausītājus 
es nepazinu, bet prieku sagādāja 
fakts, ka tik daudziem mūsu tau-
tiešiem joprojām ir interese par 
vienu no latviešu drāmas izcilā-
kajām personībām. Pārrunās pēc 
lekcijas mani iepazīstināja ar vai-
rākiem šīs tikšanās dalībniekiem, 
un prieku sagādāja tikšanās ar 
kād reizējo polītiķi, arī Latvijas ār -
lietu ministra Feliksa Cielēna mei-
tu Izabellu, iepazinos ar Kārļa Skal-
bes mazdēlu, architektūras profe-
so ru Andreju Legzdiņu, biju gan-
darīts, ka varēju sarunāties ar Ul -
da Ģērmaņa meitu Gunu, kuŗas 
vectēvs bija izcilais aktieris Jānis 
Ģērmanis. Ar mani sasveicinājās 
un labus vārdus teica Zeltmata 
mazmeita Vija, prieku un ganda-
rījumu sagādāja Teodora Reitera 

kādreizējā koŗa dziedātāju klāt būt-
ne. Ievērojamas personības es va -
rētu minēt vēl un vēl. Visas ne  no-
saukšu, bet galvenais bija izjūta, ka 
mēs, vienalga, kuŗā valstī dzīvo da-
mi, esam savējie! Šī apziņa deva 
gaišu, siltu izjūtu! Vienīgi žēl, ka Ilze 
Zīverte nebija atnākusi, jo labi ne -
jūtoties. Viņa tēlojusi galvenās lomas 
Zīverta daudzu lugu iestu dējumos 
Stokholmas Latviešu teātrī. 

Īpaši gribas izcelt šī pasākuma 
rīkotājas un organizētājas, un 
katrā ziņā jāpateicas Latvijas vēst-
niekam Zviedrijā Marģerim Kra-
mam, prieks par to, ka viņš pārstāv 
gan Latviju, gan Zviedrijā dzīvo-
jošos latviešus. Jāsumina arī šīs 
tikšanās galvenā organizatore – se -
nioru kluba vadītāja Diāna. Gribas 
uzteikt vēl vienu personību – Lat-
vijas vēstniecības sekretāri Vitu ar 
tādu manam vārdam līdzīgu uz -
vārdu – Viktorsone! Viņa sanāku-
šos viesus nobeigumā iepriecināja 
ar fragmentu no Zīverta lugas 
“Teātris” lasījumu, apakšvirsrak-
stā saucas “Spēle neredzamā gais-
mā”, un tās centrā ir par Ekselenci 
sauktais dzejnieks J. V. Gēte, ku -
ram nācies atteikties no Veimāras 
teātra vadīšanas. Ekselence iemīl 
savu palīdzi Elīzi, tomēr – viss ir 
par vēlu – Elīze aizbrauc, un lugas 
beigās Ekselence – īstenībā pats 
Zīverts – pauž pārliecību: “Arī ne -
laimes nav. Viss izdomāts un sa -
gro zīts, kā dumjās lugās. Bet 
mums jāspēlē, kā lomās rakstīts, ja 
negribam bojāt izrādi, ko sauc par 
dzīvi.” Tas attiecas arī uz mums. 
Ekselences pēdējie vārdi ir: “Spēle 
beigusies.” Tajā janvāra samērā 
siltajā vakarā beidzu arī mūsu tik-
šanos ar Mārtiņu Zīvertu. Prieks, 
ka Stokholmā dzīvo cilvēki, kas 
grib sargāt un kopt mūsu nacio-
nālās vērtības un viņus atbalstīja 
Latvijas vēstniecība Zviedrijā. 

Vēstniecības sekretāre Vita Viktorsone, senioru kluba vadītāja 
Diāna Krūmiņa Engsted, šo rindu autors Viktors Hausmanis un 
Latvijas vēstnieks Zviedrijā Marģers Krams

Pazīstamā sabiedriskā dar-
biniece Aija Ebdene savulaik 
2014. gadā patīkami pārsteidza 
Zviedrijas karali Kārli XVI Gus-
tavu (Carl XVI Gustaf), kad Viņa 
Augstība kopā ar karalieni Silviju 
bija vizītē Latvijā – Aija karalim 
uzdāvināja vairāk nekā 60 gadus 
saudzīgi glabāto vēsturisko foto-
grafiju no abu bērnības... Proti, 
tālajā 1956. gada 17. jūlijā latviešu 
bēgļu bērniem no Vācijas, kuŗi 
atpūtās vasaras nometnē Zvied-
rijā,  bija dota iespēja tikties ar 
tolaik vēl mazā nākamā Zvied-
rijas karaļa Kārļa Gustava ģimeni 
viņu vasaras rezidencē Sūllīde-
nas (Solliden) pilī Zviedrijā, Ēlan-
des salā. Latviešu bērnus, kuŗu 
vidū bija arī Aija, sagaidīja Zvied-
rijas kroņprincese Sibilla ar mei-
tām un mazo dēlu Kārli Gusta -
vu, kuŗam latviešu puisēns El -
mārs E. Rozītis (jā, vēlākais ar -
chibīskaps!) uzdāvināja Latvijas 
karodziņu, savukārt kroņprincesi 
Sibillu latviešu meitenes ieprie-
cināja ar latviskiem rakstiem iz -
šūtu sedziņu. Mazajam Kārlim 
Gustavam jau tolaik bija skaidrs, 
ka viņš kādreiz kļūs par Zvied-
rijas karali, bet, turot rokās mazo 
Latvijas karodziņu, viņš droši vien 
nespēja iedomāties, ka dosies 

Kādas fotografijas vēsture

vizītē uz neatkarīgu Latviju. Tieši 
Kārlis Gustavs, kuŗš 1973. gadā 
jau bija Zviedrijas karalis, pir-
mais apmeklēja Latviju pēc valsts  
neatkarības atgūšanas 1991. ga -
da augustā. Tad arī tika atklāta 
Zviedrijas vēstniecība Rīgā. Zvied-
rijas karaļa Kārļa XVI Gus tava 
un karalienes Silvijas vizīte Lat-
vijā bija arī 2014. gada 26. martā, 

kad Aija Ebdene pārsteidza viņu 
uzdāvinot minēto vēsturisko 
fo  to Latvijas Okupācijas mūzeja 
apmeklējuma laikā. 

Aija Ebdene ar dzīvesbiedru, 
dzejnieku un Okupācijas mū zeja 
dvēseli Valteru Nollendorfu allaž 
atgādina par mūsu tautas latvis-
kām saknēm, uz oficiāliem sarī ko-
jumiem ierodoties tautas tērpā. 

VALIJA BERKINA  

Mūsu novadniece un sabiedriskā darbiniece no Vācijas Aija 
Ebdene (no labās) un Latvijas Okupācijas mūzeja biedrības valdes 
priekšsēdis Valters Nollendorfs tiekoties ar Zviedrijas karali Kārli 
XVI Gustavu un karalieni Silviju... 
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Tu dosies uz Ņujorku, lai pie-
dalītos izstādē NY NOW ar uni-
kālu dizaina mēbeļu produktu! 
Kā tu sāki nodarboties ar uzņē-
mējdarbību un mēbelēm?

“Praktiskais latvietis” esmu bi -
jis jau kopš bērnības, jo mam ma 
mani audzināja ar domu, ka vī -
rietim jāprot dažādi darbi. Man 
ļoti patika remontēt riteņus, mo -
tociklus, automašīnas, un labu 
laiku remontēju lietotas auto ma-
šīnas un pārdevu. Pa vidu  iz  mā-
cījos par kultūras vēstures, darb-
mācības un rasēšanas skolotāju. 

Kā nonāci pie sava pirmā 
uzņēmuma?

Man visu laiku bija sajūta, ka 
tomēr kaut kā pietrūkst, ka varu 
darīt kaut ko vairāk. Un tad man 
rokās nonāca bērnu rotaļlau - 
 ku mu katalodziņš no rūpnīcas 
Sanktpēterburgā, Krievijā. Sazi-
nā jos ar viņiem, pajautāju, vai 
viņus interesētu pārdot produk-
tus Latvijā, vienojāmies, iepirku 
pirmos paraugus un atvēru uz -
ņēmumu. Pirmo pusgadu nevie-
nam neko nevajadzēja, un jau 
likās, ka tas ir vējā izmests laiks, 
nauda un ideja. Un tad nāca pir-
mais pasūtījums no Cēsu pilsē -
tas izveidot parkā bērnu rotaļu 
laukumu, un pēc tam viss aiz-
ritēja ļoti strauji. Pēc trīs  četriem 
gadiem jutu, ka Latvijā paliek par 
šauru un izveidoju meitas uz -
ņēmumus Lietuvā un Igaunijā. 
Atradu partnerus un pircējus 
Polijā, Lielbritanijā un vēl dažās 
valstīs. Vārdu sakot, man ļoti ie -
patikās pats process – uzņēmēj-
darbība. Vienalga, kur esmu, vis-
apkārt saskatu idejas un ie  spē -
jas, jaunus tirgus, produktus un 
pakalpojumus! 

Strādājot rotaļu laukumu jomā, 
esmu izveidojis vairākus inno va-
tīvus produktus un konceptus. 
Ar savu darbību esmu iedves-
mojis vairākus darbiniekus at -
vērt savus uzņēmumus. Arī pats 
esmu iesaistījies uzņēmumu līdz-
dibināšanā un atbalstā, tā pa -
mazām nonākot arī līdz bazalta 
šķiedrai.

Kā Latvijā, kur nav ne vul kā-
nu, ne lavas, var attīstīt vulkā-
niskās lavas bazalta šķied ras 
mēbeļu uzņēmumu?

Mūsdienu pasaulē ir sasnie-
dzams jebkuŗš materiāls. 2009. 
gadā mākslinieks un dizainers 
Raimonds Cīrulis man parādīja 
pirmos mēbeļu paraugus, ko bija 
izveidojis no bazalta šķiedras, un 
piedāvāja man investēt šajā idejā. 
Mani ieinteresēja šis projekts, un 
vienojāmies par kopuzņēmuma 
Maffam freeform izveidošanu. 

Tomēr pašreiz jūsu uzņē-
mums ir Laviture?

Astoņu gadu laikā ar bazalta 
mēbelēm biju vairāk nekā 15 da -
žādās valstīs un piedalījos vai -
rāk nekā 30 izstādēs. Visur cilvēki 
uz tām skatījās ar sajūsmu, kā uz 
brīnumu, tomēr piesardzīgi. Tika 
uzdoti jautājumi par to, kas ar 
mēbelēm būs pēc gada, diviem 
vai desmit, vai tās izturēs cilvēku 
svaru, vai nemainīsies krāsa, kā 
saremontēt? Mēbeles cena tomēr 
būtiski atšķiras no līdz šim pie -

Latvieši dodas iekaŗot Amerikas tirgu
Ņujorkā no 1. līdz 5. februārim notiks viena no lielākajām dizaina, mēbeļu un mājas 

tekstiliju izstādēm ASV – NY NOW. Jau vairākus gadus tajā piedalās arī Latvijas pārstāvji, 
un šoreiz uz sarunu aicināju vienu no Latvijas stenda dalībniekiem – Aigaru PaegliTAIRA ZOLDNERE

ejamiem šūpuļkrēsliem. Uzticība 
rodas tikai ar laiku. 

Pirms trim gadiem Raimonds, 
būdams pirmo modeļu dizaina 
autors, izmantoja tiesības savus 
darbus pārdot dāņu uzņēmējiem. 
Tomēr ar gadiem iemantotā uz -
ticība no klientiem un produkta 
augošā populāritāte mani mudi-
nāja izveidot jaunu zīmolu – La -
viture un turpināt attīstīt šo lie -
lisko produktu. Mūsu pašrei zē-
jiem produktiem mēbeļu dizai-
nus lielākoties esmu radījis pats. 
Turklāt prognozētā mēbeļu ērtī-
ba un izturība ir sevi pierādījusi. 
Tagad ar drošu sirdi varu teikt, 
ka mēbeles manā pagalmā ne  vai-
nojami kalpo jau desmit ga  dus, 
un ar katru nākamo gadu tās 
kļūst arvien izturīgākas! 

Kāpēc  vajadzīgas vulkāniskās 
lavas un bazalta šķiedras mē -
beles un kā tās top?

Bazalts jau miljoniem gadu at -
rodas zemes dzīlēs un vulkānu 
izvirduma laikā tas nonāk ze - 
mes virskārtā. Taču pati bazalta 
šķied ra tika radīta Amerikā 
1923. gadā. Bazalts pazīstams kā 

īpaši izturīgs materiāls. Otrā pa -
saules kaŗa laikā to sāka plašāk 
izmantot militārajā rūpniecībā, 
ražojot lidmašīnu korpusus un 
citur. Arī mūsdienās tas kā papil-
du materiāls tiek izmantots dau-
dzās nozarēs, kaut arī vizuāli nav 
redzams. Bazalta šķiedru lieto kā 
piedevu bremžu uzlikās auto -
ma šīnām, bruņuvestēs, dažādos 
izolāciju un būvniecības mate-
riālos, armatūrā. Daudz bazalta 
ir uz Zemes pavadoņa Mēness 
un arī uz  planētām. Tam piemīt 
ļoti daudz labu īpašību. Tas ir 
izturīgs dažādās temperatūrās, 
izturīgs pret nodilumu, absorbē 
dažādus starojumus, kā elektro-
magnētisko lauku, ultravioletos 
un radioaktīvos starus. Teorē tis-
ki, atpūšoties bazalta šķiedras 
krēslos, cilvēks ir drošā un ve  se-
līgā vietā. Tas ir cilvēkam un 
videi draudzīgs materiāls.

Pasaulē ir tikai dažas rūpnīcas, 
kas bazalta akmeni pārstrādā 
šķiedrā. Tas tiek izveidots kā 
diegs un uztīts spolēs. Mēs šo 

diegu, sajaucot ar saistvielu, lie-
kam iekšā mēbeļu formās. Tas ir 
100% roku darbs, piņķerīgs, ilg - 
s tošs process. Katrs meistars, kas 
veido krēslu, it kā “raksta grā-
matu” – veido krēslu savā rok-
rakstā. Mēs pat varam atpazīt, 
kurš meistars veidojis konkrēto 
mēbeli. Katru mūsu meistaru 
īpaši apmācām, un ražošana no -
tiek tepat, Latvijā.

Kā cilvēki reaģē uz šāda veida 
neparastu mēbeli?

Esot izstādēs, man ir ļoti pa -
tīkami saņemt cilvēku pozitīvo 
reakciju, ieraugot mūsu krēslus. 
Man pat bija doma ierakstīt visus 
sajūsmas saucienus, ovācijas un 
daudzos komentārus par brīniš-
ķīgo sajūtu no tiem, kas mēbeles 
izmēģina – cik skaisti, cik ērti, 
cik labi izskatās! 

Vai pasaulē šāda veida vai 
līdzīgus produktus jau kāds 
ražo?

Joprojām pasaules līmenī mēs 
esam  unikāli. Šobrīd ir tikai 
dā  ņu uzņēmums, kuŗam pro-
dukciju izgatavo Baltkrievijā un 
mūsu Laviture.

Tiešām unikāls produkts! 
Kādi šobrīd ir jūsu produktu 
tirgi?

Mēbeles tiek pārdotas un at -
rodas gandrīz visā Eiropā, kā arī 
nosūtītas uz Austrāliju, ASV, Ka -
nadu, Jaunzēlandi, Grieķijas sa -
lām, Ēģipti, Arabu Emirātiem un 
citām vietām. Eiropas tirgus ir 
daudz tuvāk, to vieglāk sasniegt, 
arī piegādes notiek ātri. Tomēr 
mans izaicinājums ir attīstīt pār-
došanu ASV un Kanadā. Šeit ļoti 
jāplāno pasūtījumi un piegādes, 
jo tieši loģistika ir sarežģītākais 
un dārgākais posms mēbeļu lielo 
izmēru dēļ. Bet man sens sapnis 
bija iekarot Ameriku, un kāpēc 
gan to neizdarīt tieši ar bazalta 
mēbelēm! 

Vai ASV esat apmeklējis jau 
iepriekš un vai šis tirgus jums ir 
pazīstams?

Amerikā esam pārdevuši vai-
rāk nekā simt krēslus,  tikai pa -
teicoties aktīvitātēm Eiropā. ASV 
pircēji paši mūs atrada. Tāpēc 
pirms trim gadiem, izmantojot 

LIAA atbalstu, pirmo reizi nolē-
mām parādīt Laviture mēbeles 
izstādē Ņujorkā. Pēc gada arī 
Floridā, kur izstādījām savas mē -
beles nelielā laivu un jahtu šovā. 
Ar to, protams, ir stipri par maz, 
lai iepazītu Amerikas tirgu,  tā -
pēc šobrīd cenšos izmantot ik -
vienu iespēju. 

 Esmu novērojis, ka amerikāņi 
ir diezgan apdomīgi, un šāda 
veida pirkumus plāno un sa  ska-
ņo. Daudzi pirkumi ir nākuši,  
tieši pateicoties architektiem vai 
dizaineriem. Cits veic pasūtīju-
mu, atsaucoties uz saraksti, kas 
bija pirms diviem gadiem. Cits 
nopērk šodien, bet ir ar mieru 
gaidīt sešus mēnešus līdz pie-
gādei. 

Amerikai raksturīgi, ka cilvē-
kiem ir lieli dārzi, iespaidīgas, 
apjomīgas iekštelpas, īsti pie-
mē rotas vietas, kuŗās izvietot 
liela izmēra mēbeles.

Analizējot pirkumus, novēro -
ju, ka lielākā daļa mēbeļu ir no -
sūtīta uz Teksasas pavalsti, tāpēc, 
ja izdosies, piedalīšos kādā iz -
stādē tieši viņu reģionā. Tad nā -
kamais solis būtu parādīties Či -
kāgā, kur notiek liela un iespai-
dīga dizaina izstāde. Starp citu, 
kāds ļoti veiksmīgs latviešu uz -
ņēmējs no Amerikas man deva 
padomu nepaplašināt sortimen-
tu, bet vairāk izcelt vienu visla-
bāko produktu un veltīt visu 
uzmanību tikai tam! 

Ar kuŗu no savām mēbelēm 
brauksiet uz Ņujorkas izstādi?

Ņujorkā vieta atvēlēta iekara-
majam “Ābola” krēslam, kas ir 
viens no pirktākajiem produk-

tiem. Otrs populārākais ir lielais 
iekaramais ģimenes krēsls King 
Rock Nest, kuŗā var brīvi sasēsties 
trīs cilvēki,  vai arī izgulties visā 
gaŗumā. 

Vai jau izstādes laikā tiek slēg-
ti līgumi, noformēti pirkumi?

Piemēram, Lielbritanijā, esmu 
bijis pāris izstādēs, kuŗu norises 
laikā tika pārdoti vairāk nekā 
desmit grozi (krēsli). Parasti arī 
izstādes eksemplāri pēc izstādes 
aizceļo pie jaunajiem īpašnie-
kiem. 

Tev ir ilgu gadu pieredze uz -
ņēmējdarbībā, droši vien biju-
šas ne tikai veiksmes, bet arī 
neveiksmes. Ko tu teiktu tiem, 
kas nule uzsākuši uzņēmēj-
darbību? 

Pirmām kārtām katram jauna-
jam uzņēmējam iesaku koncen-
trēties uz iespējām un pirma-
jiem, mazajiem darbiņiem, ko 
var izdarīt paša spēkiem. Otrs – 
vēlos brīdināt  neiekrist “uzņē-
mēju lamatās”, kad darbā tiek 
pavadītas gaŗas stundas, viss it kā 
notiek, bet uzņēmums bez īpaš-
nieka klātbūtnes nespēj funkcio-
nēt. Cilvēkiem ir tendence sevi 
“ielikt centrā”, bail deleģēt uzde-
vumus, bail uzticēties, un tad 
cilvēks nonāk šajās darba vai 
uzņēmuma lamatās. Svarīgi jau 
iesākumā veidot uzņēmumu tā, 
lai tas ar laiku spētu darboties 
autonomi, bez īpašnieka klāt-
būtnes. 

Latviešiem ir ļoti daudz brī niš-
ķīgu produktu, kas ir gan skaisti, 
gan interesanti pasaulei. Vissva rī-
gākais, lai cilvēki ir drosmīgi un 
paši neliek sev šķēršļus. 
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Pirmajiem ieceļojušajiem lat vie-
šiem gāja smagi, kamēr iekopa sa -
vas saimniecības, bet viņu pēcnā-
cēji par trūkumu nav sūrojušies. 
Pēc 1964. gada apvērsuma, kad 
armija gāza radikāli kreiso Žoao 
Goularta valdību un izveidoja au -
toritāru režīmu, strauji uzlabojies 
valsts saimnieciskais stāvoklis. Ti -
kai retais latvietis pelnījis mini-
mālo algu, bet lielākā daļa latviešu 
ar labu gribu un neatlaidību iegu-
va turību. Pavisam retajam pēc 
Otrā pasaules kaŗa iebraukuša -
jam latvietim vēl neesot bijis savas 
mājas un auto. Daudzās ģimenēs 
pat bijuši divi automobiļi, kaut gan 
tie maksājuši vairāk nekā 100% 
dārgāk nekā ASV vai Eiropā. Ižui 
apkārtnē latvieši nodarbojās ne 
tikai ar lauksaimniecību, bet arī 
bija izveidojuši nelielus rūpnie-
cības uzņēmumus.

Kaipiriņja un lauku ļaudis
Braucot uz 11. līniju un vērojot 

plašos kviešu un sojas laukus, 
rodas sajūta, ka tūdaļ satikšu kādu 
latvieti. Tiesa, tur, kur kādreiz bija 
latviešu mājas, ir saauguši krūmi 
un koki. Stingri savas saknes te 
iedzinusi Kronbergu dzimta. Siri-
lo Kronbergs, kuŗa dižajā divme t-

MĀRA LIBEKA BRAZĪĻI AR LATVIJU SIRDĪ
rīgajā augumā saskatāmi latviešu 
gēni, un viņa dēls Roberto, uz Bra-
zīliju atceļojušo Oskara un Marijas 
Kronbergu pēcteči, apsaimnieko 
200 hektārus zemes, kur audzē 
soju, kviešus un kukurūzu, kā arī 
kopj 50 govis un pienu tirgo par  
33 centiem litrā. “Esmu studējis 
agrotechniku un man šeit patīk 
saimniekot,” saka Roberto, kuŗā 
ir ne tikai latviešu, bet arī italiešu 
asinis. Līdzās latviešiem Strau-
tiem, Arājiem, Kronbergiem un 
citiem 11. līnijā dzīvoja italieši, arī 
vācieši, tāpēc pats par sevi sapro-
tams, ka, runājot ar šeit sastap-
tajiem cilvēkiem, manāms, ka asi-
nis ir sajaukušās – latviski un 
vāciski gaišais ar itālisko melnīg-
snējumu.

Netālu no Kronbergu saimnie-
cības lauka vidū ir vēl viens lat-
viešu centrs ‒ Centro comunitario 
Rincao dos Letos. Vietējie zina, ka 
ieradīsies viesi no Latvijas, tāpēc 
pamatīgi gatavojušies. Saimnieces 
izšmorējušas vistu ar rīsiem un 
salātiem, izcepušas plātsmaizi, n e -
trūkst arī jaunā tumšo vīnogu 
vīna italiskā gaumē un brazīļu 
iecienītās kaipiriņjas (caipirinha), 
ko gatavo no cukurniedru šņabja 
kašasas (cachaca) jeb vietējās kan-
džas, pievienojot citronu vai lai-
mu, cukuru un ledu. Ieradies arī 

vietējās lauku municipālitātes Bo -
zano pašvaldības vadītājs Ernesto 
Natoli Nikoletti, kuŗa māte un tēvs 
ir italiešii, ar kundzi Lurdes Niko-
letti, kuŗa neslēpj, ka nākot no 
poļu dzimtas. Šajā apvidū dzīvo 
2000 cilvēku,  un katru gadu au -
gus ta trešajā sestdienā apmēram 
500 no viņiem pulcējas latviešu 
namā, lai ēstu latviskā garā paga-
tavoto maltīti un pieminētu tos 
latviešus, kas šeit, cīnoties ar džun g-
ļiem, iekopa un apsaimnie koja šo 
zemes stūrīti. Municipālitātes va -
dītājs stāsta, ka latviešiem iedota 
zeme sava centra būvniecībai, ko 
iesāka 2005. gadā, un nams nekad 
nebūšot gatavs, jo visu laiku esot, 
kur roku pielikt.

Vietējie cilvēki ir sajūsmā par 
mūsu ierašanos un gaida, kad 
beidzot varēs sēsties pie galdiem 
un ieraut kaipiriņju. Kaut arī ne -
viens no mums nezina portugaļu 
valodu, var labi saprasties ar mī -
miku un roku kustībām. Tie, kam 
šāda saziņa sagādā grūtības, var 
droši vērsties pie Edmara, lai no -
darbinātu viņu kā tulku. Viņš ir 
labi apguvis arī gīda pienākumus, 
jo daudzus simtus kilometru, ko 
mēs nobraucām visnotaļ komfor-
tablā autobusā, lai apskatītu pa -
saulē lielāko ūdenskritumu Igua-
su, technoloģisko brīnumu milzī-
go Itaipu spēkstaciju netālu no 
Paragvajas, Dienvidamerikā lielā-
ko pusdārgakmeņu rūpnīcu, fut-
bola halles, kur ietilpst vairāk nekā 

50 tūkstoši skatītāju,  un citus brī-
numus, Edmars kopā ar Marilju 
mūs pavadīja bez kurnēšanas, ar 
smaidu sejā un gādīgo jautājumu: 
“Vai jūtaties labi?”

Latviešu nama galā ir izveidots 
mūzejs ar vēsturiskajām pirmo 
ieceļotāju fotografijām. Manu uz -
manību piesaista kāda liela burt-
nīca, kur glītā rokrakstā iegrā ma-
tots, cik kurš latvietis solījis ziedot 
un cik daudz reāli noziedojis. 
Minēts 1938. gads, kad Latvijā bija 
visnotaļ labie Ulmaņlaiki. Izrā -
dās, ka, neraugoties uz latviešu ro -
cību, tomēr tautieši no 11. līnijas 
sūtījuši ziedojumus, piemēram, lai 
uzbūvētu baznīcu Paltmalē un 

Aizputē. Ziedots arī pašu vajadzī-
bām ‒ gan 11. līnijā rīkotajiem 
bērnu svētkiem, gan citām izprie-
cām. Atskaitē redzams, kuŗš nav 
pildījis solīto un kuŗš to pārpildī-
jis. Nav gan zināms, kādu sodu 
saņēmuši solījumu nepildītāji.

Netālu no centra nelielā kapsētā 
Dieva mierā dus pirmie celmlau -
ži. Uz Aleksandra Kļaviņa kapa 
izlasu visnotaļ oriģinālu, bet maz-
liet mulsinošu uzrakstu “Uz re -
dzēšanos!”. Kalnā, kur jaunākie 
ap  bedījumi, stāv pulēta akmens 
pieminekļi un kapakmeņi, bet no -
kalnē vecie kapi krietni apsūnojuši. 
Tā ir mūsu vēsture, kas kā neliela 
saliņa tiek glabāta plašajā Brazīlijā.

11. līnijas kapsētā dus pirmie latviešu ieceļotāji, kuri, smagi 
strādājot, iekopa savus labības laukus un pļavas

Žabotikabas koks, kuram zied 
stumbrs un arī ogas aug uz 
stumbra. Kad tās ir gatavas, 
kļust brūnas un garšo pēc 
upenēm

Itaipu hidroelektrostacija ir viena no pasaulē lielākajām elektroenerģi-
jas ražotājām, kas ar elektrību apgādā gan Paragvaju, gan Brazīliju

UZZIŅA

Brazīlijas 4,5 reāli = 1 eiro.

12 stundu lidojums Rīga–Amsterdama–Riodežaneiro–Portualegri un 
sešu stun du brauciens ar autobusu līdz Ižui turp un atpakaļ nedaudz virs 
1100 eiro.

Vakariņas pilsētas restorānā 7 – 9 eiro.

Cenas veikalos: litrs cukurniedru šņabja – 2 eiro, pieci kilogrami rīsu –   
2 eiro, pieci kilogrami kviešu miltu – 2 eiro.
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SALLIJA 
BENFELDE

Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem

Izrādās, nav nemaz jābūt ap -
maksātam Krievijas trollim, pie-
tiek ar savdabīgiem uzskatiem, 
faktu nezināšanu un vienkāršu 
vēlmi kādam “ieriebt” par neap-
mierinātību ar savu dzīvi, lai ap -
tuvenas, nepatiesas vai pat melī-
gas ziņas sāktu ripot no kalna kā 
lavīna.

Kad pagājušajā vasarā par 
Valsts prezidentu tika izvirzīts 
Egils Levits, sociālie tīkli mutu-
ļoja, jo pēkšņi izrādījās, ka dau-
dziem ir zināms “kaut kas at -
maskojošs” un iespējamais Valsts 
prezidents, viņuprāt, ir lielākais 
ļaunums virs zemes. Cik tur bija 
kāres pēc izrādīšanās, muļķības 
vai tiešām apzināta troļļu darba, 
grūti pateikt, bet ik pa laikam 
joprojām parādās kādi, piemē-
ram, feisbukā pārpublicēti ierak-
sti ar “vienīgās patiesības” pie-
garšu.

Nesen paziņa atsūtīja kādu ie -
rakstu, ko bija saņēmis savā feis-
buka lapā, ar jautājumu, vai tie ir 
meli vai patiesība. Ieraksts bija 
tapis pēc kādas intervijas izlasī-
ša nas. Izlasīju gan ierakstu, gan 
pārpublicēto intervijas daļu – 
tajā rakstīts par PSRS armijas 
izvešanu no Latvijas.

Lūk, ieraksts lapā, kuŗā citēts 
fragments no sarunas ar kād rei-
zējo Pilsoņu kongresa Vēlē ša nu 
komisijas priekšsēdi An  to nu 
Mikosu (pietiek.com, 2019. g.    
26. maijs): “Pirms pāris mēne-
šiem Nacionālā apvienība par 
prezidenta kandidātu (atkārtoti) 
izvirzīja Egilu Levitu – cilvēku, 
kuŗš ar savu parakstu akceptēja 
okupantu militāro pensionāru 
palikšanu un viņu sociālo nodro-
šināšanu Latvijā. (..) Toreizējais 
ārlietu ministrs Georgs Andre-
jevs stingri iestājās pret okupan-
tu militāro pensionāru atstāša -
nu Latvijā, atsakoties parakstīt 
tādu vienošanos. Un tāpēc tika 
izvilkta viņa čekas kartīte – un 
viņam bija jādemisionē. Tad 
nāca Egils Levits kā ārlietu mi -
nistra pienākumu izpildītājs un 
tieslietu ministrs, kuŗš parakstī -
ja nodevīgo dokumentu. Ar ko 
Egils Levits atšķiras no okupācijas 
varas, kas bagātīgi pieslānīja Lat-
viju ar lielkrievu nacistu sub-
strātu visus okupācijas gadus?”

Un tagad par faktiem
Padomju armijas izvešana sā -

kās 1992. gada 19. maijā. Tas bija 
Ivara Godmaņa valdības laikā, 
kas strādāja no 1990. gada 7. mai-
 ja līdz 1993. gada 3. augustam. 
Šajā valdībā ārlietu ministrs bija 
Georgs Andrejevs, pirms viņa – 
Jānis Jurkāns (22.05.90.–10.11.92). 
Egils Levits šajā valdībā nav strā-
dājis nevienu dienu! Levits bija 
tieslietu ministrs nākamajā – Bir-
kava valdībā, kuŗā ārlietu mi -
nistrs joprojām bija Andrejevs. 
Armija tika izvesta pēc vieno-
šanās, ko toreizējais ASV prezi-
dents Bils Klintons panāca sa -
runā ar toreizējo Krievijas prezi-
dentu Borisu Jeļcinu. Noteikumi 
nebija vislabākie iespējamie, bet 
ne uz ko labāku cerēt nevarēja. 
Latvija varēja vai nu piekrist, vai 
nepiekrist, bet Klintons brīdi-
nāja, ka neko labāku panākt ne -
izdosies, un armija var palikt 

Viltoto ziņu anatomija
Latvijā uz nezināmu laiku ar 
neparedzamām sekām. Starp ci -
tu, ja ir vēlēšanās, to var izlasīt 
manā intervijā ar Georgu An  dre-
jevu 2004. gada žurnālā Nedēļa, 
kas noteikti atrodams bibliotēkās.

Ar vārdu sakot, vainot Levitu 
pie tā, ka armijas pensionāri pa -
lika Latvijā, ir vismaz dīvaini. 

Jā, Andrejevs demisionēja trīs 
mēnešus pirms tam, kad bei -
dzās Krievijas armijas izvešana 
(1994. gada augustā) un divus 
mēnešus, pirms beidzās Birkava 
valdības pilnvaru termiņš (1994. 
gada 19. septembrī). Tos divus 
mēnešus viņa pienākumu izpil-
dītājs bija Birkavs, nevis Levits. 
Jā, rīkojumu 1994. gada 29. aprīlī 
parakstīja toreizējais premjers 
Valdis Birkavs un tieslietu mi  - 
  ni strs Egils Levits, jo Georgs An -
dre jevs tobrīd bija Vašingtonā – 
ASV prezidenta Ričarda Nikso -
na bērēs. Jāpiebilst, ka Andrejevs 
ļoti labi saprata situāciju. Jā, tas, 
ka paliek pensionāri, nepatika 
daudziem, bet polītikā patikšana 
ir viena lieta, bet reālitāte bieži 
vien pavisam kas cits. Turklāt sa -
runas un pamatnostādnes tika 
risinātas jau kopš 1992. gada, un 
apgalvot, ka lēmumu pieņēma 
viens tieslietu ministrs dažās 
dienās ir smieklīgi.

Lai viestu lielāku skaidrību ša -
jos jautājumos, piedāvāju frag-
mentus no 2004. gada intervijas 
ar Georgu Andrejevu.

“Deviņdesmit ceturtais bija 
smags gads, kad viens notikums 
sekoja citam. 1994. gada janvārī 
mani aicināja uz Vašingtonu, lai 
mēs piekristu Klintona varian-
tam par Skrundu. Sākumā negri-
bēju braukt, jo biju jau izšķīries 
par lēmumu – mums bija sliktais 
Klintona un vēl sliktākais Jeļcina 
variants, jo mūsējais tika norai-
dīts. Toreiz mums pārmeta no -
devību, izkalpošanos krieviem 
un līdzīgi. Amerikāņi piedāvāja 
braukt jebkādas delegācijas sa  stā-
vā, kādu uzskatām par vaja dzī -
gu. Mēs aicinājām braukt de  pu-
tātus no visām frakcijām, un ne -
viens neatteicās. Sanāksmes Valsts 
departamentā, Baltajā na    mā un 
Pentagonā bija tik interesantas! 
Pēc protokola bija pilnīgi izslēgts, 
ka ar mums varētu tikties Klin-
tons, jo ārlietu ministrs nav tā 
ranga amatpersona, ar ko tiekas 
prezidents. Tomēr bija mājiens, 
ka varbūt, garāmejot, lai akcen-
tētu notiekošā nozīmi un ameri-
kāņu lomu tajā, Klintons varētu 
ienākt. Sarunas notika pagrab-
stāvā zem Baltā nama, slepenās 
telpās. Pēdējās sanāksmes laikā 
Rūzvelta zālē biju koncentrējies 
un visu laiku skatījos uz Rūzvelta 
gleznu un centos skaļi neteikt, ka 
mums pietiek jau ar to, kas ir 
bijis, un vai tikai mūs negrasās 
apmānīt. Protams, es neko skaļi 
nepateicu, bet sarunas beigās 
pre zidenta padomnieks Antonijs 
Leiks pagriezās pret mani un 
sacīja: “Ministra kungs, nebūs 
jaunas Jaltas!” Laikam mana se -
jas izteiksme bija daiļrunīga. 
Mums jau bija jāiet prom, kad 
sekretāre ienesa mazu aploksnīti 
ar sarkanu, apaļu uzlīmi. Leiks to 
atvēra un sacīja: “Dāmas un kun-
gi! Lūdzu uzkavējieties, ieradīsies 

prezidents! Atvērās kādas sānu 
durvis, un ienāca Klintons. Vārds, 
kuŗu viņš bija rūpīgi iemācījies 
latviešu valodā, bija “Skrunda”. 
Starp citu, pēc dažiem mēnešiem, 
aprīlī, Niksona bērēs, tiekoties ar 
Klintonu, viņa vienīgais jautā-
jums man bija, kas notiek ar 
Skrundu.

Amerikāņi, ja kaut ko nolemj, 
tad izdara visu iespējamo un ne -
iespējamo. Pēc protokola Pen ta-
gonā ārlietu ministru nesagaida 
ar godasardzi, bet toreiz, janvāŗa 
vizītē, Pentagonā mūs sagaidīja 
ar godasardzi. Fantastiski!”

Tātad Krievijas armiju no 
Latvijas izveda amerikāņi?
“Tajā pašā deviņdesmit cetur-

tajā gadā mēs, seši cilvēki bijām 
Austrijā, kādus astoņdesmit ki -
lometrus no Vīnes, mednieku 
muižiņā – krodziņā, lai parunātu 
un mūs nenoklausītos. Pēkšņi 
ienāca apkalpotājs un vaicāja pēc 
manis, jo man zvanot ASV valsts 
sekretārs. Biju apjucis – kas va -
rēja zināt, kur esam? Piegāju pie 

telefona, bet man pateica, ka lid-
mašīna tikko izlidojusi no Ma  s-
kavas un dodas uz Ženēvu. Ka -
mēr prezidenta lidmašīna nav 
sasniegusi vajadzīgo augstumu, 
radio sakari neesot iespējami, bet 
stundas laikā man zvanīšot vēl. 
Tā arī notika. Mūsu saruna no -
ritēja trīsstūrī: lidmašīna-Vašing-
tona-Austrija. Vašingtonā drošī-
bas dēļ bija tulks. Sajūta bija dī -
vaina, jo valsts sekretārs runāja, 
tad gaidīja, vai nevajadzēs tulka 
palīdzību, un tad es varēju atbil-
dēt. Man stāstīja, kā ir beidzies 
Klintona un Jeļcina samits Skrun-
das jautājumā. Amerikāņi bija 
izdomājuši savu variantu, kas 
bija aritmētiskais vidējais starp 
Krievijas un mūsu priekšli ku-
miem. Valsts sekretārs man to  reiz 
sacīja, ka Amerika savam pie dā-
vājumam piešķir lielu starp tau-
tisku nozīmi un mums jāsaprot, 
ka tas ir ļoti nopietni. Ja Latvija 
pateiks “nē” amerikāņu piedāvā-
jumam, tad mēs paliksim viens 
pret vienu ar Krieviju, un Ame-
rika vairs neiejauksies. Aicinā-

jums uz Vašingtonu pienāca jau 
pēc šīs sarunas. Varu vēl teikt, ka 
bez amerikāņu iejaukšanās Krie-
vijas armija joprojām būtu Lat-
vijā. Un starptautiskās organi-
zācijas varētu braukt, pētīt un 
rakstīt ziņojumus, bet nekas ne -
mainītos. Esmu par to pārlie-
cināts.” 

Šodien, redzot polītisko situā-
ciju pasaulē, jāpiebilst, ka, Krie-
vijas armijai esot Latvijā, mēs 
neiestātos ne Eiropas Savienībā, 
ne NATO, un šeit, visticamāk, 
būtu Donbasa variants.

Vēl jāpiebilst, ka valdību vēs tu-
risko sastāvu, dažādus Ministru 
kabineta (MK) lēmumus, ja vien 
vēlas, var atrast MK mājaslapā. 
Un, pirms noticēt apgalvoju-
miem, ka atrasts kārtējais “node-
vējs”, kuŗa dēļ Krievija ir tāda, 
kāda tā ir un problēmu ar šo val-
sti netrūkst ne tikai Baltijas val-
stīm, ir vērts papētīt mūsu ne -
senās vēstures annālē s.
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BRĪVĀ LATVIJA
Jaunākā informācija arī mūsu sociālajos tīklos:
www.facebook.com/brivalatvija
www.twitter.com/briva_latvija

www.brivalatvija.lv

JOPROJĀM  INFORMĒ,  IZGLĪTO,  IZKLAIDĒ

Laikraksts

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 3) atrisinājums 
Līmeniski. 7. Tanagras. 

8. Amalgama. 10. Verdi. 
11. Siles. 12. Karantīna.   
16. Tenkas. 19. Dalasa. 20. 
Pastēte. 21. Cinga. 22. Tal-
si. 23. Garde. 24. Ibēre. 25. 

Ana pa. 28. Laika. 30. Anatols. 31. 
Grands. 32. Angārs. 36. Riskan-
tas. 40. Unces. 41. Kains. 42. Sa -
nāksme. 43. Ietaises.

Stateniski. 1. Anods. 2. Krijas. 
3. Osaka. 4. Rasēt. 5. Kanons.       
6. Tacis. 7. Tiesneši. 9. Ametists. 
13. Nante. 14. Karaganda. 15. 
Kaste lāns. 17. Sardīne. 18. Stabils. 
26. Nerātnas. 27. Atēna. 29. Kar-
tings. 33. Pikaso. 34. Karatē.        
35. Verns. 37. Kodes. 38. Notis. 
39. Farss.

Līmeniski. 1. Pēc neilga laika. 
4. Novecojis kukurūzas nosau-
kums. 6. Trauks šķidruma pār-
tvaicēšanai. 7. Pilsēta Italijā, Si -
cīlijas salā. 8. Sīrijas galvaspilsē -
ta. 10. Asteru dzimtas augs, kuŗa 
saknes satur kaučuku. 13. Sa -
saistīti. 15. Plaši pazīstama. 17. 
Upe Kurzemē. 19. Latviešu rakst-
niece (1861-1933). 20. Latviešu 
gleznotājs (1887-1977). 22. Mīlas 
dievs sengrieķu mītoloģijā. 23. 
Apdāvināts cilvēks. 26. Atriebī -

bas un soda dievietes seno 
romiešu mitoloģijā. 29. Vēstu-
risks novads Italijas dienvidos. 
30. Prieka izpausme. 31. Dabas 
parādība. 32. Latviešu rakstnieks 
(1930-2013). 33. Sīknaudas vie-
nība Izraēlā. 34. Latviešu dzie-
dātājs (1907-1987).

Stateniski. 1. Latviešu aktieris 
(1894-1994). 2. Eiforbiju dzimtas 
tropu augi. 3. Z. Skujiņa romāns. 
4. Jūras dzīvnieki ar recekļvei-
dīgu ķermeni. 5. Kontakts. 7. No 

rīsiem un aitas gaļas gata-
vots ēdiens. 9. Pirm dzīv-
nieks. 11. Bībelē – bries-
mīgs jūras nezvērs. 12. 
Laika skaitīšanas sistēma. 
14. Pasaules daļa. 16. Pil-
sēta Ķīnas austrumos. 17. 
Apdzīvota vieta Kuldīgas 
novadā. 18. Vidusāzijas 
tau tu dziesminieks. 21. 
Gru pa personu, kas kopīgi 
pavada laiku. 23. Pilsēt-
valsts Senajā Grieķijā. 24. 
Kādas valodas vārdu krā-
jums. 25. Mechanikas no -
zare. 26. Poļu izcelsmes 
amerikāņu fizikālķimiķis 
(1877-1975). 27. Valsts Vi -
dusamerikā. 28. Gaŗa, 
ša ura sacīkšu laiva.
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JURIS GRIŅEVIČS

25. janvārī Rīgā, Lielajā ģildē, 
no  tika jau 15. latviešu simfonis -
kās mūzikas lielkoncerts. Par klau-
sītāju interesi liecina fakts, ka 
visas biļetes bija izpārdotas jau 
decembrī. Mūsu tautai, iespē jams, 
lai kompensētu nelielo skaitlisko 
sastāvu, ir nosliece uz grandio-
ziem pasākumiem, kā Dziesmu 
svētkiem, lielkoncertiem. Tomēr 
ir jābūt patiesi lielai interesei par 
savas tautas mūziku, lai to klau-
sītos ilgāk par trim stundām (ar 
diviem pārtraukumiem). Šoreiz 
klausītāju priekšā stājās četri 
orķestri. Beidzot no “bedres” arī 
izkāpis Nacionālās operas orķe s-
tris. Arī agrāk kopā ar lielisko 
operas kori vismaz reizi gadā tas 
iepriecināja Baltā nama klausītā-
jus.

Koncertu ievadīja un arī no -
slē dza divi latviešu mūzikas diž-
gari – Jānis Mediņš un Marģeris 
Zariņš. Abi līdz ar E. Dārziņu, 
Alfr. Kalniņu un Jāni Kalniņu ir 
spilgti mākslinieki, kuŗiem trūka 
komponista izglītības, kas, pro-
tams, liedza ieņemt pienācīgu 
vie tu pasaules mērogā. 

Jāņa Mediņa simfoniskais tēlo-
jums “Zilais kalns”(1924) ir viens 
no latviešu agrīnā simfonisma 
nozīmīgākajiem darbiem, stili s-
tiski iekļaujoties t. s. nacionālā 
romantisma gultnē. Iespējams, 
ka pārāk bieži izmantota galvenā 

tema, kur iespaidīgāks būtu tās 
intensīvāks izstrādājums. Oper-
nie ki sava diriģenta Mārtiņa Ozo-
liņa vadībā aizrautīgi mūzicēja. 
Varbūt nedaudz diferencētāka 
spē cīgā dinamika nāktu par labu. 
Klausītāji ar aplausiem nesko po jās. 

Par visa koncerta augstāko vir-
sotni izvērtās liepājnieku snie-

gums Atvara Lakstīgalas vadībā 
ar apbrīnojamo Reiņa Zariņa kla-
vieru solo Artura Maskata “Lie-
pājas koncertā”. Joprojām uzska-
tu, ka tas ir visromantiskākais 
latviešu klavieŗkoncerts pēc Jāņa 
Mediņa, un jo vairāk to klausos, 
jo vairāk tas patīk un atklāj aiz -

vien jaunas kvalitātes. Vispirms 
jau spoži virtuozā solo partija ar 
sevišķi bagātīgu fakturālo izdo-
mu (pats komponists man pa -
stāstīja, ka te aktīvi līdzdarbojies 
arī R. Zariņš). Tomēr vēl svarī-
gāka ir skaidrā forma ar izteiktu 
virzību. Meistarīga instrumen tā-
cija (ne velti prof. A. Maskats Mū -
zikas akadēmijā vada instru men-
tācijas kursu). Bet visbūtiskākā ir 
A. Maskatam vien piemītošā īpa-
šā elegance, skanējuma daiļums, 
nekad neaizejot līdz banalitātei. 
Tāpat kā skaņu ierakstā, arī šoreiz 
vēju pilsētas mūziķi spēlēja ar 
pilnu emocionālo atdevi, uzma-
nīgi sekojot maestro vadībai, kas 
teicami harmonēja ar R. Zariņa 
tembrālajām krāsām bagāto spēli, 
īstenu virtuozitāti. Skaista (mū -
zikai jābūt skaistai, paceļot mūs 
pāri ikdienai!) mūzika teicams 
atskaņojums. Var droši apgalvot, 
ka šis Koncerts būs mūsu kultū-
ras zelta fondā. 

Ja Sinfonietta Rīga spēlētu pirms 
liepājniekiem, nākamais iespaids 
varbūt nebūtu tik briesmīgs. Bet 
tā nav nedz diriģenta Normunda 
Šnē, nedz mūziķu vaina. Visa at -
bildība jāuzņemas komponistam 
Platonam Buravickim (1989)! 
Viņa Koncerts saksofonam un ka -
merorķestrim “Plastmasas tem-
peratūra” izceļas ar latviešu mū  -
z ikai neraksturīgu skanējuma 
atbaidošu deformāciju, un tas 
notiek ilgāk nekā 20 minūtes! 
Liekas, skaņradis ir izteikts mi -
zantrops, kuŗš klausītājiem vēlas 
atriebties, iespējams, par bērnības 

traumām (balstos uz komponista 
interviju Latvijas Avīzē), piemē-
ram, par ļoti gaŗo ceļu uz skolu 
vai divnieku solfedžo. Iespējams, 
ka pēdējais arī ir par iemeslu šim 
mūzikālajam balagānam. Man 
tiešām žēl lielisko mūziķu, kuŗu 
spējas jāiznieko tādā murgā. To -
mēr bija arī kas pozitīvs – jaunais 
saksofonists Aigars Raumanis, 
kuŗš to spēlēja no galvas. Ļoti gri-
bētos viņu dzirdēt normālajā re -
pertuārā, jo te visa solo partija    
un it īpaši abas kadences bija   
vērs tas uz izteikti atbaidošo. Prof. 
A. Sīmanim, Aigara pedagogam, 
būs jāliek lietā sava meistarība,   
lai students atgūtu akadēmisku 
kvalitāti. Vai mums vajadzīga 
tāda depresīva mūzika? Kom po-
nists priecājoties, ka no viņa mū -
zikas sāpot galva! Ceru, ka nekad 
atlikušajā mūžā šo murgu vairs 
nedzirdēšu. 

Lielkoncerta beigās mūzicēja 
Latvijas Nacionālais simfoniskais 
orķestris Atvara Lakstīgalas va   -
dī bā. Viņu sniegumā pasaules 
pirm atskaņojumu piedzīvoja Ro -
landa Kronlaka (1973) “Plūsma”. 
Šī kompozīcija, atšķirībā no ie -
priekšējās, izcēlās ar skaidru do -
mas virzību, meistarīgu instru-
mentāciju – profesionāli augst-
vēr tīgs darbs, tomēr pietrūka 
kā  da spilgtāka akcenta, lai šī 
mū zika saglabātos atmiņā. 

Pēc apmēram pusgadsimta 
pār traukuma atkal skanēja Mar-
ģera Zariņa svīta “Grieķu vāzes”. 
Šī sevišķi talantīgā skaņraža 
daiļrades lielākā daļa virzījās “pa -
reizajās” padomju sliedēs, kas 
komponistam neilgi pirms nā -
ves lika rūgti secināt: “Kādreiz 
ma  na mūzika bija tik aktuāla,      
ka šodien to neviens nespēlē.” 
Tomēr viņa labākie darbi ļoti 
bagātina mūsu mūziku. Un tāda 
ir arī šī Svīta klavierēm un or -
ķestrim ar programmatisku sa -
turu, kas nedaudz atgādina M. de 
Faljas “Naktis Spānijas dārzos”. 
Arī te nav klavierkoncerts, bet 
klavieres veido vienu no kop ska-
nējuma komponentēm. Solo spo-
ži atskaņoja Vestards Šimkus. 
Vienreizēja iespēja vienā kon cer-
tā noklausīties mūzicējam abus 
mūsu pianisma korifejus! 

Koncerts apliecināja latviešu 
simfoniskās mūzikas vitalitāti, 
kas nebūtu iespējama bez klau-
sītāju intereses. Reizē uzskatāmi 
atklājās visu mūsu orķestru Ahille-
ja papēdis – pūtēju nespēja dina-
miski klusi spēlēt, kaut arī at -
sevišķās solo frazes tiek smalki 
niancētas. Pie tā jāstrādā no 
bērnības, tad veiksies labāk. 

LATVIEŠU SIMFONISKĀS MŪZIKAS 
LIELKONCERTS

Liepājas simfoniskais orķestris. Priekšā no kreisās: Atvars Lakstīgala, Arturs Maskats, Reinis Zariņš
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Latvijas un ASV kopuzņēmums
BALTINAMI piedāvā:

** Pirkt Jūsu daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā
** Namu apsaimniekošanu un juridisko pārstāvēšanu Latvijā

A.Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net

A.Padegs 845-462-3317 (NY)
apadegs@optonline.net

Izmantojiet iespēju iepazīt Latviju!

Līdz 15. februārim turpinās pieteikšanās 2020. gada ALA 
organizētajiem ceļojumiem uz Latviju - “Sveika, Latvija!” un 

“Heritage Latvia” – ALA mājas lapā: www.alausa.org.

“Sveika, Latvija!” ir izglītojošs ceļojums latviešu valodā 
jauniešiem no 13 līdz 15 gadu vecumam, kas absolvējuši 

latviešu skolu vai runā latviski. ALA 2020. gada vasarā plāno 
divus “Sveika, Latvija!” ceļojumus: no 2020. gada
9. līdz 23. jūnijam un no 11. līdz 25. augustam. 

“Heritage Latvia” ir izglītojošs ceļojums angļu valodā 
latviešu izcelsmes jauniešiem vecumā no 13 līdz 16 gadu 

vecumam. Programma ir līdzīga ,,Sveika, Latvija!”
programmai latviešu valodā. “Heritage Latvia” 2020. gada 

vasarā notiks no 7./8. – 21./22. jūlijam. 

“Sveika, dzimtene!” ceļojums notiek angļu un/vai latviešu 
valodā (atkarībā no dalībnieku valodas zināšanām) un ir 
paredzēts pieaugušajiem un ģimenēm. Dalībniekiem tiek 

piedāvāta lieliska iespēja vairāk iedziļināties senču kultūrā un 
vēsturē, kā arī baudīt mūsdienu Latviju; pirmo reizi apceļot 

vairākus Latvijas reģionus un iepazīstināt draugus
un dzīvesbiedrus ar Latviju.

Šovasar tiek plānots īsāks, 10 dienu ceļojums.
Sīkāka informācija par šī gada ceļojumu tiks drīz i zziņota. 

Tuvāku informāciju par visiem ceļojumiem var iegūt, 
sazinoties ar Marisu Gudro, rakstot uz alaprojects@alausa.org.

SARĪKOJUMI
FILADELFIJA
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rībā, 531 North 7th Street, Phila-
delphia, PA 19123. Filadelfijas 
pensionāru kopas sanāksme no -
tiks otrdien, 2020. gada 4. feb -
ruārī groziņu veidā. Tā sāk sies, 
plkst. 11:00 dienā Filadelfijas 
Brīvo latvju biedrības telpās, 531 
North 7th Street. Programmā val-
des ziņojumi, nākotnes dar bība, 
un Agnijas Lesničenokas stāsts 
par Latvijas Mākslas akadēmijas 
studentu korporācijas Dzintar-
zeme darbību.  Saiets beigsies ar 
dzimšanas dienu svinēšanu un 
kafijas galdu. Viesi arvien laipni 
gaidīti.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

5. februārī. Vijolnieka Gidona 
Krēmera koncerts ,,Gidon Kre-
mer in Recital”, plkst. 7:30 pm 
Raisbeck mūzikas centrā, Bena-
roya Hall, Sietlā.

6. februārī plkst. 7:30 un 8. 
Februārī olkst 8:00 pm Gidons 
Krēmers spēlēs Veinberga vijoles 
koncertu ar Sietlas simfonisko 
orķestri Benaroya Hall.

11. februārī pensionāru pusdi-
enas ar programmu plkst. 12:00 
Latviešu centrā.

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

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

8. februarī Sirsniņballe. Pasā-
kumu vadīs un mūzicēs vies-
mākslinieks Intars Rešetins, būs 
deju mūzika un loterija ar iespēju 
laimēt dāvanu grozu. 

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

Sestdien, 21. martā Daugavas 
Vanagi plāno rīkot pasākumu ar 
talantīgā vijolnieka Mārtiņa 
Štein bluma piedalīšanos (viņu 
dzirdējām Ziemsvētku koncertā). 
Šis koncerts būs veltīts Latviešu 
leģionāru piemiņas dienai, ko 
atzīmējam 13. martā. Aicinām 
atcerēties un pieminēt tos, kas 
Otrā pasaules kaŗa laikā cīnījās 
Latviešu leģiona satāvā.  Sīkāka 
informācija sekos.
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Siguldas 
„medaļotais” 

ledus kamaniņu 
braucējiem

Kamaniņu divnieka ekipāža 
Andris un Juris Šici izcīnīja 
uzvaru Pasaules kausa posmā 
Siguldas trasē, kur tukšā nepa -
lika arī Latvijas dāmas – bronzu 
nopelnīja Elīza Cauce.

Edīte ir Daumanta un Birutas 
Heisteru stipendiāte. Heisterus 
es jau iepazinu laikā, kad vadīju 
viesnīcu „Radi un draugi”. Dau-
 mants daudz darīja viesnīcas 
labā, turklāt viņš to darīja pil-
nīgi par velti. Birutiņa bieži 
ciemojās viesnīcā un arī palī-
dzēja kur un kā vien varēja. 
Daumants, tāpat kā Biruta, no 
Latvijas bija aizbraukuši kā ļoti 
jauni jaunieši. Kad Daumants 
2004. gada decembrī aizgāja 
mūžībā, Biruta nolēma viņa 
piemiņai Vītolu fondā nodibināt 
piemiņas stipendiju. 2008. gada 
nogalē Vītolu fonda neaizskara-
mais kapitāls tuvojās miljona 
latu robežai, Biruta nolēma zie-
dot iztrūkstošo summu un aiz -
sāka otro miljonu. Viņa dzīvoja 
Anglijā, bet ļoti bieži viesojās 
Latvijā un bija iegādājusies pati 
savu dzīvokli netālu no viesnīcas 
Audēju ielā. Viņa mīlēja mūziku 
un bieži gāja uz operu, nereti 
aicinot līdzi 60 fonda stipen-
diātus sev. Pa šiem gadiem 
jaunieši ir redzējuši baletu „Pērs 
Gints”, operas „Rigoleto”, „Bo -
hēma,” „Turaidas Roze”, „Valen-
tīna” un citas. 

Saka, ka mūzika ienes cilvēka 
dvēselē plašumu, garā – spēku, 
sirdī – maigumu un siltumu, 
prātā – gaismu un brīvību. Tieši 
tāda bija Biruta, kuŗai pašai 
dziedāšana un mūzika visu 
mūžu bija īpaši tuvas, tāpēc 
iespēju izbaudīt šīs mākslas 
valdzinājumu viņa dāsni dāvi-
nāja stipendiātiem. Daudzi no 
viņiem Operas namu apmeklēja 
pirmo reizi mūžā. Uz šiem ap -
meklējumiem viņa aicināja arī 

Trimdas izskolotie.  Edīte VārtiņaASTRĪDA
JANSONE

savus stipendiātus, ar kuŗiem 
viņu saistīja sevišķi cieša drau-
dzība.

2018. gada 18. jūnijā arī 
Birutiņa pati aizgāja Mūžībā, un 
šobrīd stipendiātus atbalsta 
viņas meita Lia, kuŗa turpina 

pašai pastāstīt, ko viņai nozī-
mēja šī stipendija: 

„Es nāku no četru bērnu 
ģimenes, esmu vecākā – man ir 
divi jaunāki brāļi un māsa. 
Bērnību pavadīju Tērvetē, kur 
dzīvojām kopā ar mammu un 

kursa es saņēmu Vītolu fonda 
Dau  manta un Birutas Heisteru 
stipendiju un iepazinos ar 
Heisteres kundzi. Studiju laikā 
pa naktīm strādāju par sanitāri 
slimnīcā, Heisteres kundze to 
ļoti atbalstīja un uzskatīja, ka 
man tomēr jāturpina saņemt arī 
stipendija, jo viņas dzīvē bija 
bijusi līdzīga situācija – trimdas 
laikā nācās strādāt pa naktīm, 
lai dienā varētu mācīties. Tā es 
studiju laikā dzīvoju – pa nak-
tīm strādāju, pa dienu gāju uz 
universitāti. Taču jāsaka, ka ne -
bija nemaz tik slikti – paspēju 
gan izklaidēties, gan sakrāt 
naudu, lai vasarā, studentu ap -
maiņas programmā, aizbrauktu 
uz klīniku Zviedrijā. Slimnīcā 
redzētais palīdzēja mācībās, jo 
ikdienā redzēju to, kas rakstīts 
grāmatās. Arī kļūšana par sirds 
ķirurgu ir likumsakarīga. Par 
sanitāri strādāju sirds ķirurģijas 
nodaļā – tā bija mana pirmā 
saskare ar īsto medicīnu, kas 
mani aizrāva un tā arī esmu tur 
palikusi. Un drīz jau būs pilni 
pieci gadi kopš esmu sertificēts 
sirds ķirurgs. Man ļoti patīk 
mans darbs – gan nodaļā ar 
pacientiem, gan operāciju zālē. 
Biežākās operācijas, ko veicu, ir 
koronāro artēriju šuntēšana un 
sirds vārstuļu korrekcija. Darbs 
nav viegls, it sevišķi psiholo-
ģiski. Liels gandarījums ir treš-
dienās, kad man ir ambulatorās 
pieņemšanas un nāk atrādīties 
operētie pacienti, kas jūtas 
daudz labāk nekā pirms ope -
rācijas. Tā dēļ vien ir vērts darīt 
šo darbu!

Parallēli darbam esmu tikko 

beigusi doktora studijas Rīgas 
Stradiņa universitātē un šobrīd 
rakstu doktora disertāciju. 
Neiet tik ātri, cik gribētos, bet es 
tikšu galā. Man ir izcila darba 
vadītāja – profesora Māra Pil-
mane, viņa mani gan atbalsta 
un palīdz, gan sarāj un sapuri-
na, kad tas vajadzīgs.

Darīt tik smagu darbu nebūtu 
iespējams, ja blakus nebūtu tik 
brīnišķīgs cilvēks – mans vīrs, 
kurš ir mans stiprais plecs. Ar 
Robertu iepazināmies, kad stu -
dēju piektajā kursā. Reziden-
tūras laikā deviņus mēnešus 
stažējos Beļģijā, un visu šo laiku 
viņš mani gaidīja atgriežamies 
Latvijā. Vīrs ir programmētājs. 
Brīvajā laikā mums patīk 
pavadīt laiku aktīvi – apbraukāt 
Latviju ar velosipēdiem, iet pār-
gājienos, ziemā – slēpot vai 
braukt ar sniega dēli. 

Es tiešām esmu pateicīga 
Vītolu fondam un it sevišķi 
Heisteres kundzei. Viņa pret 
mums, saviem stipendiātiem, 
izturējās kā pret saviem bēr-
niem. Viņa mums deva daudz 
vairāk nekā tikai stipendiju, 
viņa deva arī mīlestību, izpratni 
un bieži vien arī labu padomu. 
Vienmēr atcerēšos kopīgos gā -
jienus uz restorānu un Operu, 
kas mums, lauku bērniem, bija 
ļoti īpaši. Atcerēšos viņas stāstus 
par trimdas dzīvi.”

Es no Birutiņas ne reizi vien 
dzirdēju, kā viņa jūsmoja par 
savējiem. Reizi man pat gadījās 
dzirdēt, kad viņa teica, ka pašas 
meita nevarot būt mīļāka. Man 
ir lielas „aizdomas”, ka arī toreiz 
viņa domāja Edīti.

Doktorantūras izlaidumā 2019. gadā

Elīza Cauce uz goda pjedestala

vecāku stipendiju un skaistos 
operas apmeklējumus.

Stipendijas tiek piešķirtas Do -
beles rajona Bukaišu un Elejas 
pagasta, kā arī Pļaviņu novada 
jauniešiem. Bukaišu pagasts 
bija Daumanta dzimtā puse, bet 
Pļaviņas – Birutas dzimtene. Ar 
Heisteru stipendiju jau izskoloti 
trīspadsmit jaunieši, kuŗu vidū 
ir jaunie ārsti, architekti, farma-
ceiti un dažādu citu profesiju 
pārstāvji.

Pie manis ir atnākusi viena no 
šiem trīspadsmit stipendiātiem 
– Edīte Vārtiņa, es ļaušu viņai 

vecmāmiņu. Man ir Dieva dota 
“laba galva”, tādēļ nekad nav 
bijis jāpieliek lielas pūles, lai labi 
mācītos. Pamatskolā pat pabei-
dzu divas klases vienā gadā – 
pirmo un otro. Liels ieguldījums 
tajā ir vecmāmiņai, ģimenē 
sauktai par Matcīti. Viņa man 
daudz iemācīja jau pirms skolas 
gaitu uzsākšanas – gan reizrē-
ķinu, gan tautasdziesmas. Es 
pabeidzu Annas Brigaderes pa -
matskolu, pēc tam Dobeles 
Valsts ģimnaziju un tad atnācu 
uz Rīgu studēt Rīgas Stradiņa 
universitātē. Sākot no otrā 

Divnieku konkurencē Šiciem 
uzvaru divu braucienu summā 
nodrošināja rezultāts viena mi -
nūte un 23,804 sekundes. Otro 
vietu ieguva Tobiass Vendls/
Tobiass Arlts, kuŗi bija ātrākie 
otrajā braucienā, bet summā 
zaudēja 0,030 sekundes. Trešajā 

vietā ierindojās vēl viena Vācijas 
ekipāža – Pasaules kausa izcīņas 
sezonas līdere – Toni Egerts/
Saša Benekens, kuŗu no Šiciem 
šķīra 0,241 sekunde. Oskars 
Gudramovičs/Pēteris Kalniņš 
ie  guva piekto vietu, bet septītie 
bija Kristens Putins/Imants Mar -
cinkēvičs. Šici izcīnīja sezonā 
otro uzvaru, bet pirmoreiz pa -
lika nepārspēti klasiskajās sa -
censībās. Pirmo uzvaru viņi no -
drošināja Leikplesidā sprinta 
sacīkstēs. Sezonas kopvērtējumā 

brāļi Šici ieņem  ceturto vietu. 
Brāļi Šici pirmajā braucienā 
ieguva līdeŗpozicijas, par 0,033 
sekundēm apsteidzot tuvākos 
konkurentus Vendlu/Arltu. Gud-
ramovičs/Kalniņš pēc pirmā 
brauciena bija ceturtie, Putins/
Marcinkēvičs – 6. vietā 22 eki-
pāžu konkurencē.

Individuālajā ieskaitē vislabāk 
veicās Elīzai Caucei. Viņa ne -
slēpa prieku: “Pēc pirmā brau -
ciena negaidīju, ka būšu trešā. Pēc 
finiša domāju, ka būšu sestā, 

kas arī būtu labi, bet tad pārējās 
braucējas pēc manis brauca 
sliktāk. Pirmajā braucienā iz -
laboju to, kas man nesanāca 
treniņos, bet otrajā braucienā 
pielaboju pirmā brauciena kļū -
diņas. Mazliet vēl sakļūdījos 
pēdējā virāžā un centos to glābt, 
bet ir labi kā ir. Ar katru nākamo 
dienu un braucienu ledus kļūst 
arvien lēnāks, tāpēc bija jāpa-
cenšas.”  Ulla Zirne sacensības 
pabeidza 9. vietā, Kendija Apar -
jode sasniedza 11. poziciju, bet 
juniore Elīna Ieva Vītola no -
slēdza labāko duci. Pirmo reizi 
sezonā kādai Latvijas kama niņu 
sportistei izdevās iekļūt laureātu 
trijniekā. Visas trīs latvietes  
kvalificējās arī sprinta kausa 
sacensībām. Uzvarēja vāciete 
Jūlija Taubica ar finišu divu 
braucienu summā pēc minūtes 
un 24,94 sekundēm. Sezonas 
līdere Krievijas kamaniņ brau-
cēja Tatjana Ivanova atpalika 
0,11 sekundes un bija otrā, 
savukārt Cauci no uzvarētājas 
šķīra 0,15 sekundes. Arī pēc 
pirmā brauciena Cauce bija 
trešā, no līderes amerikānietes 

Sammeres Bričeres atpaliekot 
0,089 sekundes. Tomēr Bričere 
neveiksmīgi aizvadīja otro brau  -
cienu un atkrita uz 18. vietu. 
Caucei iekļūšana trijniekā pir-
majā braucienā bija pārstei-
gums, kas gan neliedza koncen-
trēties sacensību turpinājumam. 
“Pēc pirmā brauciena negaidīju, 
ka būšu trešā,” Cauci citēja Lat-
vijas Kamaniņu sporta fede rā-
cija. “Pēc finiša domāju, ka būšu 
sestā, kas arī būtu labi, bet tad 
pārējās pēc manis brauca slik-
tāk. Pirmajā braucienā izlaboju 
to, kas man nesanāca treniņos, 
bet otrajā braucienā pielaboju 
pirmā brauciena kļūdiņas. Maz-
liet vēl sakļūdījos pēdējā virāžā 
un centos to glābt, bet ir labi kā 
ir. Ar katru nākamo dienu un 
braucienu ledus kļūst arvien 
lēnāks, tāpēc bija jāpacenšas.” 
Pirmajā braucienā piekto vietu 
ieņēma Vītola, pirmo desmitu 
tobrīd noslēdza Aparjode, bet 
Zirne ierindojās 15. vietā. Star-
tēja 28 dalībnieces.
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Mūžībā aizgājusi

 LIDIJA (BUNCIS) BALODIS,
dzimusi TRENCIS

Dzimusi 1933. gada 31. martā Jelgavā,
mirusi 2019. gada 27. decembrī Concord, NH

(Turpināts no 17. lpp.)

Viņu mūžīgā mīlestībā pieminēs
VĪRS VILNIS AR ĢIMENI
MĀSA OLITA AR ĢIMENI

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
• Džamaikpleinas Trīsvie nī-

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

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

Nākamā rēgulārā pensionāru 
sanāksme notiks otrdien, 7. 
janvārī (AB).

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

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

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. no -
tiek 1.un 4.svētdienā 10:00. 
Otrajā svētdienā Dievk. angļu 
valodā. Pensionāru saiets katrā 
otrajā ceturtdienā. 

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

15. februārī, plkst. 11:00 – diev-
 kalpojums 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. Mācītājs Janis 
Ginters,talr 260-797-5695, e-pasts: 
janis.ginters@gmail.com 

 Archibīskape Lauma Zušēvica, 
tālr.: 414-421-3934, e-pasts: pas-
torlauma@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.

2. februārī 10:30 – Dievk. un 
sadraudzība

9. februārī 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. Diev kalpo-
jumi Centrā. 

• Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ 08816). Māc. Ieva Puš-
mucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-
1101, e-pasts: latvianlutheran-
church@gmail.com. Dievk.no -
tiek 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 
2. februārī Jonkeru bazn. 

plkst. 16:00 dievk., māc. Saliņš, 
seko Superbowl viesības;

Salas bazn. plkst.10:30 dievk., 
māc. Saliņš, seko Kredita sa  bied-
rības sapulce;

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

9. februārī Salas bazn. plkst 
11:00 dievk. ar dievg. seko 
Draudzes gada sapulce.

16. februārī Jonkeru bazn. 
plkst.10:00 dievk., māc. Saivars;

Salas bazn. plkst.10:30 dievk., 
māc. Saliņš. 

22. februārī Manhatenā, Sea-
farers plkst.14:00 dievk. māc. 
Saliņš.

• Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY 
14618). 

Februārī dievkalpojumi nebūs.
• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 

(128 N Elm Str, Saginava, MI 
48602)

Mācītāja: Biruta Puiķe-Wilson 
mob. (269)267-5330. Kontakt per  -
sona: MaryBeth Dzirnis mob. 
(989)781-1163. Epasts: dzirnis@
chartermi.net Dievkalpojumi 
vien reiz mēnesī, 1:00 pēc pus-
dienā, 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: jleg-
zdins@san.rr.com. Pēc Dievk. 
kafijas galds. 

1. februāris plkst. 12:00; Dia-
kone Guna Reins. Dievkal po-
jums; groziņu kafijas galds. 

11. aprīlis plkst. 12:00; Dia-
kone Guna Reins. Lieldienu Diev-
kalpojums 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.: 206-

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

2. februārī Dievkalpojums an -
gļu valodā ar dievgaldu. Seko 
Bībeles stunda.

9. februārī Dievkalpojums. Seko 
Draudzes dāmu komitejas Zupas 
pusdienas Latviešu nama zālē.

16. februārī  Laju vadīts diev-
kalpojums. Kalpos Ēriks un Inese 
Raisteri.

23. februārī Dievaklpojums ar 
dievgaldu. Seko Bībeles stunda.

1. martā Dievkalpojums angļu 
valodā ar dievgaldu. Seko Bībeles 
stunda.

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

Dievkalpojums nenotiks janv./ 
febr. mēnešos. Nākamais dievkal-
pojums ir paredzēts 15.martā ar 
Dievgaldu. Sekos sēde.

Diakone Linda Sniedze-
Taggart

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

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

Lūdzu, ņemt vērā  –  draudzes 
kalendārā daudz izmaiņu, pasā-
kumi notiks dažādās vietās. Esiet 
vērīgi! 

Svētdien, 2. februārī, plkst. 
14:00 dievkalpojums Faith Lut -
heran baznīcā.

Svētdien, 9. februārī, plkst. 
11:00 Bībeles stunda, māc. Pelda 
dzīvoklī. 727-368-0935

Svētdien, 16. februārī, plkst. 

14:00 dievkalpojums Faith Lut-
heran baznīcā.

Sestdien, 21. martā Daugavas 
Vanagi plāno rīkot pasākumu ar 
talantīgā vijolnieka Martiņa Štein-
bluma piedalīšanos (ko dzirdē-
jām Ziemsvētku koncertā). Šis 
koncerts būs veltīts Latviešu Le -
ģionāru piemiņas dienai, ko 
atzīmējam 13. martā. Aicinām 
atcerēties un pieminēt tos, kas 
Otrā pasaules kaŗa laikā cīnījās 
Latviešu leģiona sastāvā.  Sīkāka 
informācija sekos.

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

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

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

Svētdienās: 9:15 Latviešu 
skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības. 
11:00 DIEVKALPOJUMS. Seko 
kristīga sadraudzība.

5. februārī – 19:30 Padomes 
sēde. 9. februārī – Vīzija 20/20. 
ATSKATS. Mūsu draudzes pa -
mati Bībelē, satversmē, vēsturē. 
26. februārī – Pelnu diena/
Ciešanu laika sākums

1. martā – Vīzija 20/20. AT -
SKATS. Mūsu draudzes pamati 
Bībelē, satversmē, vēsturē. 22. 
martā – Draudzes pilnsapulce. 
12. aprīlī – Lieldienas

 Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu:

rigaven@aol.com –
Inese Zaķis – ne vēlāk kā 

PIEKTDIENĀS

Uzmanību! Mainījusies Bied-
rības Facebook lapa, lūdzam 
sekot mūsu jaunajai lapai „Lat-
viesu Biedriba St. Petersburg FL“. 
Sīkāku infomāciju par pasāku-
miem var uzzināt Biedrības Face-
book lapā vai zvanot Dacei 
Nebarei Tel: 917-755-1391 

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdien 

19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirm-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdien plkst. 20:00 koŗa 
mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

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

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

• Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pē -
teŗa dr: (450 Forest Preserve Dr, 
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630-
595-0143. Māc. Ojārs Freimanis. 
Dr. pr. Uldis Pūliņš. Dievk. no  -
tiek svētdienās 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. 

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

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

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

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

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). Diev-
kalpojumi notiek plkst 11:00

9. februārī Dievkalpojums 
(diak. Guna Reina)

23. februārī Dievkalpojums ar 
dievgaldu (diak. Guna Reina)

Laima Tev ceļu šķīra,
Šai saulē dzīvojot.
Lai Dieviņš vārtus veŗ,
Viņā saulē aizejot.
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Andrejs Rastorgujevs

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

Sprinta kausa sacensībās 
pirmo uzvaru karjērā izcīnīja 
Latvijas kamaniņu sporta div-
nieks Kristens Putins/Imants 
Marcinkēvičs, bet Juris un An -
dris Šici ierindojās  dalītā ot  rajā 
vietā. 

Putins/Marcinkēvičs (attēlā) 
sprinta nogriezni veica 31,713 
sekundēs, bet septiņas sekundes 
tūkstošdaļas viņiem zaudēja 
Šici un italieši Emanuēls Rīders/
Simons Kaincvaldners. Oskars 
Gudramovičs/Pēteris Kalniņš 
pieļāva kļūdu, kā dēļ Putinam/
Marcinkēvičam zaudēja 2,324 
sekundes, kas deva pēdējo vietu 
starp 15 sportistiem, kuŗi kva-
lificējās Sprinta kausam.

Individuālajā ieskaitē Kendija 
Aparjode no uzvarētājas atpa-
lika 0,141 sekundi un bija ce -
turtā, bet pirmais trijnieks bija 
0,017 sekunžu attālumā. Ulla 
Zirne uzvarētājai zaudēja 0,163 
sekundes un noslēdza pirmo seš-
nieku, bet Elīza Cauce atpalika 
0,271 sekundi, kas deva 13. vietu. 
Vīriešu konkurencē no lat vie-
šiem labāko rezultātu sasniedza 
Riks Kristens Rozītis, kuŗš bija 
ceturtais – viņš uzvarētājam zau -
dēja 0,083 sekundes, bet līdz 
goda pjedestalam bija nieka 
deviņas sekundes tūkstošdaļas. 
Tikmēr Artūrs Dārznieks un 
Inārs Kivlenieks atpalika attie-
cīgi 0,220 un 0,273 sekundes, 
kas deva sesto un astoto poziciju.

Bobslejistu 
braucieni 

Kēnigszē trasē
Latvijas bobsleja divnieku 

ekipāža Oskars Ķibermanis/
Matīss Miknis Kēnigszē trasē 
Pasaules kausa sestā posma 
sacensībās ierindojās piektajā 
vietā, bet Ralfs Bērziņš/Dāvis 
Spriņģis ieņēma 15. vietu.

Pirmajā braucienā Ķiber ma-
nim un Miknim izdevās izcī-
nīt sesto vietu, no līdeŗiem vā -
ciešiem Frančesko Frīdricha un 
Torstena Margisa atpaliekot 
0,39 sekundes. Otra Latvijas 
ekipāža Bērziņš/Spriņģis star-

tēja piecpadsmitie un ieņēma 
13. vietu 0,66 sekundes aiz vā  -
ciešiem. Otrajā braucienā Ķi  ber -
manis teicami nobrauca, startā 
vēl ātrāk iestumjot bobu, un pēc 
ceturtā laika braucienā pakāpās 
par vienu vietu uz augšu, no uz -
varētāja vācieša Frančesko Frīd  -
richa ekipāžas summā atpalie-
kot par 0,66 sekundēm. Bērziņš 
ar Spriņģi otrajā braucienā 
ierindojās 14. vietā, bet summā 
atkāpās uz 15. vietu 1,26 se -
kundes aiz uzvarētājiem.

Tuvu goda
pjedestalam

Četrinieku sacensībās Oskara 
Ķibermaņa četrinieku ekipāža 
Kēnigszē trasē izcīnīja ceturto 
vietu Pasaules kausa sestā 
posma sacensībās, bet  Ralfa 
Bērziņa pilotētais kvartets iegu-
va septīto vietu. Oskaru Ķiber-
mani šoreiz bez Matīsa Mikņa 
un Laura Kaufmaņa iestūma 
Helvijs Lūsis, kuŗš nomainīja 
savainoto Arvi Vilkasti. Ralfs 
Bērziņš brauca ar ierastajiem 
stūmējiem Edgaru Nemmi, 
Dāvi Spriņģi un Edgaru Pirogu.

Uzvaru posmā svinēja vācietis 
Frančesko Frīdrichs, kuŗš divu 
braucienu summā savu tautieti 
Johannesu Lochneru apsteidza 
par 0,10 sekundēm. Trešais bija 
kanadietis Džastins Kripss, kuŗš 
zaudēja 0,26 sekundes, bet ce -
turto vietu izcīnījušo Ķibermani 
apsteidza par 0,16 sekundēm. 
Bērziņš zaudēja 0,56 sekundes, 
kas deva septīto vietu.

Brāļi Dukuri 
ārpus trijnieka

Latvijas skeletonisti Tomass 
un Martins Dukuri Kēnigszē 
ieņēma attiecīgi sesto un septīto 
vietu Pasaules kausa izcīņas 
sestā posma sacensībās. Uzva-
rēja Aleksandrs Tretjakovs no 
Krievijas, otrās vietas ieguvējs 
olimpiskais čempions Sunbins 
Juns no Dienvidkorejas uzva rē-
tājam divu braucienu summā 
zaudēja 0,06 sekundes, bet bron-
zu izcīnījušais vācietis Fēlikss 
Kaizingers, kurš pirmajā brau-
cienā bija vien 12., atpalika 0,39 
sekundes. Tomass Dukurs uzva  -
rētājam zaudēja 0,51 sekundi, 
bet pirmais trijnieks bija 0,12 
sekunžu attālumā, kamēr 0,04 
sekundes aiz viņa bija brālis 
Martins Dukurs.

Rastorgujevs 
finišē otrajā 

desmitā
Andrejs Rastorgujevs Pok-

ļukā, Slovēnijā, Pasaules kausa 
izcīņas sestajā posmā izcīnīja 
19. vietu 20 kilometru indivi-
duālajā distancē. Pieļaujot divas 
kļūdas šaušanā, Andrejs piekto 

reizi sezonā finišēja otrajā 
desmitā.

Rastorgujevs nekļūdīgs bija pir -
majās divās šautuvēs un iesais-
tījās cīņā par vietu TOP 10. Ne 
tik labi viņam veicās atlikušajās 
divās ugunslīnijās, katrā iekrājot 
pa vienai soda minūtei. Finišā 
Andreju no uzvarētāja šķīra trīs 
minūtes un 15,5 sekundes. Se -
zonā viņa augstākais sasnie gums 
ir 16. vieta sprintā iepriekšējā 
posmā Rūpoldingā. Vēl divi Lat-
vijas izlases dalībnieki Alek-
sandrs Patrijuks un Roberts 
Slotiņš ieņēma attiecīgi 96. un 
103.vietu 109 dalībnieku kon-
ku rencē. Patrijuks nesašāva pie-
cus mērķus, turpretim Slotiņam 
gaŗām mērķim lidoja sešas lodes.

15 kilometru distancē ar ko -
pēju startu Andrejs Rastorgujevs 
izcīnīja 16. vietu. Uzvaru svinēja 
francūzis Kentēns Fijons-Majē, 
kuŗš noslēpoja vienu papildu 
soda apli, finišēdams pēc 36 
minūtēm un 21,5 sekundēm.

Andrejs Rastorgujevs un Baiba 
Bendika jaukto pāŗu stafetē 
izcīnīja septīto vietu, kas Lat-
vijas komandai ir līdz šim 
labākais sasniegums. Latvijas 
duetam rekords Pasaules kausa 
izcīņas pāŗu stafetē līdz šim bija 
divas astotās vietas, kas tika sa -
sniegtas 2015./2016. gada sezonā.

***
Latvijas biatlonists Renārs 

Birkentāls svētdien Šveicē iz  cī-
nīja augsto – astoto – vietu pa -
saules čempionātā jauniešiem 
12,5 km individuālajā distancē. 
Uzvarēja norvēģis Martins Nev-
lanns, kuŗš neaizvēra trīs mērķus.

Renārs Birkentāls
// FPTP: Zumapress/Scanpix

// FOTO:Delfi
Birkentāls šautuvē kļūdījās tikai 

vienu reizi, Nevlannam zaudējot 
vienu minūti un 57,6 sekundes. 
Kirils Matjuhins kļūdījās trīs 
reizes, no čempiona atpaliekot 
trīs minūtes un 18,8 sekundes, 
kas deva 20. vietu. Trasē Mat-
juhinam bija 25. ātrākais solis, 
bet nieka sešas sekundes desmit-
 daļas lēnāks bija Birkentāls. 
Ņikita Kondrašovs kļūdījās sešas 
reizes un atpalika teju 12 minū -
tes, kas deva 83. poziciju 100 fi  ni-
šējušo sportistu konkurencē, bet 
Imants Maļina neizgāja uz starta.

Arvis Sprude 
gatavojas 

ekstrēmām 
sacensībām

Latvijas šosejas riteņbraucējs 
Arvis Sprude kvalificējies leģen-

dārajām Red Bull Trans-Siberian 
Extreme daudzdienu sacensībām.

Viņš jau vairākus gadus ir viens 
no Latvijas vadošajiem amatieru 
braucējiem. Sacensību starts tiks 
dots 23. jūnijā Maskavā, bet fi -
nišs 17. jūlijā gaidāms Vladi vo-
stokā. Šajā laikā riteņbraucēji 
veiks 9100 kilometrus, šķērsojot 
septiņas laika joslas un četras 
klimata zonas. Kopumā tiks 
veikti 15 posmi. Katrs no tiem 
caurmērā būs vairāk nekā 300 
kilometru gaŗš, turklāt katram 
etapam ir laika limits. Īsākais 
posms 313 kilometru gaŗš, kas 
jāveic 16 stundās, savukārt ga -
rākais posms ir 1363 kilometrus 
gaŗš, un tas jānobrauc 64 stun-
dās. Sportistiem tiks nodroši-
nāts lielisks serviss distancē un 
starp posmiem, kas kaut ne  daudz 
atvieglos lielo pārbaudījumu. 
Arvim Sprudem sagatavoties 
palīdz riteņbraukšanas treneris 
Toms Flaksis. Arvis ir pirmais 
riteņbraucējs no Baltijas, pir-
mais latvietis, kuŗš sevi centīsies 
apliecināt Red Bull Trans-Si  be-
rian Extreme sacensībās.

Briedis: ceru, ka 
Dortikoss nav 

balamute
Latvijas bokseris Mairis Brie-

dis preses konferencē pirms 21. 
martā gaidāmās Pasaules Boksa 
superserijas (WBSS) fināla ne -
palika parādā atbildi kubietim 
Junielam Dortikosam, kuŗš ie -
priekš bija solījis latvieti nokautēt.

Dortikoss bija ieradies Rīgā 
un solīja, ka Briedi WBSS fināla 
cīņā nokautēs. “Būs laba cīņa, 
pretinieks ir labs. Es ceru, ka 
viņš nav balamute, jo mēs gata-
vojamies ļoti spēcīgi, kā jau vien -
mēr. Paldies Dievam, ka cīņa būs 
Rīgā, jo tas man ir ļoti nozīmīgi. 
Tas dod papildus motīvāciju un 
atbildību,” sacīja Briedis. Savu-
kārt Dortikoss bija ļoti pateicīgs 
organizātoriem, ka viņam dota 
iespēja cīnīties arī WBSS otrajā 
sezonā. “Esmu priecīgs būt Lat-
vijā, šeit jūtos kā mājās. Iepriekš 
man šeit izdevās lieliska cīņa, 
domāju, ka jūs redzēsiet “KO 
Dakteri” darbībā,” sev ierasti savu 
iesauku apspēlēja Dortikoss. 
“21. martā pasniegšu dāvanu 
Briedim. Muhameds Ali ir sporta 
ikona, esmu pagodināts, ka varu 
cīnīties par viņa vārdā nosaukto 

trofeju. Uz trofejas jau ir mans 
vārds.” “Kādreiz mana iesauka 
bija “Traumatologs”. Tagad sanāk, 
ka ringā satiksies divi dakteri,” 
sacīja Briedis. “Ja runājam par 
dāvanām, tad lai viņš paņem 
līdzi savu IBF jostu.”

Vējonim uztic 
vadīt Latvijas 

Basketbola 
savienību

Par Latvijas Basketbola sa  vie-
nības (LBS) jauno prezidentu 
21. janvārī, ievēlēts bijušais 
Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis, kuŗš balsošanā negai-
dīti pārliecinoši apsteidza bijušo 
Latvijas izlases spēlētāju Aneti 
Jēkabsoni-Žogotu. Par Vējoņa 
kandidātūru nobalsoja 34 LBS 
biedri, 14 biedri atbalstīja Jē  kab-
soni-Žogotu, bet divi vēlēšanu 
biļeteni atzīti par nederīgiem. 
Uz LBS prezidenta amatu kan-
didēja arī Kaspars Cipruss, to -
mēr viņš uzrunā pirms vēlēša-
nām atsauca  savu kandidātūru, 
aicinot balsot par Vējoni.

LBS prezidenta amatā kopš 
2011. gada 2. februāŗa bija Valdis 
Voins, kuŗš iepriekš paziņoja, 
ka nekandidēs uz vēl vienu ter-
miņu. Savukārt dienu pirms 
LBS prezidenta vēlēšanām par 
aiziešanu no darba paziņoja 
ģenerālsekretārs Edgars Šneps. 
LBS kongresā vēl tika ievēlēta 
jaunā padome, bet tuvākajā laikā 
padomei savā pirmajā sēdē būs 
jāapstiprina LBS valde, kas turp-
māk lems ar basketbola saistītos 
jautājumus.

LBS padomē ievēlēti: *Kaspars 
Cipruss, Kārlis Strēlis, Arnis 
Ozols, Aldis Baumanis, Uģis Bi -
senieks, Sandis Petrovičs, Rū -
dolfs Andersons, Gints Pakār-
klis; reģionu pārstāvji Dins Uš -
vils (Jelgava), Ģirts Vēveris (Val-
miera), Jānis Drulle (Jūrmala), 
Jānis Vilnītis (Liepāja), Igors 
Aleksejevs (Daugavpils), Guntis 
Šēnhofs (Rīga) * trīs bijušie LBS 
prezidenti (Valdis Voins, Uldis 
Grāvītis, Ojārs Kechris), četru Lat-
 vijas labāko vīriešu klubu pār -
stāvji (tiks precizēti), viena Lat vi -
jas labākā sieviešu kluba pārstāve.

Zem basketbola 
groziem

Latvijas sieviešu basketbola 
vienība TTT Rīga Starptautiskās 
basketbola federācijas (FIBA) 
Eirolīgas otrā apļa ceturtajā spēlē 
mājās sagrāva Turcijas klubu 
Mersinas Gelecek Koleji Čuku-
rova, svinot trešo uzvaru šo  se zon 
šajās sacensībās. TTT Rīga ar 
83:51 pārspēja Turcijas klubu Mer -
sinas Gelecek Koleji Čukurova.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


