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Latviešu mūziķi
pasaules ceļos

3. un 8. lpp.

Sallija Benfelde 
stāsta par

Baltkrieviju
12. lpp.

Numura intervijā
Dināra Strīķe un 

Alvis Briģis
4. – 5. lpp.

Nācis klajā
"Trīs no 

Pārdaugavas" 
stāsts grāmatā un 

kompaktdiskā
6. lpp.

Trauksmes zvani 
par demografisko 

situāciju
13. lpp.

Sporta ziņas
17. un 20. lpp.

Franka Gordona
un Juŗa Lorenca 

komentāri
11. lpp.

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Rudens diena ar Valsts prezidentu

ALA kongress ir ASV latviešu sabiedrības aktīvāko pārstāvju 
gadskārtējā tikšanās, un tajā tiek lemts par

ALA darbības virzieniem nākamajam gadam.
Kongress šogad notiks virtuāli Zoom platformā,

no 2020. gada 23. oktobra plkst. 11.00
pēc ASV austrumkrasta laika – 24. oktobra pēcpusdienai. 

Kongresa programma ietvers ASV latviešu organizāciju 
pārstāvju tikšanos un balsošanu par kopīgajām iniciatīvām; 

darba grupas par izglītības, kultūras un Baltijas valstu drošības 
jautājumiem; kā arī informatīvas intervijas vai lekcijas plašākai 

ASV latviešu publikai. Programmu pilnībā lasiet 2.lpp.

DELEGĀTU REĢISTRĀCIJA
(angļu valodā, Eventbrite platformā): 

https://www.eventbrite.com/e/123369765289/

Lai ar jauniešiem apspriestos 
par viņu lomu demokratijas pro-
 cesos un redzējumu par Latvijas 
nākotni, Valsts prezidents Egils 
Levits 12. oktobrī Bauskā pie -
da lī jās apļa diskusijā “Jaunietis. 
Valsts griba. Demo kratija.” Baus -
kas apmeklējuma laikā Valsts 
pre zidents tikās ar Bauskas 2. vi -
dus  skolas vecāko klašu skolē-
niem un ar novada vietējo zem-
nieku saim  niecību un lauk saim-

niecības uz  ņē mu mu pārstāv jiem. 
Iepazīsto ties ar Bauskas pilsētas 
un nova da kultūrvēsturisko 
mantojumu, Egils Levits ap -
mek lēja Bauskas pils mūzeju 
un Mežotnes pilskalnu, kā arī 
apskatīja mūs dienu radošās 
iniciātīvas Run dāles no  vada 
Svitenes pagasta keramikas 
darb nīcā Laima Ceramics.

// FOTO: Valsts prezidenta 
kanceleja
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50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $50.00
 6 mēnešiem........ASV $100.00

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

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ...... 3 mēneši $69.00
 6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ......... 3 mēneši $69.00
 6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ......... 3 mēneši $75.00
 6 mēneši $150.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs 3 mēneši $93.00
 6 mēneši $186.00

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
6 mēn. US $ 100.00

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

«Šosezon
ceļosim ar

upju kuģiem»
Jūsu Inese

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

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

Nedēļas gudrība
“Ja cilvēks, kas zem zvaigžņotas debess pazemīgi pieskata dažas avis, apzinās savu lomu, 

tad viņš atskārš, ka nav tikai kalps. Viņš ir sargkareivis. Un katrs sargkareivis ir atbildīgs par 
visu valsti.”

Franču rakstnieks
Antuāns de Sent-Ekziperī

Nedēļas
teikums

“Sieviešu skaits Latvijā ir 
tik mazs, ka pat ja viņām 
būtu divi vai trīs bērni, mēs 
tik un tā turpināsim izmirt.”

Demografs 
Ilmārs Mežs

PIEKTDIEN, 2020. gada 23. oktobrī.

11:00 – 12:30 ALA 69. kongresa atklāšana
•   Svētbrīdis – Archibīskape Lauma Zušēvica 
•   Kongresa atklāšana – Pēteris Blumbergs, ALA priekšsēdis
•   ASV himna “The Star-Spangled Banner”, Latvijas himna “Dievs, svētī Latviju”
•   Apsveikums – Latvijas Republikas vēstnieks ASV Māris Selga 
•   Apsveikums – Latvijas Republikas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
•   Apsveikums – ĀM Speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele
•   Apsveikums – Ansis Vīksniņš, Minesotas ALA kongresa Rīcības komitejas priekšsēdis,
  XV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV Rīcības komitejas priekšsēdis
•   Apsveikumi – PBLA, DV, LNAK, ELA, ALJA 

12:30 – 13:00 ALA priekšsēža Pēteŗa Blumberga prezentācija par ALA darbību
14:00 – 14:30 PIRMAIS DARBA POSMS. Apvienības organizatoriskie procesi   

•   Balsu skaitītāju (trīs) ievēlēšana
•   Kārtības ruļļa pieņemšana
•   Kongresa vadības vēlēšanas: priekšsēdis, divi vicepriekšsēži, divi sekretāri,
  trīs mandātu, trīs nominācijas un līdz pieciem rezolūciju komisijas locekļi
•   Darba kārtas pieņemšana  
•   Nominācijas komisijas ziņojums

14:30 – 15:15 Intervija: “Vēlēšanas ASV”  
  Pauls Raudseps intervē Kristīni Bērziņu, German Marshall Fund pētnieci
15:30 – 17:40 OTRAIS DARBA POSMS. Darba grupas
15:30 – 16:10 Polītiskās aktīvitātes / Call to Action (D. Dzilna, angļu valodā)
16:15 – 16:55 Kultūras nozare un Kultūras fonds - “Kas tie ir, ko tie dara?” (L. Ejupe, S. Šūmane)
17:00 – 17:40 ASV latviešu skolas un vasaras nometnes pandēmijas apstākļos (E. Freimane) 

SESTDIEN, 2020. gada 24. oktobrī.
      
11:00 – 11:45 TREŠAIS DARBA POSMS. Prezentācija un intervija:
  “Par Rīgu Latvijas attīstības kontekstā” 
  Mārtiņš Andersons intervē Dauni Aueru,
  domnīcas Certus pētniecisko direktoru   
12:00 – 12:45 CETURTAIS DARBA POSMS. Budžets, finances, ziņojumi
12:00 – 12:30 2020. gada budžeta prezentācija, jautājumi (A. Grīviņa)
12:30 – 12:45 Raymond James prezentācija par ALA ieguldījumu stratēģiju
  (Pēteris Abuls, Pauls Jesinskis)
12:45 – 13:15 Ziņojumi no sadarbības partneriem – PBLA, LOM, LNOĢ
13:30 – 14:30 PIEKTAIS DARBA POSMS
13:30 – 14:00 Iepazīšanās ar ALA valdes amatu kandidātiem
14:00 – 14:15 Statūtu komisijas ziņojums – proponētas statūtu maiņas 
  (U. Veilande, P. Blumbergs)
14:15 – 14:30 Revīzijas komisijas ziņojums (A. Kancs)
14:30 – 15:00 SESTAIS DARBA POSMS. Balsošana*

• Budžeta pieņemšana
• Statūtu maiņu pieņemšana
• Biedru maksas noteikšana
• ALA amatpersonu vēlēšanas  

15:00– 16:00 SEPTĪTAIS DARBA POSMS. Rezolūcijas*
• Rezolūciju pieņemšana  
• ALA 70. kongress

19:00 – 21:00  Īpaša programma reģistrētiem delegātiem*

* Tikai reģistrētiem delegātiem

Virtuālajās Zoom & YouTube platformās – tuvāka informācija sekos
ASV austrumkrasta laika zonā (ET)

PROGRAMMA
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L A S Ī T Ā J A  B A L S S
2021. gada kalendārs:  ................... gab.     US $22.00….........…............

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

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

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

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

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

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

Kalendārus var iegādāties par USD 22,– plūs pasta izdevumi,
rakstot čeku Latvian Newspaper Laiks 50 Sternberger Ave,

unit 5 Long Branch, NJ 07740

Kalendāra izdošanu atbalsta

Laika Mākslas kalendārs
"Četri gadalaiki Rīgas dārzos"

Dāvājiet saviem bērniem, mazbērniem un cittautu draugiem!

Laika Mākslas 
kalendārs 2021
Šoreiz Jūs ievedīs Rīgas dārzu 
pasaulē, arī tādā, ko nepazīst pat 
katrs rīdzinieks. Kalendāra tēma 
šogad – "Četri gadalaiki Rīgas 
dārzos". Vai Jūs esat bijuši, pie -
mēram, dabas parkā "Piejūra" 
Mangaļsalā un Buļļos? Vai sen 
redzējāt Vērmaņdārza lauvas 
rožu laikā? Uz kalendāra vāka 
šogad neparasti krāšņā puķu-
dobe pie mūsu Baltā nama – 
Rīgas Operteātra. Un vēl pastai-
gas pa Mežaparku, Esplanādi...

Pastaigāsimies un priecāsimies 
kopā! Ik mēnesi Jūsu mājās būs 
gabaliņš skaistās, mīļās Rīgas.

MIRKLI, APSTĀJIES…

Kvartets Artemis. No kreisās: Harriet Krijgh, Gregor Sigl, 
Vineta Sareika un Suyoen Kim

Jaunajā dzīves reālitātē, kuŗā 
esam jau vairāk nekā pusgadu, 
mūzika  iegūst aizvien elitārāku 
raksturu – un ne jau mūziķu 
gribēšanas vai negribēšanas 
dēļ. Koncertu ir ļoti maz, un to 
klausītāju loks arī ierobežots- 
zāles labākajā gadījumā ir pus-
aizpildītas un klausītāji attāli-
nāti cits no cita. Bet tauta ir 
izslāpusi arī pēc augstās māk-
slas, kas spētu pacelt pāri bai-
sajai reālitātei, kur neviens nav 
drošs par rītdienu. Un pat vis la-
bāko ierakstu klausīšanās ne -
spēs aizvietot kopā būšanu, tiešo 
kontaktu ar mūziķiem un arī 
līdzcilvēkiem, jo pat klu sē joši 
domubiedri ir nepiecie šami…

JURIS 
GRIŅĒVIČS

nāja piedevās atskaņotā Men-
delsona kvarteta lēnā daļa, ar 
ko iesākās V. Sareikas uznāciens 
kvarteta diskografijā... Tomēr 
šogad sastāvs jau bija daļēji 
mainījies, bet spēles meistarība 
ir apbrīnojama, it visos aspek-
tos sagādā patiesu baudu. Un 
pat altists ir dzirdamas ne tikai 
solo epizodēs vien!

Tomēr šoreiz par atskaņo-
tājiem daudz būtiskāka bija 
pati mūzika, ko radījuši divi 
dižgari – šā gada jubilārs Lud-
vigs van Bēthovens un Pēteris 
Vasks, kuŗam bija jaundarba 
pirmatskaņojums Latvijā. Viņa 
Sestais stīgu kvartets pirmat-
skaņojumu piedzīvojis Porto 

Richarda Štrausa simfoniskās 
poēmas “Nāve un apskaidrība” 
teatrālisma. Tikai retie Dieva 
izredzētie un ne jau visos dar-
bos spēj tuvoties Mūžīgajam. 
Te nav racionālisma sausuma, 
bet arī visbiežāk sastopamās 
banālitātes, salkanuma. Un 
tāda mūzika uzrunā cilvēkus 
visos laikos. Šoreiz P. Vaskam 
tas  izdevās Sestajā kvartetā. 
Par laimi Radio Klasika kon-
certu ierakstīja un ar nepa cie-
tību  gaidīsiem atkalsastapša-
nos ēterā.

Koncerta otrajā daļā (ar 
Sujoenu Kimu pirmās vijoles 
partijā – unikāls gadījums kvar-
teta spēles vēsturē, jo parasti 
primariuss nekad nelaidīs otro 
vijoli komandēt parādi), L.van 

Bēthovena  priekšpēdējais – 15. 
kvartets la minorā (1825) – cita 
garīguma virsotne. Pat skolē-
niem zināms, ka Bēthovens ir 
vēlīnā klasicisma pārstāvis, bet 
te no tādas stilistikas maz kas 
palicis. Bet tas nav arī roman-
tisms, kaut arī šajā laikā aktīvi  
darbojās F. Šūberts. Šedevrus 
pa  rasti neizdodas novietot kādā 
parastā stilistikas plauktiņā. 
Tāpat, piemēram arī P. Vaska 
Sestais kvartets neiegulsies mi -
nimālisma gultiņā. Bet tādu 
šedevru visā mūzikas literātūrā 
ir ļoti maz.

Arī Bēthovena mūzikā Ar -
temis pārliecināja ar īpaši pār-
domāto dramaturģiju. Pro tams, 
par tās reālizācijas kvalitāti 
runāt lieki. Kaut arī pati kon-

cepcija ar oriģinālitāti neizcē-
lās, mūziķi spēja pārliecināt. 
Protams, ja to ierakstītu iz  do-
šanai, konkurence būtu milzīga, 
bet mūziķiem izdevās Bētho-
vena idejas  aiznest klausītājiem, 
ļaujot tiem pacelties pāri ikdie-
nai.

Paldies Artemis mūziķiem un 
Latvijas koncertiem. Tāds no -
tikums ir unikāls jo sevišķi 
Latvijā, kur gan kvartetu lite-
rātūra, gan arī ansambļa māksla 
ir visai neattīstīta (atkal ba -
nālajā salīdzinājumā ar kaimi-
ņiem – Lietuvu un Igauniju!) 
Joprojām nav pilna laika  an -
sambļa un atsevišķi koncerti 
balstās tikai uz mūziķu entu-
ziasmu, bet ar to kvalitātei ne -
pietiek.

Izlasīju Laika nr. 36 otrajā 
lappusē par melno kāzu kleitu. 
Vai nu tas bija kāds modes 
izlēciens? Toreiz izlēcieni vis-
pār bija stipri ierobežoti, jo bija 
jārēķinās ar veco paaudzi, gal-
venais - ko viņi domās...

Līgavai nav arī rokās ”obli-
gātās” līgavas puķes – lilijas. 
Varētu būt, ka viņa nesen 
zaudējusi savu tēvu vai māti.

Atceros savu iesvētīšanas 
dienu 1940. gada 6. oktobrī. 
Bijām liels pulks, kādi 200 jau -
nieši. Virsmācītājs Jānis Mei  -
rēns domāja, ka tās būs pēdējās, 
un mūsu vidū bija divas mei -
tenes melnās kleitās – sērās par 
nesen nošautiem tēviem.

ERIKA CARTER,
Dienvidkalifornijā

Par melno kāzu kleitu

Latvijas Koncerti šo padrūmo 
gaisotni cenšas ma  zi nāt ar 
Rudens Kamermūzikas festi-
vālu, kam tiešām saturīga un 
daudzveidīga programma. To -
mēr liekas, ka kulminācija bija 
2. un 3. oktobŗa koncerti Lie -
pājā un Dzintaros (Latvijā ka -
mermūzikai visatbilstošākajā 
zālē), kad mūzicēja Artemis – 
stīgu kvartets no Berlīnes. 
Ansamblis darbojas jau 30 ga -
dus, un šajā laikā būtiski mai-
nījies arī mūziķu sastāvs, bet, 
liekas, augstākā virsotne tika 
sasniegta, kad kvarteta priekš-
galā nostājās latviete, prestižā 
Briseles konkursa uzvarētāja 
Vineta Sareika. Viņa iedvesa 
jaunu dzīvību toreiz  nedaudz 
vecišķajā gaisotnē un drīz vien 
mūziķu grupa iemirdzējās īstā 
spožumā, ko, piemēram, aplie-
cināja visaugstākās balvas par 
gada nozīmīgāko ieguldījumu 
kameransamblī. Par to atgādi-

(Portugale), kam sekojis at  ska-
ņojums Esenē (Vācija). Nu lat-
vieša mūziku dzirdēja arī kom-
ponista tautieši. Sestais kvartets 
(pēc komponista vārdiem – bei-
   dzamais), iespējams ir visaug-
stākais sasniegums mūsu meis-
tara kamermūzikā. Esmu pār-
liecināts, ka pēc nošu materiāla  
izplatīšanas un skaņu ieraksta 
publicēšanas to pasaulē spēlēs 
bieži. Mūzikas norise tā aizrāva, 
ka neatradās vieta profesionālai 
analīzei, kas ciniskiem recen-
zentiem tā arī var negadīties 
pat reizi mūžā. Šī mūzika iz -
strāvo milzīgu garīgu enerģiju. 
Tas jūtams, pat abstrahējoties 
no komponista programmas 
(Atvadīšanās. Atskatīšanās. Aiz   -
iešana. Satikšanās). Bez saistības 
ar konkrētām skaņu kon  struk-
cijām tas nevarētu suģestēt, jo 
tamlīdzīgu skatījumu pasaules 
mūzikas literātūrā netrūkst. 
Piemēram, te nav nekā no 
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(Turpināts 5.lpp.)

TAIRA 
ZOLDNERE,

speciāli Laikam

“Mēs varam nākt ar latvisko dzīvesziņu 
amerikāniskā vidē!”

Jaunas Amerikas latviešu ģimenes episkais ceļojums dzīvē un kopējā biznesā
Mani sarunas biedri ir 

Dināra Strīķe un Alvis Briģis, 
ASV dzimuši un auguši latvieši, 
kuŗi kopā audzina dēlu Hen-
riku un meitu Zeldu, un kopā 
arī strādā savā multimediju 
uzņēmumā “Metaversal LLC”.

Man prieks iepazīstināt lasī-
tājus ar jaunu latviešu ģimeni 
Amerikā, kas ne tikai kopā 
audzina divus bērnus, bet kopā 
arī izveidojuši savu ģimenes 
uzņēmumu. Mūsu saruna no -
rit latviešu valodā, tātad 
latviskās saknes jūsu ģimenēs 
ir stipras.

Dināra. Esmu dzimusi un 
augusi Mičiganas pavalstī, bet 
mani vecāki ir dzimuši Latvijā 
un latviešu bēgļu nometnē. 
Bērnībā gāju Detroitas latviešu 
skolā, gāju arī Gaŗezera vasaras 
vidusskolā. Universitātē studēju 
bioķīmiju, pēc tam septiņus 
gadus dzīvoju Floridā un strā-
dāju Maiami universitātes me -
dicīnas fakultātē, neiroloģijas 
zinātnes pētniecības laukā. Tajā 
laikā atkal satiku Alvi, ar kuŗu 
bijām redzējušies jau iepriekš 
vairākos Amerikas latviešu jau -
niešu apvienības (ALJA) kon-
gresos. Nolēmām, ka es pārcel-
šos dzīvot pie viņa uz Losan-
dželosu. Alvis strādāja par tele-
vīzijas producentu, un man arī 
bija interesanti iemācīties ko 
jaunu. Iemācījos darboties me  -
diju laukā, apguvu redaktora un 
arī mediju mārketinga darbu. 
Pamazām nonācām pie mūsu 
kopīgās kompānijas “Metaversal 
LLC”.

Alvis. Es uzaugu Katskiļos, 
latviešu bērnu vasaras nometnē 
pie Ņujorkas, kur mana mamma 
Janīna Briģe ilgus gadus strādāja 
par saimnieci. Mani vienmēr 
interesēja rakstniecība, un kādu 
laiku es strādāju nelielā vietējā 
Katskiļu avīzē. Tomēr vēlāk pār-
cēlos uz Losandželosu, kur med-
iju laukā jau darbojās vairāki 
mani latviešu draugi – Artūrs 
Rūsis, Vilis Zaķis un vēl daži citi. 
Piecpadsmit gadus strādāju reā-
li tātes šovu programmās gan 
televīzijā, gan vairākās mazās 
startap kompānijās. Tomēr tele-
vīzijas industrija piedzīvoja krizi, 
mēs pārcēlāmies uz Sanfran-
cisko apkārtni un strādājām 
tech noloģiju uzņēmumā. Bija 
pienācis laiks izlemt – kur tur p-
māk veidosim savas mājas, un 
mēs nolēmām atgriezties  Miči-
ganas pavalstī, tuvāk pie mūsu 
ģimenēm. Tagad dzīvojam Bele-
vilē, skaistā vietā pie liela ezera, 
un pavisam netālu no Detroitas.

Dināra. Darbs technoloģiju 
uzņēmumā Kalifornijā bija pir mā 
reize, kad tiešām strādājām 
kopā, un sapratām, ka varam 
paši veidot savu ģimenes biz-
nesu. Man vairāk padodas tech-
niskās lietas, savukārt Alvim ir 
radošās idejas, un tas labi sader 
kopā.

Ar ko jūsu ģimenes uzņē-
mums uzņēmums “Metaversal 
LLC” nodarbojas?

Alvis. Uzņēmumu nodibinā-
jām pirms trim gadiem. Kaut arī 
šeit, kur dzīvojam, nav liels me -
diju un televīzijas industrijas 

Dināra, Alvis un Henriks

Epic day Trips komanda, vidū  Dināra Strīķe un Alvis Briģis

tirgus, mums radās iespēja, un 
mēs sākām veidot reālitātes šovu 
televīzijai par  Ziemeļkarolīnas 
kompāniju “ToyMakerz”, kas spe -
ciālizējas unikālu, individuāli 
pasūtītu auto ražošanā. Šovs tur-
pinājās trīs sezonas, un bijām jau 
gatavi arī ceturtajai, bet pan-
dēmija šobrīd ir apturējusi fil-
mēšanu. Mūsu šovs tika rādīts 

šanu. Mums ir cilvēks, kas no -
darbojas ar mājaslapu di  zainu, 
video filmēšanai nolīgstam 
atsevišķus speciālistus pēc vaja-
dzības. Piemēram, projektā Epic 
Day Trips (Episkie dienas ceļo-
jumi) bija iesaistīti četrpadsmit 
cilvēki.

Kas ir jūsu klienti?
Alvis. Klienti ir ļoti dažādi: 

bērns. Mēs smejamies, ka mūsu 
ģimenē abas nometnes beidzot 
ir “sanākušas kopā”. Pirmo reizi 
satikāmies ALJA kongresā Bos-
tonā, kad man bija sešpadsmit 
un Alvim laikam astoņpadsmit 
gadu.

Ko jums nozīmē latviešu 
draugi? Jūsu projektā “Episkie 
dienas ceļojumi” (Epic Day 
Trips) piedalās vairāki latvieši.

Dināra. Latviešu draugi ir 
svarīgi, un mani interesē ne tikai 
satikties un iedzert aliņu, bet es 
gribu arī sadarboties un veidot 
kopīgus projektus. 2013. gadā 
braucām uz Dziesmu svētkiem 
Latvijā, un mums gribējās ne 
tikai būt savu Amerikas draugu 
vidū, bet vairāk iepazīties un 
nodibināt draudzības ar vietē-
jiem latviešiem. Dziesmu svētku 
nedēļā izveidojām “Latvijas nā -
kotnes klubu” kā sociālu pasā-
kumu – ar vairākiem runātājiem, 
kas dalījās savās domās par 
Latvijas nākotni. Tā bija laba 
iespēja satikties un iepazīties. 

Tā radās arī mūsu jaunais pro-
jekts  “Episkie dienas ceļojumi” 
(Epic Day Trips). Mēs plānojām 
aizbraukt uz Kolorado atvaļinā-
jumā, un iedomājāmies par vai -
rākiem latviešu draugiem, kas 
tur dzīvo un darbojas mediju 
vidē. Pamazām radās doma šo 
ceļojumu filmēt.

Alvis. Mums jau bija laba 

Niks Sīpoliņš un mēs ar Dināru.
Epic Day Trips var noskatīties:  

https://www.youtube.com/
watch?v=lE_zo0drZCQ

Dināra: Šāds “Episks vienas 
dienas ceļojums” it īpaši aktuāls 
kļuvis pandēmijas laikā, kad 
cilvēki neuzdrošinās palikt vies-
nīcās, bet gribas kaut kur aiz -
ceļot, varbūt tikai uz vienu 
dienu. Mūsu mērķis ir nofilmēt 
interesantākos dienas izbrauku-
mus no katras Amerikas liel-
pilsētas un tos arī “ielikt kartē”. 

Alvis. Mums ir vairāki jauni 
radošie projekti, bet Epic Day 
Trips ir ar potenciālu izveidoties 
par televīzijas reālitātes šovu, un 
pie tā mēs tagad strādājam.

Dināra. Epic Day Trips pro-
jektam var būt vairāki ceļi. Mēs 
dzīvojam Mičiganā, un šeit ļoti 
aktuāla ir bezvadītāja automa-
šīnu ražošana. Tad rodas jautā-
jums – ko mēs darīsim brau-
ciena laikā? Vai  lasīsim grāmatu, 
vai strādāsim, vai adīsim zeķes? 
Varbūt varētu mašīnā uz ekrāna 
redzēt tās vietas, kuŗām brau-
cam gaŗām, un par tām arī būtu 
kas pastāstīts. Līdz ar to šim pro-
jektam ir trīs mērķi: tas ir 
veiksmīgs sociālo mediju pro-
jekts, tas izveidotos par televīzijas 
ceļojumu programmu, tas izvei-
dotos par bezvadītāja auto ma-
šīnu izklaides programmu.

Jūsu projekts saistīts ar ve -
selīgu dzīvesveidu, ar darbo-
šanos ārā, svaigā gaisā. Vai arī 
ikdienā nodarbojaties ar spor-
ta aktīvitātēm?

Dināra. Noteikti. Mums šeit, 
Belevilē, ir skaista vide, mēs 
dzīvojam pie ezera, arī pan-
dēmijas laikā varam tikt ārā 
svaigā gaisā. Man patīk spēlēt 
tenisu, bet ziemā – slēpot.

Alvis. Esmu uzaudzis Katskiļu 
kalnos, un tur es slēpoju jau no 
bērnības. Piedalījos kalnu slēpo-
šanas sacensībās, un varbūt pat 
esmu labākais starp Amerikas 
latviešiem slalomā. Kā jau visiem 
latviešiem, man patīk arī volejs.

Vai jūsu pusē izdodas satikt 
arī citus latviešus?

Dināra. Latvieši šeit apkārtnē 
dzīvo, arī ģimenes ar bērniem 
mūsu bērnu vecumā. Mēģinām 
satikties, jo mums ir svarīgi būt 
kopā ar latviešiem. 

Alvis.  Dināras vecāki dzīvo 
pusjūdzi no mūsu mājas. Mana 
mamma dzīvo blakus mājā, 
mana māsa dzīvo blakus pilsētā 
Annarborā. Divu stundu brau-
cienā atrodas Gaŗezera latviešu 
centrs un Kalamazū, kur ir 
vairāk latviešu un arī latviešu 
skola. Tā kā esam uzauguši 
latviešu vidē, mums tagad ir 
draugi visur.

Kad bērni būs drusku pa -
augušies, vai viņiem būs jā -
mācās arī latviešu valoda?

Alvis un Dināra. Mēs mēģi-
nām!

Alvis. Henriks runāja tikai lat-
viski, bet tad sāka iet bērnudārzā, 
iemācījās angļu valodu, un tagad 
mums par valodu ir drusku 
“jākaujas”. Bet mēs visi savā 
ģimenes lokā runājam latviski.

vairākos TV kanālos, ieskaitot 
visā ASV populāro History 
kanālu. 

Dināra. Pēc pirmās darba 
sezonas ar reālitātes šovu, mēs 
redzējām, ka varam piedāvāt 
labākus un arī “ToyMakerz” iz -
devīgākus sociālo mediju pakal-
pojumus, un mūsu kompānija 
pamazām pārņēma šo servisu.

Alvis. Mēs izveidojām viņiem 
mājaslapas platformu, veidojam 
sociālo tīklu stratēģiju. Dināra 
katru dienu papildina mājaslapu 
ar kārtējiem aktuāliem jaunu-
miem. Varam to darīt tagad no 
mājām.

Mūsu kompānija nodrošina 
video pakalpojumus, mājaslapu 
izveidošanu, sociālo mediju stra-
tēģijas izveidošanu un uzturē-

vispirms jau auto ražotāji “Toy-
Makerz”, liela vietējā nekustamo 
īpašumu kompānija, gaisa tem-
peratūras kontroles kompānija, 
ir arī vairāki individuālie klienti, 
kā restorāni un citi uzņēmumi.  
Tagad mārketinga stratēģiju 
klien tiem veidojam tā, lai sadar-
botos video, mājaslapa un so -
ciālo mediju sistēmas.

Dināra. Darba rezultāts ir 
daudz efektīgāks un uzņēmu-
mam izdevīgāks, ja visus šos 
pakalpojumus var pasūtīt vienā 
kompānijā.

Jūs abi vienmēr esat bijuši 
savu Amerikas latviešu draugu 
vidū. Kur un kā izveidojās šīs 
ilgās draudzības?

Dināra. Alvis nāk no Kat ski-
ļiem, bet es esmu Gaŗezera 

iepriekšējā pieredze, filmējot 
auto mašīnas, un radošā ideja 
bija filmēt vienas dienas brau-
cienu – skaistu ceļu, dabasska-
tus, pilsētas, kuŗām braucām 
cauri. Bet pamazām projekts 
izvērtās plašāks – iesaistījās vai -
rāki latviešu draugi, mēs atra dām 
interesantu mašīnu, atra dām 
sniega traktoru, radās iespēja 
uzbraukt augstu kalnos, kur 
atrodas kontinentālā ūdens 
šķirtne, un no turienes veikt 
slēpojumu uz leju. Lielāks pro-
jekts prasīja arī vairāku spe -
ciālistu piesaisti. Šajā projektā 
piedalījās arī desmit latvieši, ie -
skaitot mazo Henriku: Ēriks 
Brolis, Andrejs Brolis, Mahting 
Pūtelis, Māris Malējs, Dainis 
Baltmanis, Aleksis Baltmanis, 
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EDUARDS 
SILKALNS

TAIRA ZOLDNERE

LĪGA RUPERTE
3x3 globālā koodinātore,
PBLA IP locekle

“Mēs varam nākt ar latvisko dzīvesziņu 
amerikāniskā vidē!”

Jaunas Amerikas latviešu ģimenes episkais ceļojums dzīvē un kopējā biznesā

Savējais un svešais
Ilze Lāce, Baloži uz Žozetes jumta, apgāds „Zvaigzne ABC”, 144 lpp.

Īsās prozas krājumu autori par 
krājuma kopīgo virsrakstu mēdz 
izvēlēties kāda tajā ietilpināta 
stāsta vai noveles virsrakstu. Tas 
var būt pirmā vai gaŗākā, vai – 
autoraprāt, labākā darba virs-
raksts, vai arī tas var  izzīmēt 
kādu tematisku vadlīniju, kas 
vijas cauri visiem darbiem vai 
vismaz labai to daļai. Interesanti, 
ka Vācijā dzīvojošā juriste, lin g-
viste un kopš 2014. gada arī 
stāstu rakstniece Ilze Lāce 
(Verhaeghe) par sava krājuma 
virsrakstu Baloži uz Žozetes 
jumta izraudzījusies grāmatas 
pašu pēdējo un īsāko (5 lpp.) 
stāstiņu. 

Tajā latvieti Dzintru dzīve iz -
metusi kādā franciski runājošā 
ciemā, kur viņa iegādājusies 
māju, tad draugs (vai laulenis?  – 
tas paliek nepateikts) viņu pa -
metis, tagad viņai vietējie par 
otru pusīti cenšas ieskapēt kai -
miņienes Žozetes dārznieku  
Dirku, bet Sintrā, kā, nevarēdami 
izrunāt divskani dz, tejienieši 
viņu sauc, raugās teju 90 gadu 
vecās kaimiņienes baložos un 
domā: „Tik ļoti gribas uz mājām. 

Gulbīti, gulbīti, kustini kājiņas!”
Neatkarību atguvušās Latvijas 

jaunās un vidējās audzes padzī-
vošanās pa Rietumiem caurcau-
rim brīvprātīgi un nepiespiesti ir 
viena no vairāku stāstu vadlī-
nijām. Ekspadomju Silvija pēc 
balles, ko – laikam taču Beļģijā – 
apmeklējusi kopā ar savu flāmu 
vīru, atrod uz sava auto, ģimenes 
lepnuma, durvīm uz  rakstu franču 
valodā: „Buržuāzijas cūkas”. No 
šķiriskas domāšanas nevar pil-
nīgi izvairīties pat labklājīgajos 
Rietumos! Pa Rietumiem dzī-
vojas un tos izbauda arī valod-
nieks Žanis Blieķēns stāstā Žanis. 

Ilzes Lāces personāži tomēr 
Rietumos spēj apgūt arī ne vien 
viņu pašu, bet arī lasītāju prātā 
paliekošus iespaidus. Stāstā T. pil
 sētiņas kaķi ar auto uz Spāniju 
ceļojošai Zolei gadās ķibele ar 
motoru, un viņai jāmeklē pa  lī-
dzība tuvējā ciemā. Taču tur visi 
ietur pusdienlaika mieru, tāpēc 
Zolei nākas pasēdēt olīvkoku 
pudurī, līdz ciems atdzīvosies. 
Par vienu no spilgtākajām rind-
kopām visā grāmatā gribas izcelt 
rindkopu, kas uzglezno dien-

vidzemes siestu:
”Brīdi sēdējusi, Zole izdzirda 

paklusu skrapstoņu. Šķūņa pla-
šajās durvīs tādā kā Brēmenes 
mūzikantu ierindā bija sastājušās 
dažas radības un vēroja negaidīto 
viešņu. Ēzelītis, suns un zoss. 
Bažas, ka raibais, plušķainais 
suns varētu sākt riet un priekš-
laikus pamodināt mājiniekus, izrā-
dījās veltas. Ēzelītis pavēci nāja 
asti, suns plati nožāvājās, tad abi 
pagriezās un nozuda šķūnī. Zoss 
kā aizsapņojusies vēl mirkli pa -
stāvēja, tad attapusies steigšus 
klamburoja biedriem nopakaļ.”    

Par labāko stāstu atļaujos no -
saukt pirmo Kartupeļi un ķī 
palas. Par nu jau tālu pagātni, 
kad televīzija okupētajā Latvijā 
knapi vēl bija ieviesta un rai-
dījumus skatījās ne vien ģimenes 
lokā, bet dažkārt arī ar mazāk 
naudīgu kaimiņu piedalīšanos. 
Ilze Lāce stāsta ne mazāk  iejutīgi 
kā par spāņu zemes siestu. Kā 
pietika trīs dzīvnieciņu, lai izzī-
mētu siestu, tā pietiek četru 
bērnu – Georgiņa, Helēnītes, 
Lullas un Ļubašas – kam, spēlē-
joties pagalmā starp dzīvoja ma-

jām augstceltnēm, daudz parādīt 
no padomju laika dzīves īste nī-
bas. Sākuma lappusēs tiekam 
aplaimoti ar blīvi pasniegtu, 
maķenīt archaisku latvisku lek-
siku: sīkaļas,dēlietis, ierudā bize, 
bļaustīgi, grūstekļi, kraukājas... 
Stāsta virsrakstā minētās ķīpalas 
neatradīsim pat vārdnīcās, bet 
14. lappusē autore atklāj, ka tie 
esot sacepti tauku gabali. Skaidri 
parādīts, ka autore ir ne vien 
rakstniece, bet arī valodniece. 

Tomēr stāsta nagla, vainags un 
gods ir tā pēdējās divās lappusēs 
īsi izstāstītā personāžu nākotne. 
Pie tam stāstījums pieņem nā -
kotnes formu: „Suvaravielas dzī-
 voklī Lulla nekad vairs neat-
griezīsies” utt. Nākotne rakstos 
tiek lietota tik reti, ka te tai 
piemīt īpašs svaigums. Redzot, 
kā viss pārtop, iznīkst, izzūd, 
lasītājam nevar citādi  kā vien  
žēlas uznākt par zudušo bērnību 
un vecajiem laikiem, lai cik 
raupji tie arī nebūtu bijuši. 
At ceros bērnībā lasījis Valža 
Staburaga bērnus, kur pēcvārdā 
bija pastāstīts, kas ar Janci un 
Marču noticis, kad viņi izauguši 

lieli. Skumdināja lasīt, ka bērnība 
reiz aiziet, bet lasītājus arī pa -
skumdināt jau būs bijis kā Valža, 
tā Ilzes Lāces nolūks.

Par mēreni oriģinālu uzlū ko-
jams Lāces stāsts Renē Heseļa 
kāju nemiers. Renē Heselis savu 
bēŗu laikā „planē virs bērinieku 
galvām pie baznīcas durvīm” un 
„notiekošajā noraugās no aug-
šas”. Viņš vēro, kas ar viņa ķer-
meni notiek, vai bēres noris pēc 
viņa izteiktajām vēlmēm, cik 
īstas vai liekulīgas ir izvadītāju 
sēras...

Ko no Ilzes Lāces varētu vē -
lēties nākotnē? – Varbūt vairāk 
ņemt vērā caurmēra lasītāja kon -
centrēšanās spējas un šad un tad 
pārtraukt nemitīgo lasītāja in -
formēšanu ar atpūtas brīžiem, 
refleksijām, pameditēšanu, kaut 
vai kādu dabas aprakstu, ar 
kādiem rakstnieki neskopojās 
agrākos, mazāk steidzīgos lai-
kos. Daudz pateikt nedaudzos 
vārdos, protams, skaitās laba lieta, 
taču notikums aiz notikuma, 
situācija pēc situācijas da  žam 
lasītājam var kļūt apgrūtinoša. 

Par nākotni – esam nodo-
mājuši nākošgad divus mēnešus 
pavadīt Latvijā, un Henriks 
varētu iet Latvijas skolā. Mēs 
varam strādāt attālināti arī no 
Latvijas.

Kā jūs salīdzinātu darbu savā 
ģimenes uzņēmumā ar iepriek-
šējo pieredzi, strādājot gan lie-
lās, gan mazākās kompānijās?

Alvis: Esmu strādājis vairākās 
lielākās un mazākās kompānijās. 
Mazākās reizēm veidojas dis  funk  -
cionāla darba vide, kas atkarīga 
no konkrētām personālijām, 
lielās kompānijās nav iespējams 
realizēt savu radošo potenciālu.

Ne katrs var strādāt kopā ar 

savu sievu vai vīru. Mēs gribam 
strādāt kopā, un mums svarīga ir 
arī mūsu  brīvība.

Dināra. Nav vienkārši. Īpaši 
jāpiedomā, kā sadalīt laiku, kas 
un kad rūpēsies par bērniem. 
Mēs sarunājamies kā vīrs ar 
sievu, bet atkal reizēm kā biznesa 
partneri. Tas nav viegli, bet ir 
interesanti. Mums tas der.

Alvis. Darbs savā uzņēmumā 
prasa sevi disciplinēt. Tomēr tas 
dod arī lielāku gandarījumu, 
piepildījumu un arī prieku.

Dināra. Svarīgi, ka mums 
patīk tas, ko mēs darām. Tas ir 
pamats mūsu sadarbībai un 
attiecībām – atrast prieku, darot 

kopējas lietas, atrast partnerus, 
kam svarīgas tās pašas vērtības. 
Man arī ir svarīgi, ka varam 
tagad atrast jaunus, interesantus 
veidus, kā sadarboties ar saviem 
draugiem, ar kuŗiem kopā gājām 
latviešu skolā. Mani vienmēr 
iepriecina, ka rodošu projektu 
jomā cilvēki ir atvērti un gatavi 
nākt ar savām idejām. Vienmēr 
ir iespējams atrast interesantus 
veidus tīkloties un sadarboties, 
ja mūsu pašu attieksme veicina 
prieku un pozitīvismu.

Alvis. Mums abiem ir nozī-
mīgi savā biznesā uzsvērt mūsu 
latviskās saknes.  Latviešiem ir 
ko dot pasaulei, un mēs abi gri -

bam kaut ko jaunu veidot, celt, 
nevis tikai saņemt.

Vai sava mediju uzņēmuma 
projektos jums izdodas ielikt 
kaut ko no savām latviskajām 
saknēm un latviešu kultūras 
tradīcijām?

Dināra. Noteikti. Kaut vai 
viens piemērs – es konsultēju 
marketingu vienai sievietei, kas 
šeit, Mičiganā, ražo sveces, un 
dažas no tām ir veltītas latviešu 
saulgriežu svinēšanai, veltītas 
trejdeviņām zālītēm. Mēs varam 
latvisko dzīvesziņu pārcelt arī 
amerikāniskā vidē. 

Alvis. Svarīgi parādīt pasaulei, 
ka Latvija ir ļoti pozitīvs stāsts! 

Pirms piecpadsmit gadiem mēs 
daudz domājām un runājām par 
to, kā palīdzēt Latvijai no Ame-
rikas, bet tagad viss ir citādi. 
Latvijā ir tik daudz jaunuz ņē-
mumu, tā ir tik interesanta 
ekonomiskā attīstība. Angļu va -
lodā ir izteiciens lean and hun-
gry – izdilis un izsalcis. Varbūt 
Amerikā mēs esam pārāk paš-
apmierināti, bet Latvijā viss at -
tīs tās ātri, jo ir liela motivācija. 
Svarīgi atrast talantīgus cilvēkus 
un veidot kopēju biznesu, dar-
bus un projektus!

// FOTO: Dināras Strīķes un 
Alvja Briģa foto archīvs

2020. gadā sakarā ar pandē-
miju 3x3 visur, izņemot Aus-
trāliju, notika tiešsaistē.  Līdz ar 
to nebija iespējams vienmēr ap -
zināt precīzo dalībnieku skaitu. 
Uzdotie skaitļi ir aptuveni. Jā  uz-
sver, ka programmas bija ļoti 
labi izkārtotas, un to nozīme 3x3 
saimes kopības izjūtas radīšanā 
bija neatsveŗama. Zoom vidē jeb-
kuŗā 3x3 varēja piedalīties dalīb-
nieki no jebkuŗas valsts! Kaut at -
tālināti, bet 3x3 darbojās veiksmīgi!

Austrālijā – no 2. līdz 8. jan-
vārim paredzētais saiets bija jā  -
saīsina un meža ugunsgrēku dēļ 
jānotur Melburnas Latviešu namā. 
Saietu vadīja Arturs Landsbergs, 
tajā piedalījās 47 dalībnieki.

Latvijā – no 3. jūnija līdz 29. 
jūlijam reizi nedēļā notika vakara  

Trīsreiztrīs pasaulē. 2020. gada pārskats
programmas, (kopā astoņas) 
kuŗās viesojās dažādi lektori. 
Vienu vakaru notika “Brīvais 
mikrofons” – dalībnieku talantu 
skate. No 11. jūnija līdz 19. jū -
lijam reizi nedēļā notika ģimeņu 
seminārs, kuŗā piedalījās +/- 16 
dalībnieki. No oktobra vidus ir 
paredzēts vēl viens ģimeņu se -
minārs. Virtuālo programmu 
organizēja un vadīja Ilva Mieze, 
Elīza Barkāne un Inese Grīn val de, 
un tajā piedalījās 342 dalībnieki.

Lielbritanijā nometne angļu 
valodā – notika no 26. jūlija līdz 
1. augustam. Virtuālā programma 
bija intensīva un interesanta. 
Nometni vadīja Ingrīda Dzeriņa 
ar palīgiem, un tajā bija 48 da -
lībnieki. Saiets latviešu valodā 
nenotika. Trīsreiztrīs rokdarb-

nieces ada siltas dāvaniņas jaun-
dzimušajiem Latvijas slimnīcās.

ASV – Gaŗezerā nometne no -
tika no 2. līdz 8. augustam. Vir -
tuālās programmas dienas kār-
tība līdzinājās parastajām pro-
grammām, tikai bērnu nodar-
bības nebija tik plašas. Nometni 
vadīja Māra Linde, Maija Zaeska 
un Daiga Rūtiņa un tajā pie da-
lījās 136 dalībnieki. Garezera 
3x3 arī rīkoja sadziedāšanos 
Zoom vide, no 1. maija līdz 3. jū -
lijam, kuŗā piedalījās ap 40 da -
lībnieku. Iznāca arī nometnes 
avīze. Katskiļos nometne notika 
no 5. līdz 9. augustam. Virtuālajā 
programmā katru dienu viesojās 
kāds lektors. Nometnē bija 97 
dalībnieki, to vadīja Laila Medne, 
Ingrīda Jansone, Māra Ast un 

Ilze Kancāne. Divas lekcijas bija 
kopīgas abām nometnēm.

Īrijā no 10. līdz 14. augustam 
ik vakaru viesojās kāds lektors. 
Saietu vadīja Zane Kažotniece 
un tajā kopumā piedalījās 195 
dalībnieki. No 28. jūlija līdz 1. 
septembrim reizi nedēļā notika 
ģimeņu seminārs, kuŗā piedalījās 
sešas ģimenes. No 30. marta līdz 
30. jūnijam 3x3 ietvaros tika 
iedziedātas un FB publicētas 
Spēka dziesmas.

Norvēģijā – 3x3 programmā 
no 2. septembra līdz 7. oktobrim 
ik nedēļu notika ģimeņu se  mi-
nārs, kuŗā piedalījās +/- 8 da -
lībnieki. 3x3 nodarbības orga-
nizēja Ilga Švāne un Ieva Žagare. 
29. augustā notika seminārs 
“Tēva un mātes loma cilvēka 

(bērna) identitātes un personības 
veidošanā”, ko vadīja Inese un 
Jānis Atis Krūmiņi.

3x3 pateicas LV Kultūras mi -
nistrijai par piešķirto atbalstu un 
cer, ka tas turpināsies arī nā -
kotnē. Kā vienmēr, vislielākā 
pateicība pienākās visiem 3x3 
darbiniekiem, kuŗi šogad dar-
bojās apbrīnojami radoši, ar iz -
cilu atbildības sajūtu, atdevi un 
sajūsmu.

Informācija par 3x3 atrodama 
www.3x3.lv un dažādo zemju FB 
lapās.

2021. gadā, šobrīd jau tiek 
plānotas nometnes/saieti Kal-
nos, Maltā, Lielbritanijā (an  gļu 
valodā), Īrijā, Gaŗezerā, Kat -
skiļos.
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Runā Raits Eglītis

JĀNIS ANDERSONS

ELISA FREIMANE, 
ALA  Izglītības nozares vadītāja

ASV latviešu skolu pedagogi
satiekas virtuālā konferencē

Atkal dienu virpulī*
Atvērta leģendārajai latviešu trimdas mūziķu grupai

“Trīs no Pārdaugavas” veltīta grāmata

2020. gads atnesis daudz 
jaunumu mūsu ikdienā, īpaši 
diasporas bērnu latviskās izglī-
tības jomā. Tāpat kā vairums 
Amerikas skolu, arī latviešu 
skolas ASV ir pārgājušas uz mā -
cībām neklātienē. Skolotājiem tas 
prasījis ne mazumu pūļu – bija 
jāapgūst citi mācīšanas veidi, ra -
dās jauni pienākumi un izmai-
nījās ierastais dienu ritums.

2020. gada Amerikas latviešu 
izglītības nozares skolotāju kon-
ferenci sākām plānot 2019. gada 
rudenī, kad šķita, varēsim tikties 
kā parasti, bet drīz kļuva skaidrs, 
ka tikšanās klātienē būs jāatliek 
uz 2021. gadu. Šī gada konfe-
renci no 23. līdz 26. septembrim 
noturējām attālināti, jo mums šķita 
svarīga domu apmaiņa par izai ci-
nājumiem, vadot stundas nepa-
rastos apstākļos, vēlējāmies palī-
dzēt skolotājiem saprast, kā la  bāk 
organizēt darbu virtuālā klasē.

Visas konferences sesijas caur-
vija tēmas par skolu pandēmijas 
laikā. Skolotāji klausījās ieteiku-
mus par stundu vadīšanu Zoom 
platformā, par uzdevumu izpla-
tīšanu Google Classroom, par mūsu 
vasaras vidusskolu piedzīvoju-
miem virtuālajās programmās. 
Andra Zommere pastāstīja par 
to, kā skolēnus klātienē gatavojas 
uzņemt viņas darbavietā – ASV 
skolā, Ņujorkas draudzes Ņūdžer-
sijas skolas pārzines Jana Anča-
Tetere un Sarmīte Grigalinoviča-
Leja nodemonstrēja, kā plānoja 
skolas dienu neklātienes apmā-
cībā.

Konference kopumā piedāvāja 

30 sesijas, katras dienas pēdējā 
sesijā notika pārrunu grupas, 
savedot kopā skolotājus ar lī  dzī-
gām interesēm. Klātienes kon fe-
rencēs bieži pietrūkst laika nefor-
mālām pārrunām, tāpēc šogad 
pārrunām atvēlējām vairāk laika. 
Bieži vien pārrunu laikā rodas 
jaunas idejas, tā tas notika arī 

Skare no Bostonas skolas stāstīja 
par mūzikas apmācībām, Dzies ma 
Tetere no Kalifornijas runāja par 
virtuālo teātri, Lāsma Maher no 
Čikāgas skolas parādīja ķekatu 
masku veidošanas nodarbību. 
Līvija Medne no Ņūdžersijas 
skolas ne tikai stāstīja par tautas-
deju stundām Zoom, bet piedā-

las Kursa virtuālo programmu. 
Starp ziemas skolu darbiniecēm 
bija Ņujorkas draudzes Ņūdžer-
sijas skolas pārzines Jana Anča-
Tetere un Sarmīte Grigalinoviča-
Leja, tautasdeju skolotāja Līvija 
Medne, Bostonas skolas mācību 
pārzine un mūzikas skolotāja 
Krisīte Skare, Čikāgas Krišjāņa 

67 dalībnieki, pārstāvot gandrīz 
ikvienu latviešu skolu ASV, bija 
arī dalībnieki no Kanadas un 
Austrālijas latviešu skolām, kas 
klātienē diez vai būtu iespējams. 
Atšķīrās arī konferences ilgums. 
Attālināti to varēja rīkot vairākas 
dienas, iekārtojot sesijas darba-
dienas vakaros un sestdienas 
pēcpusdienā.  Skolotājiem nebi-
ja jālūdz brīvdienas no darba 
devējiem, nebija jāceļo. Sesijas 
bija īsas, un lektorēm nebija 
iespējams aizrunāties sīkumos, 
darbs ritēja raiti. Līdzīgi jāor ga-
nizē arī  stundas Zoom platformā  
latviešu skolās. Ir svarīgi sko lē-
nus iesaistīt, neaizrauties ar sīku-
miem un raiti pāriet no temata 
uz tematu.

Amerikas latviešu apvienības 
valde šī gada rudenī nolēma at -
balstīt latviešu skolas un nomet-
nes ASV ar $100 000 piešķīrumu, 
cenšoties atvieglināt grūtības, 
kas skolām un nometnēm ra -
dušās Covid-19 pandēmijas 
laikā. Līdzīgā veidā, atbalstot lat-
viešu skolu skolotājus un no -
metņu darbiniekus, šī gada sko-
lotāju konference tika rīkot no  
ALA Izglītības nozares līdzek-
ļiem, un dalībniekiem tā bija bez 
maksas. Latviešu skolas un no -
metnes ir mūsu jaunākās paau-
dzes ceļš uz latvisku dzīvesveidu, 
un mums jāturpina atbalstīt gan 
skolas, gan skolēnus un sko lo-
tājus. Tas ir viens no daudzajiem 
veidiem, kā ALA kalpo saviem 
biedriem un latviešu sabiedrībai 
Amerikā.

šoreiz. Viena no lielākajām pār-
runu grupām bija par to, kā 
mācīt latviešu valodu bērniem 
bez priekšzināšanām.

Lielu interesi sestdienas sesijā 
izraisīja Daces Mažeikas stās tī-
jums par ALA valodas līmeņu 
pārbaudījumiem un to pārvei do-
šanu elektroniskā formātā. Sko -
lotājiem interesēja ne tikai pie -
dāvājums pārbaudīt skolēnu va -
lodas līmeņus, radās jautājumi 
par pašiem valodas līmeņiem un 
par to, kā labāk strādāt latviešu 
skolu klasēs, kuŗās mācās bērni ar 
ļoti atšķirīgiem valodas līmeņiem.

Vēl sestdienas vakarā notika 
pārrunas par to, kā nodarboties ar 
mākslu Zoom platformā.  Krisīte 

vāja dalībniekiem savos Zoom 
rāmīšos iemācīties īsu deju. 
Četras “Māksla rāmīšu” sesijas 
izrādījās ļoti populāras konfe-
rences dalībnieku vidū.

Visas runātājas pēdējos mēne-
šos bija darbojušās skolās, mācī-
jušas un mācījušās, viņu uzde-
vums bija nevis uzdoties par eks-
pertēm, bet dalīties ar iegūtajām 
zināšanām, lai latviešu skolu 
skolotāju darbi rudens mēnešos 
ritētu vieglāk. Ar pieredzi dalījās 
Dace Pence, Daiga Cera un 
Sandra Kronīte-Sīpola, kurŗas 
strādāja Gaŗezera vasaras vidus-
skolas virtuālajā programmā, 
Dr. Indra Ekmane, kas vadīja 
Rietumkrasta vasaras vidussko-

Barona latviešu skolas skolotāja 
Lāsma Maher, bijusī Losandže-
losas skolas skolotāja Dziesma 
Tetere, Māra Linde no Ziemeļ-
kalifornijas un Vašingtonas D.C 
skolas pārzine Daina Block.  Lek-
ciju ciklu, bagātināja Andra Zom-
mere un Dace Mažeika.

Virtuālā konference neatvieto 
satikšanos, sadraudzību un ko -
pīgu darbu klātienē, bet īpaši 
laiki prasa īpašu rīcību. Atbildot 
uz aptauju pēc konferences, da -
līb nieki atzina, ka “virtuāla kon-
ference nav labāka par konfer-
enci klātienē”, tās ir atšķirīgas. 
Klātienes konferencēs parasti pie-
 dalās apmēram 30 dalībnieku, 
toties virtuālajā konferencē bija 

Latvijas mūzikas ierakstu iz -
dev niecībām MicRec laidusi klajā 
pazīstamās rakstnieces Noras 
Ikstenas un Viļņa Baumaņa 
grāmatu “Trīs no Pārdaugavas” 
komplektā ar mūzikas grupas 
“Ducele” izdoto  albumu, kuŗā 
iekļautas pazīstamākās leģen dā-
rās ASV latviešu 1970.–80. gadu 
grupas dziesmas.

Grāmatas atvēršanas sarīko-
jums 6. oktobrī jaunatvērtajā Ul -
brokas kultūras centrā “Ulbrokas 
pērle” tika ievadīts ar grupas 
“Trīs no Pārdaugavas” līdeŗa 
Viļņa Baumaņa video uzrunu. 
Tajā Vilnis Baumanis īpaši pa -
teicās grāmatas “Trīs no Pārdau-
gavas. Viļņa Baumaņa stāsts” lī  dz-
autorei rakstniecei Norai Ik -
stenai un grāmatas ievada au  to-
rei Ilzei Jurkānei par sadarbību 
grāmatas tapšanā, kā arī saviem 
dziesmu brāļiem grupā – Mār-
tiņam un Fēliksam Ērmaņiem, 
kuŗi tagad jau uzskaņo savas 
ģitāras Aizsaules dārzos. Vilnis 
Baumanis pieminēja, ka viņu 
grupas dziesmas atspoguļo to, 
kas trimdas latviešus priecēja un 
satrauca 20. gadsimta 70. un 80. 
gados, un pauda gandarījumu, 
ka mūziķu grupa “Ducele” viņa 
mūzikālos “nedarbus” uzspodri-
nājusi no jauna.

Sarīkojumā tika atvērts arī 

mūziķu grupas “Ducele” (starp 
citu, ducele kurzemnieku mēlē ir 
braucamie rati) kompaktdisks, 
kuŗā viņi (Andris Alviķis, Arnis 
Veisbārdis, Artūrs Uškāns un 
Mārcis Kalniņš) par jaunu ie -
dziedājuši grupas “Trīs no Pār-
daugavas” dziesmas, kuŗām vi  sām 

kulinārijas ekspertes Ilzes Jur kā-
nes uzruna, kuŗā viņa atminējās, 
kā 1960. gadu beigās un 70. gadu 
sākumā ar Vilni Baumani un 
viņa ģimeni dzīvojuši vienā 
komūnālajā mājā Īstoranžā, Ņū -
džersijā, tā dēvētajā “Pārdau ga vā”, 
pāri Hudzonas upei. Baumaņu 

viņu dziesmās, laikā, kad Latvijas 
neatkarība nešķita reāla, sirdīs 
iedegās cerības liesmiņa,”teica 
Ilze Jurkāne.

Ilzes Jurkānes teikto lieliski 
papildināja PBLA izpilddirektora 
Raita Eglīša uzruna, kuŗā viņš 
raksturoja citu Viļņa Baumaņa 
darbības šķautni, proti, vēlāk 
Vilnis Baumanis no Ņūdžersijas 
pārcēlies uz Vašingtonu, kur 1980. 
gadu otrajā pusē un 1990. gados 
strādājis radiostacijas “Amerikas 
Balss” redakcijā. Raits Eglītis arī 
uzsvēra, ka Vilnim Baumanim ir 
ļoti labas stāstnieka dāvanas, ko 
pierāda viņa 2003. gadā izdotais 
romāns “Kaŗš kalnā” par zēnu 
dēkām Vācijas bēgļu nometnē, 
un Viļņa Baumaņa daudzie ār -
kārtīgi spilgtie notikumu aprak-
sti mūsu laikrakstā Laiks. Grūti 
iedomāties, ka V. Bau  manis pirms 
pārdesmit gadiem bijis pazīstama 
ASV latviešu ska tuves zvaigzne...

“Grupai “Trīs no Pārdaugavas” 
bija unikāla prasme samaisīt kopā 
tautas dziesmas,  galda dziesmas 
un pašu oriģināldziesmas, kuŗām 
bija nopietni patriotisks piesi-
tiens,” uzrunā teica R. Eglītis. 
“Un tādā puspajokam pusno-
pietnā veidā viņi uzrunāja temas, 
kas no trimdas organizāciju  
nacionālpolītiskā viedokļa bija 
svarīgas un gāja pie sirds sa  bied-

rībai kā trimdā, tā arī tautai 
Latvijā – patriotisma audzi nā-
šana smeldzīgās dziesmās par 
dzimteni Latviju un padomju 
sistēmas izsmiešana tādās jes trā-
kās nacionālākās kompozicijās, 
kā piemēram, par kaimiņu, “kas 
lepni dzīvo mūsu dārziņā”, bet 
„pienāks laiks un uzkrājies būs 
tvaiks,  un kaimiņam būs rēķins 
jāmaksā!” R. Eglītis izteica pa  tei-
cību grupas “Ducele” mūziķiem 
un izdevniecībai MicRec par 
bijušās trimdas grupas mūzikālā 
mantojuma uzturēšanu.

Viļņa Baumaņa un Noras Ik -
ste nas grāmatu “Trīs no Pār dau-
gavas. Viļņa Baumaņa stāsts” un 
grupas “Ducele” kompaktdisku 
“Trīs no Pārdaugavas dziesmas” 
var iegādāties –www.micrec.lv.

*„Dienu Virpulī” – tā saucas 
1975. gadā izdotā skaņuplate ar 
Voldemāra Avena zīmējumu.

**Laika grāmatas redakcijā arī 
iznākusi Viļņa Baumaņa grā-
mata „Pārbaudījums” (2011), kuŗā 
detektīvromāna žanrā ietērpts 
stāsts par šo namu un kas nu jau 
kļuvusi par bibliogrāfisku re -
tumu. –Red. 

*** Ja vēlaties, Laika redakcija 
Jums piegādās šo grāmatas un 
diska komplektu. Rakstiet – 
redakcija@laiks.us!

vārdu un melodiju autors ir 
Vilnis Baumanis. Šai sarīkojumā 
grupa “Ducele” nodziedāja vairā-
kas dzies  mas, un tika arī paziņots, 
ka viņi oktobrī uzsāk Latvijas 
turneju ar Viļņa Baumaņa dzies-
mu uzvedumu.

Sarīkojumam personisku šar mu 
piešķīra grāmatas ievada autores, 
baņķieres un Latvijā pazīstamās 

māja Īstoranžā kļuvusi par satik-
šanās vietu daudziem turienes 
latviešiem, tostarp arī Ņujorkas 
“Elles ķēķa” latviešu rakstnie-
kiem un dzejniekiem. Ilze Jur-
kāne uzsvēra, ka grupas “Trīs no 
Pārdaugavas” vīri un viņu dzies-
mas deva spēku izdzīvot trimdu 
un okupāciju, un deva arī ticību 
un mīlestību Latvijai. “Klausoties 



LAIKS 72020. gada 17. oktobris  – 23. oktobris

P U B L I K Ā C I J A  P Ē C  L A S Ī T Ā J U  V Ē L Ē Š A N Ā S

Grāmatu drauga dzīves dēkas jeb „The Adventures of my 
life  from Helmars Rudzitis”

(To be continued)

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

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

Laika 70 gadu jubilejā apgāds Laika grāmata laida klajā tās 
atjaunoto izdevumu angļu valodā – ar mērķi, lai šis krāšņais 
vēstījums par latviešu trimdu nonāktu arī pie nākamajām 
paaudzēm, kam lasīšana latviešu valodā sagādā grūtības. 

Šī grāmata, kas aptveŗ nozīmīgu laiku un svarīgus notikumus 
latviešu vēsturē saistībā ar lielo pasaules vēsturi 20. gadsimtā, būs 
objektīva un interesanta lasāmviela arī cittautu inte re sentiem un 
pētniekiem.

Iegādājieties šo grāmatu un dāviniet saviem bērniem, 
mazbērniem un draugiem! Tā palīdzēs labāk izprast un iemīlēt 
mūsu tautu, mūsu talantus un spēku. 

Cena USD 35,–

(Continued from No. 38)

Apparently he had suckled 
faith in Communism from his 
mother’s breast. Riekstiņš 
claimed that his whole family 
was communist. His father and 
uncle had suffered terribly 
because of their beliefs, though I 
don’t remember what happened 
to them according to Riekstiņš’ 
story. It was clear, however, that 
he wanted to walk in their shoes 
and do things that his father and 
uncle had not done.

I cannot really complain about 
Riekstiņš and his sacred beliefs. 
Everyone has the right to have 
his or her own beliefs. If he had 
not been so naïve and not 
believed everything that was 
claimed by propaganda, perhaps 
his beliefs would have changed 
during the course of the year. 
That did not happen. Basically 
Riekstiņš was not a bad man, but 
he really was naïve. I had to offer 
only good references about him, 
because I spent the year of ter-
ror under his wing, and we got 
along well as long as Lenin and 
Stalin or even Comrade Spure 
who, you see, said this or that 
yesterday, did not interfere in 
our relationship.

When Riekstiņš took over the 
factory, he knew nothing about 
its operations. He had never 
directed any company, and he 
understood that he needed an 
assistant who could do the prac-
tical work. When the factory 
was taken over, only technical 
personnel and, I believe, one 
office worker were still there. 
The entire management appara-
tus was together with Grāmatu 
Draugs on Grēcinieku Street, 
and everything had been dis-
mantled. I was the only one who 
could be useful to Riekstiņš, and 
so he appointed me as his assis-
tant and planner. In short, I had 
to do all of the work. Thus I 
became a salaried employee of a 
company that I once owned. 
Riekstiņš dealt with propaganda 
and the red shrine, and he 
attended party meetings. I made 
sure that the chimney of the fac-
tory was smoking and that the 
work was done in accordance 
with the schedule.

Oh, what plans, and what a 
schedule! I have to smile (though 
back then I did not smile) about 
the long, long questionnaires 
and plans that I carried out dur-
ing the course of the year. 
Riekstiņš kept bringing reams of 
paper from the trust, threw 
them at me and said “Rudzītis, 
everything needs to be filled out 
by 3:00 o’clock tomorrow.” I had 
to do the work. The plan, for 
instance, had to forecast how 
many records would be in the 
warehouse one year and two 
years from then. How much 
money would there be in the 
cash register during that period? 
By how many percentage points 

Panorama of Riga with St. Peter's Church, appr. 1940 // PHOTO: Zudusī Latvija

would output, demand and 
employee numbers increase? 
Answer the questions, and do so 
by 3:00 o’clock tomorrow after-
noon! It was impossible to 
answer such questions even by 
3:00 o’clock on doomsday. The 
plans had to be submitted, how-
ever, and so I took a “poetic” 
approach toward the documents 

The problem was that only 
Russian was spoken at these 
meetings. The director of the 
trust was a Russian, his deputy 
was a Latvian woman from 
Russia, and at least 90% of the 
directors of leather processing 
companies before and after 
nationalization were Jewish. 
They had no problems with the 

many had to be manufactured 
without them.

When the director went to 
meet with the director of the 
trust, I had to go with him and 
work as a translator, because one 
of them did not speak Russian, 
and the other one did not speak 
Latvian. The deputy director of 
the trust, the Latvian woman 

began to sell records only in 
exchange for older records. 
Everything moved forward rath-
er smoothly. Toward the spring, 
we started to run out of materi-
als, and no new ones were avail-
able. I don’t know how long 
Riekstiņš and his “assistant” 
could have fulfilled the plans, 
but the factory did not arrive to 
the point of “bankruptcy.” 

Among other things, Riekstiņš 
liked his drink. Sometimes he had 
a bottle at the factory, and then 
employees had to join him. In such 
cases it became clear that many 
elementary things were unknown 
to Riekstiņš. He really was not a 
bad guy, but he was totally lost in 
the jungles of communism. On the 
other hand, I remember two cases 
in which employees faced serious 
problems, and despite his commu-
nist beliefs, Riekstiņš kept quiet 
about what they had done. One of 
the violations was minimal – 
someone had stuck the butt of a 
cigarette to the lips of a portrait of 
Stalin. Another employee had seen 
him doing so and betrayed him. It 
was fairly easy for us to convince 
the “little comrade,” as we dubbed 
Riekstiņš, not to report the man to 
the relevant institutions.

The other incident was rather 
comical, though it also could 
have ended badly for the actors 
who took part in the comedy. As 
was the case in every factory, 
ours had a red shrine, which was 
a special room with large por-
traits of Lenin and Stalin and all 
kinds of communist slogans and 
articles. At the center of the 
room was a large table with pro-
paganda materials. One evening 
after the work was done, the 
head of the factory’s workers 
committee (yes, we had such a 
committee), Šmits, had brought 
Anšikins, who was a polisher of 
records, into the shrine, and the 
two of them engaged in which is 
known in English as “making 
love” on the table that was in the 
middle of the room.

and did fill them in by 3:00 
o’clock. That was pure fantasy, 
because sloppy delivery of raw 
materials (by which I mean a 
shortage of materials) meant 
that there could be no forecast 
about how much money or how 
many records there would be at 
the factory after one month, let 
alone two years I the future!

Still, the plans were always ready. 
The director signed them and 
brought them to the trust, who 
probably send them on to Moscow. 
I can imagine how a bureaucrat 
there included my fantasies in the 
“all-Soviet” manufacturing plan. 
I’m joking. The plans probably 
stayed right there in Rīga.

As I have mentioned, Riekstiņš 
received and delivered all of the 
documents to the trust, and I 
have no explain what the trust 
was. Companies in each sector 
were subordinated to a joint 
trust. Belakords was no excep-
tion, but it was the only compa-
ny in the sector. No trust could 
be set up for a single company? 
Where would it be stuffed? It 
turned out that it was stuffed 
into … the trust of the leather 
and footwear industry! What a 
nice combination – records, 
music, songs, shoes and leather 
products.

Each week the directors of all 
of the companies that were sub-
ordinated to the trust held a 
meeting, with the director of the 
trust and his deputy informed 
the directors and encouraged 
them to fulfil plans. Everything 
that was discussed there applied 
only to leather products, but our 
director had to take part, as well. 

Russian language, but our 
Riekstiņš, it turned out, did not 
speak a word of the Russian.

Thus the “deputy director 
Rudzitis” had to accompany 
Riekstiņš to the meeting and tell 
him what was being discussed. It 
was not easy to whisper all of 
what was said about the shoes, 
but Riekstiņš wanted to know 
everything. Sometimes it 
seemed that the things that were 
being discussed were so unim-
portant that I stopped whisper-
ing, but immediately the direc-
tor hit my waist with his elbow: 
“Hey, Rudzītis, what are they 
discussing there?” I had no 
choice. I had to translate how 
many boots had to be manufac-
tured with shoelaces and how 

from Russia, spoke Latvian, but 
with a serious accent. Riekstiņš 
could talk to her directly. The 
door of her office had a card 
with her name and her job, of 
course in Russian. Before her 
surname was the word “engi-
neer.” During one of the visits, 
we somehow wandered into a 
personal conversation, and I 
asked about the sector of engi-
neering in which she had 
received her diploma. Her 
answer surprised me: “I am a 
shoe engineer, a specialist in 
shoe engineering.” It was inter-
esting to meet a representative of 
such an odd sector of industry.

Thanks to the fact that the fac-
tory had a fairly substantial col-
lection of raw materials, we 
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MĀRIS BINDERS
Mūsējie pasaulē

Astra Zariņa – latviešu architekte ar pasaules vārdu
No Vašingtonas universitātes žurnāla "University of Washington Magazine", 2020. gadrudens nr.

P A R  M Ū S Ē J I E M  R A K S T A  A S V  P R E S E

“She started as a very staunch 
kind of modernist, but having 
gone to Rome, she became more 
and more intensely engaged in 
cultural and historical preserva-
tion,” says Day, who does preser-
vation work at his own Seattle 
firm. “The experience (of the 
Rome Prize fellowship) was piv-
otal for her and led to her want-
ing to establish the Rome pro-
gram,” so that more students 
could explore the city in the 
ways she had.

A decade after starting the 
Rome program – which was 
supposed to happen only once 
but continued and grew because 
of overwhelmingly positive stu-
dent response – Zarina found a 
site to house a permanent  UW 
center in Rome: a derelict 15th-
century building off the lively 
Campo de Fiori plaza that could 
be rehabilitated into classrooms, 
offices and apartments for fac-
ulty. After campaigning for and 
winning the University’s invest-
ment in the project, Zarina led 
the renovation, completing it 
with the help of students and her 
husband, architect Anthony 
Costa Heywood.

That she was able to negotiate 
for the space in the heart of 
Rome, persuade the University 
to do the project and oversee the 
renovation of the three stories 
that house the UW speaks to her 
many talents, says Nancy 
Josephson, a Rome program 
alumna from 1983. Josephson, 
’85, watched the project unfold 
the following year when she 
returned to Italy to serve as 
Zarina’s teaching assistant. “She 
was very excited and proud that 

she could secure this home for 
the UW.” As the Rome Center 
expanded, Zarina welcomed 
students and colleagues from 
programs across the University 
to join in the exploration and 
study of the city. In addition to 
teaching, she ran the center – 
living in an apartment upstairs 
–until 1994.

and work started during her 
own explorations of Italy in the 
1960s. She discovered the Civita 
di Bagnoregio, an ancient settle-
ment rising out of a hillside 
about 75 miles north of Rome. 
“The Dying City” had been built 
2,600 years ago by the Etruscans 
on top of a mass of soft volcanic 
rock. Unstable yet stunning, the 

1961, she bought her first house 
there – a one-room building 
with a massive fireplace – and 
set about restoring it. Eventually, 
over decades, she laid plans for 
protecting the town as a whole. 
The Civita endeavor was the 
genesis of the UW Italian Hill-
towns program, which Zarina 
started in 1976. The summer 
study-abroad program paired 
local families with UW students 
who would spend their months 
exploring and documenting 
Civita.

In the 1980s, Zarina and her 
hill towns students co-founded 
the nonprofit Northwest 
Institute for Architecture and 
Urban Studies in Italy, today 
known as the Civita Institute. 
The Seattle-based organization 
offers fellowships, educational 
programs and exchanges be -
tween the U.S. and Italy. After 
Zarina retired from the UW in 
1999, she and her husband 
focused their energies on Civita. 
In 2006, Zarina helped nomi-
nate the site for the World 
Monuments Watch to raise 
awareness of its vulnerability 
and need of preservation. The 
site is now a candidate for a 
UNESCO World Heritage des-
ignation. In 2007, the year before 
she died, Zarina and Heywood 
donated the properties they had 
restored to the Civita Institute. 
“It was definitely her intent to 
keep going with her kind of val-
ues and pedagogy through the 
institute,” says Josephson, who is 
now board president of the non-
profit. “This is her living legacy.”

Today the institute’s board 
includes a number of University 

of Washington alumni. And it has 
developed a permanent exhibit 
in Civita featuring Zarina, cap-
turing her personal history as 
well as her restoration work.

Just by luck, another, unrelat-
ed, project to celebrate Zarina 
broke ground in Civita last 
spring. The “Astra Zarina 
Belvedere,” a bronze and stone 
sculpture designed by Holl 
includes four intersecting 
spheres – representing different 
areas of Zarina’s influence as 
architect, scholar and world citi-
zen. Also, Holl has curated an 
exhibit about Zarina which 
opened last summer at his 
T-space gallery in Rhinebeck, 
New York. “Rome and the 
Teacher, Astra Zarina,” high-
lights another of Zarina’s proj-
ects, “I Tetti de Roma,” a 1976 
book in Italian about the roof-
tops of Rome. The volume pairs 
her written descriptions of 
human spaces in Rome with 
spectacular black and white 
photography of Balthazar Korab. 
Zarina’s former students are 
endeavoring to republish the 
book in English.

Holl’s exhibit about Zarina 
was scheduled to arrive at the 
architecture school on the UW 
campus this fall, but it has been 
delayed because of the pandem-
ic. Meanwhile, Holl currently 
has an exhibit of his own work, 
“Making Architecture” at the 
Bellevue Arts Museum. He 
designed the Bellevue museum 
in 2001, and the exhibit features 
his body of work. The final dates 
of the show are pending based 
on the museum’s Phase 3 re -
opening.

Food, conversation, history, design and teaching were all 
ingredients for la Dolce Vita for professor astra zarina. Beyond 
offering up the city of rome to her students, she taught them to 
look at life and their work from thoughtful and worldly points 
of view

ZARINA’S BIGGEST PRO-
JECT WAS PROTECTING 
CIVITA DI BAGNOREGIO, A 
HILLTOP VILLAGE IN CEN-
TRAL ITALY. SHE BROUGHT 
HER STUDENTS THERE TO 
STUDY THE COMMUNITY 
AND ITS BUILDINGS.

Another thread of Zarina’s life 

tufa stone and tile-roofed com-
munity of medieval buildings 
has long been a tourist favorite. 
Tour guide Rick Steves, ’78, calls 
it his favorite hill town in the 
world.

At Civita, Zarina found a new 
calling – repairing and protect-
ing the village. On a whim, in 

ANDRIS NELSONS
Vācija
5., 6., 12., 13., 14. novembris, 

17., 18. decembris  Andris Nel-
sons un Gewandhausorchester 
Leipzig. Gewandhaus zu Leipzig

10., 11., 12. decembris Andris 
Nelsons un Baiba Skride (vijole), 
un Berliner Philharmoniker.  
Philharmonie Berlin

AINĀRS RUBIĶIS
Vācija
23., 24. oktobris, 1., 7., 18., 

19., 29.  novembris, 9., 19., 
25.  decembris Ainārs Rubiķis 
diriģē Volfganga Amadeja Mo -
carta operu “Burvju flauta”. 
Komische Oper Berlin

ANDRIS POGA
Norvēģija
29.  oktobris Andris Poga un 

Stavanger Symfoniorkester. Sta -
vanger

KRISTĪNE OPOLAIS
Francija
3. decembris Kristīne Opolais 

un Orchestre Français des Jeunes. 
Philharmonie de Paris

Grieķija
23., 30. oktobris, 1., 8. novem-

bris Kristīne Opolais Čo-čo-
sanas lomā Džakomo Pučīni 
operā “Madama Buterfly”. 
Ethniki Lyriki Skini (Greek 
National Opera)

Vācija
4. decembris Kristīne Opolais 

Toskas lomā Džakomo Pučīni 
operā “Toska”. Bayerische Staats-
oper München

MARINA REBEKA
Itālija
20. oktobris Marinas Rebekas 

solokoncerts. Teatro alla Scala
27., 30. novembris, 3., 6., 15., 

19.  decembris Marina Rebeka 
Dezdemonas lomā Džuzepes 
Verdi operā “Otello”. Maggio 
Musicale Fiorentino

INGA KALNA
Vācija
30. oktobris, 7., 15., 26. no -

vembris, 5., 25. decembris Inga 
Kalna Vitēlijas lomā Volfganga 
Amadeja Mocarta operā “Tita 
žēlastība”. Pfalztheater- Kaisers-
lautern

ZANDA ŠVĒDE
Vācija
12., 16., 21., 27.  decembris 

Zanda Švēde Karmenas lomā 
Žorža Bizē operā “Karmena”. 
Oper Frankfurt

PĒTERIS VASKS
Apvienotā Karaliste
4.  decembris Pēteris Vasks, 

“Vientuļais enģelis”, atskaņo 
BBC Concert Orchestra. Queen 
Elizabeth Hall, London

Vācija
25.  oktobris Pēteris Vasks, 

“The Fruit of Silence”, atskaņo 
K a m m e r m u s i k e n s e m b l e 
Laubenheim. Uni Mainz, Georg-
Forster-Gebäude Mainz

Šveice
30.  novembris Pēteris Vasks, 

“Concerto no. 2”, atskaņo Kam -
merorchester Männedorf-Küs-
nacht.  Männedorf

1.  decembris Pēteris Vasks, 
“Concerto no. 2”, atskaņo 
Kammerorchester Männedorf-
Küsnacht. Rümlang

ĒRIKS EŠENVALDS
Apvienotā Karaliste
17.  oktobris Ēriks Ešenvalds, 

“Stars”, Canterbury Cathedral, 
Canterbury

Čechija
13. decmbris  Ēriks Ešenvalds, 

“Only in Sleep”, Church of the 
Annunciation of the Virgin Mary. 
Šumperk

Francija
31.  oktobris Ēriks Ešenvalds, 

“Stars”, Église Saint Martin 
d’Illfurth. Illfurth

Japāna
18.  oktobris  Ēriks Ešenvalds, 

“Northern lights”, Namiki Square 
Large Hall Song. Tokyo

Kanada
12. decmbris Ēriks Ešenvalds, 

“Stars”, Eastminster United Church
Toronto
16. decmbris Ēriks Ešenvalds, 

“Stars”, Jenny Crober Roy 
Thomson hall. Toronto 

Polija
12. decmbris Ēriks Ešenvalds, 

“Stars”, NOSPR.  Katowice

IVETA APKALNA
Austrija
29.  oktobris Iveta Apkalna, 

Wiener Konzerthaus. Wien
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(Turpinājums 10. lpp.)

***
Valdi Dombrovski 

apstiprina ES tirdzniecības 
komisāra amatā

Eiropas Parlamenta (EP) depu-
tāti 7. oktobrī apstiprināja Eiro -
pas Komisijas (EK) vicepriekšsē -
di Valdi Dombrovski (Jaunā Vie-
no tība) Eiropas Savienības (ES) 
tirdz niecības komisāra amatā. 
Tirdzniecības komisāra portfeļa 
piešķiršanu Dombrovskim EP ap -
stiprināja ar 515 balsīm par, 110 
balsīm pret un 70 deputātiem 
atturoties, infomēja EP preses 
sekretārs Latvijā Jānis Krastiņš.

Dombrovskis pēc Eiropas Par-
lamenta (EP) balsojuma mikro-
blogošanas vietnē Twitter norā dī-
ja, ka viņš ir pagodināts un pa tei-
cīgs uzņemties tirdzniecības ko -
misāra amata pienākumus: EP 
deputāte no Latvijas Inese Vaidere 
(Jaunā Vienotība) mikroblogo ša-
nas vietnē Twitter norādīja, ka 
Dombrovska apstiprināšana ES 
tirdzniecības komisāra amatā ir 
“liels sasniegums Latvijai”. 

Valdis Dombrovskis un Inese 
Vaidere

Vienlaikus Vaidere atzina, ka šis 
amats nozīmē arī lielu atbildību: 
EP plenārsēdē esam apstiprinājuši 
Valdi Dombrovski tirdzniecības 
komisāra amatā. Tas ir lielisks sa -
sniegums Latvijai un ļoti liela 
atbildība – vadīt sarunas un slēgt 
tirdzniecības nolīgumus 27 ES 
da  lībvalstu vārdā ar partneriem 
visā pasaulē. Novēlu Valdim iz -
turību un enerģiju!

***
Diskusija par bēgļiem un 

patvēruma meklētājiem Latvijā
Saeimas priekšsēdes biedre, so -

cioloģijas doktore Dagmāra Beit  -
nere-Le Galla piedalījās diskusijā 
“Neizmantotais potenciāls = radi-
kalizācija?”, kas notika starptau -
tiskā laikmetīgās mākslas festivāla 
Survival Kit ietvaros. Diskusijā 
viņa pārstāvēja konservātīvās vē r-
tības un nostāju attiecībā uz bēg   -
ļiem un patvēruma meklētājiem.

Dagmāra Beitnere-Le Galla: 
“Piekrītu, ka valstij ir jāsakārto 
esošā sistēma attiecībā uz patvē-
ruma meklētājiem, taču diskusi-
jas dalībniekus aicināju saprast, ka 
Latvijas valsts, veidojot savu mig-
rā cijas un patvēruma piešķiršanas 
polītiku, ņem vērā sava demo-
grafiskā līdzsvara izjaukšanu pa -
domju okupācijas rezultātā. Jā -
ņem vērā arī fakts, ka mūsu tautas 
sociālajā atmiņā daudziem ir bi -
jusi līdzīga pieredze kā kaŗa bēg-
ļiem un patvēruma meklētājiem 
Otrā pasaules kaŗa izskaņā.”

Lai pārrunātu smago situāciju 
Kalnu Karabahā, Dagmāra Beit-
nere-Le Galla 7. oktobrī, tikās ar 
Armēnijas vēstnieku Latvijā Tig-
ranu Mkrtčjanu. Vēstnieks infor-
mēja par pēdējiem notikumiem 
un Armēnijas puses redzējumu 
par konflikta detaļām. Viņš aici-
nāja valstis, to skaitā Latviju, būt 
gatavām spert nākamos soļus ie -
pretim rīcībai, kas nesaskan ar 
Minskas grupas (Francijas, ASV, 
Krievijas) lēmumiem. Vēstnieks 
lūdza asi nosodīt trešo pušu 
(Turcijas) tiešu iejaukšanos kon-
fliktā. Izskanēja arī fakti par algot-
ņu no Sīrijas iesaisti konfliktā un 
vēl vairāki apgalvojumi, kas rada 
arvien lielākas bažas par konflikta 
nākotni.

***
Piedalās diskusijā par 

ES drošības izaicinājumiem
Aizsardzības ministrs Artis Pa -

briks piedalījās “Eiropas Libe rālā 
foruma” tiešsaistes diskusijā “Jau-
nākie drošības izaicinājumi: Vai 
Eiropas Savienība tos var pār va-
rēt?” Diskusijā apsprieda starp-
tau tiskās sankcijas kā līdzekli 
drau du novēršanai, hibrīdā un in -
formatīvā kaŗa izpausmes, kā arī 
citus aktuālos drošības izaicinā-
jumus Eiropā un citviet pasaulē.

Artis Pabriks

Kopā ar A. Pabriku diskusijā 
piedalījās Nīderlandes parlamen-
ta deputāte Salima Belhaja, Vis-
tulas universitātes Polītikas zināt-
nes un administrācijas pētniecī -
bas institūta direktors Bartlomejs 
No  vaks  un Frīdricha Naumana 
Brīvības fonda projektu vadītājs 
Sebastians Vagts.

***
Grestes balvai izvirzīts 

LTV Ziņu dienests, 
mācītāja Losāne un kustības 

“Dzīvesbiedri” vadītājs
Pētera Grestes Baltijas Vārda 

brīvības balvai no Latvijas šogad 
izvirzīta Iļģuciema sieviešu cietu-
ma kapelāne un mācītāja Rudīte 
Losāne, Latvijas Televīzijas (LTV) 
Ziņu dienests, kā arī cilvēktiesību 
aktīvists, kustības “Dzīvesbiedri” 
vadītājs Kaspars Zālītis, informēja 
SSE Riga Mediju studiju centra 
eksperte un Grestes balvas žūrijas 
pārstāve no Latvijas Vita Dreijere.

Balvu saņēmēji no visām trim 
Baltijas valstīm tiks paziņoti 15. ok -
tobrī īpašā ceremonijā, kas no  tiks 

Stokholmas ekonomikas augst-
skolā Rīgā (SSE Riga).

Pazīstamā latviešu izcelsmes 
Austrālijas žurnālista Pētera Gre-
stes vārdā nodēvētā balva šogad 
tiks pasniegta trešo reizi, un tās 
mērķis ir godināt cilvēkus un 
organizācijas par īpašu devumu 
vārda brīvības stiprināšanā. Bal-
vas patrona Pētera Grestes vadītā 
žūrija izvērtēja pieteiktos kandi-
dātus un no katras Baltijas valsts 
izvirzīja trīs finālistus, kuri pre-
tendēs uz apbalvojuma saņem-
šanu. Žūrijas izraudzītie nomi-
nanti no Igaunijas ir kaimiņvalsts 
prezidente Kersti Kaljulaida, pēt-
nieciskie žurnālisti Katarīna Krjut-
škova un Koits Brinkmans, kā arī 
uzņēmuma Ekspress Meedia iz -
devumu žurnālisti, kuŗi cīnās pret 
preses brīvības ierobežojumiem 
Igaunijas tiesās. Savukārt no Lie-
tuvas izvirzīti žurnālisti Birute 
Davidonīte un Dovidas Pance ro-
vas, kā arī Elena Reimerīte un 
tīmekļa portāls LRT.lt.

“Es esmu neiedomājami patei-
cīgs par pieteikumiem, ko šogad 
saņēmām Grestes Vārda brīvības 
balvai. Tie liecina, ka joprojām ir 
saglabājusies spēcīga izpratne par 
vārda brīvības nozīmi Baltijas 
valstīs – kopienās, kas joprojām 
skaidri atceras, kā ir bijis dzīvot 
bez tās. Kā pierāda vēsture, vārda 
brīvību nekad nevaram pieņemt 
par garantētu. Esmu lepns šī gada 
apbalvojumiem izvirzīt finālistus, 
kuŗi ir izrādījuši milzīgu drosmi 
un uzticēšanos šim mērķim,” no -
rāda žūrijas priekšsēdis Pēteris 
Greste.”Iepriecina, ka balvas finā-
listu vidū redzam dažādību – ir 
gan mediju pārstāvji, gan cilvēk-
tiesību aktīvisti un arīdzan polī-
tiķe. Jā, uzvarētājs no katras valsts 
būs tikai viens, bet šogad īpaši 
gribam godināt visus finālistus, 
kuŗi tik dažādos veidos ir līdz-
darbojušies vārda brīvības stipri-
nāšanā savās kopienās, “atzina 
Dreijere.

Covid-19 ierobežojumu dēļ 15. 
oktobrī paredzētā balvas pasnieg-
šanas ceremonija notiks šaurākā 
lokā nekā ierasts, savukārt pats 
balvas patrons Greste, kā arī Lie-
tu vas un Igaunijas nominanti ce -
remonijai pieslēgsies virtuāli.

Latviešu izcelsmes žurnālists 
Pēteris Greste pasaules mediju 
uz  manības degpunktā nonāca, 
kad, darot savu žurnālista darbu 
medijā Al Jazeera, Ēģiptē tika ap -
cietināts un vairāk nekā gadu 
pavadīja cietumā Kairā.

***
Humānā palīdzība Latvijas 

ģimenēm un senioriem
9. oktobrī  Nacionālo bruņoto 

spēku kaŗavīri Rēzeknē nogādāja 
Vācijas un Zviedrijas nevalsts 
organizāciju sarūpēto humānās 
palīdzības sūtījumu, ko ar labda-
rības organizāciju starpniecību  
sa  ņems sociāli mazaizsargātie ie -
dzīvotāji –  trūcīgas, maznodro-
šinātas ģimenes un seniori. Hu -
mānās palīdzības sūtījums ietver 
pārtiku, apģērbu un apavus, ko 
Zemessardzes 3. Latgales brigāde 
nodod Latgales labdarības orga-
nizācijām izsniegšanai iedzīvo tā-
jiem, kuŗiem nepieciešams mate-
riāls atbalsts. Vācijas un Zviedrijas 
nevalstisko organizāciju ziedotā 
pārtika, apģērbi un apavi jau ir 
sasnieguši arī Kurzemi,

***
Zemessardzes 

1. Rīgas brigāde noslēgusi
mācību “Namejs 2020” ietvaros 
iz  spēlēto Rīgas aizstāvēšanas ope-
rāciju. Pirms 101 gada Latvijas ar -
mijas uzdevumi bija līdzīgi – tikai 
viss notika pa īstam un Rīgas 
pievārtē apturēt daudz spēcīgāka 
pretinieka uzbrukumu vajadzēja 
nevis CRVT un 155 mm pašgā -
jējām haubicēm, bet bruņotajam 
vilcienam un bruņotajiem auto. 
Portāls Sargs.lv pievienojas epizo-
dei kaujās uz Jelgavas šosejas, kur 
latviešu vienības veselu dienu 

pretojās vācu uzbrukumam, no -
darot pretiniekam ievērojamus 
zaudējumus.

*Militāro mācību cikla “Namejs 
2020” ietvaros Inčukalna novada 
Vangažos Mehanizētās kājnieku 
brigādes Artilērijas diviziona ka -
ŗa  vīri veica līdz šim nebijušu 
vingrinājumu – kaujas šaušanu ar 
haubicēm no pozicijām, kas atro-
das ārpus Ādažu poligona territo-
rijas, savukārt lādiņi piezemējās 
mērķa zonā poligona iekšienē.

 Par Covid19 un maskām
Žurnālā IR komentētājs Aivars Ozoliņš raksta par valdības 

pasākumiem vīrusa izplatības ierobežošanā. Mūsu lasītāju ieska-
tam daži fragmenti no raksta.

Vienmēr pirmie, vai augšā, vai 
apakšā, Latvijā vēl nupat bija vieni 

no zemākajiem Covid-19 saslim-
stības rādītājiem pasaulē. Bet   
nu esam pirmajā vietā Eiropā 
saslimstības pieauguma ziņā – 
172% divās iepriekšējās nedē-
ļās, kamēr citur Eiropā tie bija 
apmēram 14%. Septembŗa vidū 

14 dienu kumulatīvais Covid-19 
gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem 

iedzīvotāju Latvijā bija vismazā -
kais Eiropā – mazliet virs 4. Bet aizva-

dītajā nedēļā tas pārsniedza 31.
Ārkārtēji apstākļi prasa ārkārtēju rīcību. Taču valdības reakcija uz 

situācijas krasu pasliktināšanos izskatās pēc padošanās.
Ministru kabinets pirmdien sanāca uz ārkārtas sēdi un nolēma, ka 

sabiedriskajā transportā būs obligāti jālieto maskas. (..)
Ņemot vērā slimības straujo izplatīšanos, vajag jaunus ierobežo -

jumus, arī maskas sabiedriskajā transportā. Taču valdības drudžai -
nā fiksēšanās uz maskām vien liecina par tveršanos pie ārišķībām 
reālas rīcības vietā.

Var tikai minēt, kāpēc valdības polītiķiem tieši maskas šķiet labākais 
bezpalīdzības aizbildinājums. Iespējams, premjērministrs Krišjānis 
Kariņš  iespaidojies no anglosakšu informātīvās telpas, kuŗā sejas ma -
skas ir koronavīrusa apkaŗošanas ikonisks simbols, kaut gan nav 
pasargājušas ne Ameriku, ne Lielbritaniju.

Sejas aizsegi līdz šim Latvijā nebija bijis svarīgs vīrusa ierobežoša -
nas elements. Kad 14. martā valdība izsludināja ārkārtējo situāciju, 
me  dicīniskās maskas vajadzēja tikai veikala apmeklēšanai cilvēkiem, 
kuŗi atgriezušies no vīrusa skartajām valstīm, “ja nav citu risinājumu”. 
Kad ārkārtējā situācija 10. jūnijā beidzās, valdība, drošs paliek drošs, 
noteica prasību lietot sejas aizsegus sabiedriskajā transportā. Reti   
kuŗš to ievēroja, un jūnija beigās, kad valdība atcēla šo prasību, ve -
selības ministre Ilze Viņķele  paziņoja, ka vajadzēja to atcelt jau agrāk, 
lai nedevalvētu nozīmīgu “pretepidēmijas normu”, pēc kuŗas tajā 
brīdī neesot bijis vajadzības. 

Masku lietošana vai nelietošana nebija ietekmējusi saslimstības rā -
dītājus. Toties sabiedrības atbalsts valdības līdz šim saprātīgajiem, 
ekspertu ieteikumos balstītajiem ierobežojumiem bija izšķiroši svarī-
gākais faktors koronavīrusa veiksmīgai savaldīšanai. (..)

Lielākie Covid-19 uzliesmojumi notiek darbavietās, sporta koman-
dās un mācību iestādēs, skaidro epidemiologs Jurijs Perevoščikovs. 
Tur, kur vienuviet slēgtās telpās pulcējas daudz cilvēku. 

Valdības atturēšanos ieviest jaunus ierobežojumus droši vien noteic 
arī sabiedrības noskaņojuma vērtējums. RSU nesen veiktā aptauja 
rāda, ka 12% vispār netic, ka šāds vīruss ir, 36% šaubās, vai ir. Ironiski, 
ka tas ir arī valdības līdzšinējās sekmīgās polītikas rezultāts, ka sli-
mība tieši skārusi tikai nelielu sabiedrības daļu, tāpēc vairs nebija 
jāiepērk griķi vairumā, lai glābtos individuāli, varējām paļauties, ka 
mūs sargā valdības saprātīga rīcība.

No redakcijas. Ministru kabinets 9. oktobrī  ārkārtas sēdē nolēma 
atcelt nedēļas nogalē plānoto Rimi Rīgas maratonu. Uzklausot teju 
visu valdības pārstāvju paustās bažas par Rīgas maratona rīkošanu 
laikā, kad valstī aug saslimstība ar Covid-19, Rimi Rīgas maratona 
direktors Aigars Nords ministriem skaidroja, ka Rīgas maratons 
iecerēts divas dienas un deviņās dažādās distancēs, turklāt visa 
pasākuma laikā netikšot pārkāpti valstī paredzētie noteikumi. Nords 
uzsvēra, ka maratona rīkotāji visu vasaru sadarbojās ar Veselības 
ministriju un Slimību kontroles un profilakses centru, lai nodro ši-
nātu pasākumu bez inficēšanās riskiem. Tajā pašā laikā Nords atzi-
na, ka pasākuma rīkotāji respektēs ikvienu lēmumu, kādu valdība 
pieņems. Ja valdība nolemj par maratona atcelšanu, Nords aicināja 
ministrus ievērot tiesiskās paļāvības principu un, ņemot vērā, ka 
pasākums tiek atcelts pēdējā brīdī, valdībai būtu jālemj par 
kompensāciju pasākuma rīkotājiem.

Pēteris Greste
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(Turpināts no 9. lpp.)

Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas 

valsts budžeta līdzekļiem

lainen) un RLB Folkloras komisi-
jas vadītāja Margita Poriete. Īpašo 
apstākļu dēļ daudzi dalībnieki ne -
varēja svētkos piedalīties klātienē, 
tādēļ vairākas sarīkojuma norises 
bija vērojamas uz ekrāna – gan 
video, gan tiešsaistē. Svētku pir-
majā dienā Rīgas Latviešu biedrī-
bas Zelta zālē apmeklētāji  uzzi-
nāja, kā somugru tautu mūzikā 
iedzīvojušies samērā jaunie brīvo 
mēlīšu aerofona tipa instrumenti 
(piemēram, ermoņika, bajāns, 
gar moška, akordeons u.c.), kā tos 
būvē un kādā veidā spēlē. Starp 
citu, tie ir ļoti populāri un vieni no 
vadošajiem instrumentiem tra-
dicionālo deju sarīkojumos Som-
ugru dienu galvenajā sadarbības 
partnervalstī – Igaunijā. Īpašu 
emocionālu pacēlumu svētku da -
lībniekos izraisīja  ermoņiku, akor-
  deonu un bajānu spēle labu mū -
zikantu sniegumā – klātbūtnē 
prie cēja Latvijā dzīvojošais somu 
muzikants Marko Ojala, bet mū -
ziķi no Igaunijas un Ungārijas 
savus priekšnesumus bija atsūtī-
juši video.

Somugru dienas turpinājās arī 
svētdien (4. oktobrī) Salacgrīvas 
novada Liepupes pagasta Birz gai-
ļos sadarbībā ar biedrību Metse-
poles Līvu kultūras centrs (priekš-
sēdis Jānis Atis Krūmiņš) un 
zem nieku saimniecības Vīganti  
atbalstu. Šeit sarīkojumā pieda -
lījās vīru kopa Vilki, kapela Ieviņa 
un dalībnieki no Rīgas – lībiešu 
dziesmu ansambļa Līvlist un RLB 
Folkloras komisijas. 

Ziņas sakopojis  P. Karlsons

11. oktobrī bija veltīta leģendārā 
tenora Kārļa Zariņa 90. jubilejas 
atcerei. 11. oktobrī notika arī vai-
rā kas debijas – Lizas lomu pirmo 
reizi dziedāja Tatjana Trenogina, 
Hermaņa lomu – Andris Ludvigs, 
Polinas lomu – Laura Grecka, Pri-
ļe pas lomu – Marlēna Keine un 
Tomska lomu – Richards Mača-
novskis. 

Savukārt 13. oktobŗa izrādē 
Hermaņa lomā debitēja Artjoms 
Safronovs. Pie diriģenta pults 
“Pīķa dāmas” izrādēs pirmo reizi 
stājās Normunds Vaicis. Pēteŗa 
Čaikovska operas “Pīķa dāma” 
iestudējums atjaunojuma pirm -
iz rādi piedzīvoja šī gada februārī, 
godinot režisoru Andreju Žagaru.  
Kopā ar viņu iestudējuma rado-
šajā komandā strādāja scēno -
grafs Aleksandrs Orlovs, kostīmu 
māk s liniece Kristīne Pasternaka, 
choreografe Elita Bukovska un 
gaismu mākslinieks Gļebs Fiļštin-
skis, savukārt atjaunojuma reži-
sors ir Juris Žagars.

***
Izskan Somugru dienas 2020
Jau septiņus gadus pēc kārtas 

(šogad 3. un 4. oktobrī) Rīgas Lat-
viešu biedrības Folkloras komi -
sija sadarbībā ar asociāciju Fenno- 
Ugria (Igaunija) un somugru tau-
tu valstu (Igaunijas, Somijas, Un -
gārijas) vēstniecībām organizēja 
Somugru dienas Latvijā – lieliskus 
svētkus, kas dod iespēju iepazīt 
un atrast kopīgo, līdzīgo, atšķirīgo 
un pārsteidzošo somugru tautu 
un latviešu kultūrā, kā arī būt 
līdzdalīgiem interaktīvās norisēs.

Svētkus ar uzrunām apsveica 
RLB Valdes locekle Skaidrīte Na -
u mova,  Igaunijas Republikas ār -
kārtējais un pilnvarotais vēstnieks 
Latvijā Arti Hilpuss (Arti Hilpus), 
Somijas Republikas ārkārtējā un 
pilnvarotā vēstniece Latvijā Rīta 
Korpivāra (Riitta Korpivaara), 
Un  gārijas ārkārtējais un pilnvaro-
tais vēstnieks Latvijā Ferencs 
Bāņai (Bányai Ferenc), asociācijas 
Fenno – Ugria direktore Vija Kadi 
Raudalainena (Viia-Kadi Rauda-

uzsvēra nepieciešamību respektēt 
un ievērot tos lēmumus, kas jau 
iepriekš ir pieņemti migrācijas 
un patvēruma polītikas kon tek-
stā. Deputāti iepazinās ar Eiropas 
Komisijas (EK) izstrādāto priekš-
li kumu pakotni par jauno Migrā-
cijas un patvēruma paktu, kā arī 
Iekšlietu ministrijas izstrādāto 
nacionālo pozīciju, gatavojoties 
oktobrī plānotajai Eiropas Sa  vie-
nības iekšlietu ministru nefor mā-
lajai padomei.

*7. oktobrī Jaunie konservātīvie 
tikās ar vadošo lauksaimniecības 
organizāciju pārstāvjiem, lai vie-
notos par turpmākajiem soļiem 
stratēģijas “No lauka līdz gal-
dam” ieviešanu nacionālajā li  kum-
došanā. Stratēģija paredz pe  s ti-
cīdu samazināšanu lauksaim nie-
cībā un antibiotiku samazināša -
nu lopkopībā, kā arī bioloģiski 
sertificēto platību palielināšanu.

*8. oktobrī, tieslietu ministrs 
Jānis Bordāns ar Latvijas Bāriņ-
tiesu darbinieku asociācijas valdi 
apsprieda turpmāko rīcības plā-
nu, lai praktiski atbalstītu turp-
māko bāriņtiesu efektīvu darbību 
saistībā ar gaidāmo administrātīvi 
territoriālo reformu.

* Izglītības un zinātnes ministre 
Ilga Šuplinska: Izglītības attīstības 
pamatnostādnes nākamajiem 7 
gadiem respektē mūsu lielāko 
bagātību – cilvēku! Izglītības attīs-
tības pamatnostādņu izstrādē 
Lat vija vadījusies pēc OECD eks-
pertu ieteikumiem. Nākamiem 
septiņiem gadiem ir noteikts iz -
glītības attīstības virsmērķis – no -
drošināt kvalitātīvas izglītības 
iespējas visiem Latvijas iedzīvo-
tājiem, lai veicinātu viņu poten-
ciāla attīstību un īstenošanu visa 
mūža garumā un lai veidotu viņu 
spēju mainīties un atbildīgi vadīt 
pastāvīgās pārmaiņas sabiedrībā 
un tautsaimniecībā.

*Digitālo technoloģiju izman-
tošana sporta skolās paver ceļu 
uz izcilību. YoPlayDo dibinātājs 
Andris Kaušelis izveidojis bērnu 
futbola platformu spēlētāju datu 
un statistikas uzskaitei. Balstoties 
uz datu vēsturi, tā dod iespēju 
treneriem novērtēt spēlētāju pro-
gresu un attīstības līmeni. Izglī-
tības un zinātnes ministre Ilga 
Šuplinska uzskata, ka šo piemēru 
var pārņemt arī citās nozarēs.

* Tirgus diena Kārsavā ir katra 
mēneša trešajā svētdienā, kad tir-
gum un tirgošanās baudām tiek 
nodota visa Telegrafa iela, tā ir 
vismaz kilometru gaŗa un tirgot-
ies drīkst arī pieguļošajās šķērsie-
liņās. Vietas tiek aizņemtas jau 
iepriekšējā vakarā, iezīmētas ar 
stabiņiem vai arī tās vienkārši jau 
sen ir zināmas rēgulārajiem tirgo-
tājiem un “svešie’’ nu tā vienkārši 
netiek pie labākajām vietām.

***
Pēteŗa Čaikovska operas 

“Pīķa dāma” izrāde 

nī cas’’, kas tiek organizētas bēr -
niem, kuŗi ārstējas Bērnu klī nis-
kajā universitātes slimnīcā Rī gā, 
ar moderno technoloģiju palīdzī-
bu iesaistās arī bērni, kas dzīvo 
tālu aiz Latvijas robežām.

Gandarījums, ka tematiskos 
uzdevumus par Latvijas mežos 
sastopamajiem dzīvniekiem, ku -
ŗus slimnīcas pacientiem sagata-
voja Latvijas Nacionālā Dabas 
mūzeja speciālisti, ar moderno 
technoloģiju palīdzību un aiz rau-
tību pilda arī latviešu kopienas 
jaunā paaudze Austrālijā. (Pēc lat-
viesi.com.)

***
Lietuvas Seima vēlēšanās 
balsojuši 47,6% vēlētāju

Lietuvā notikušajā Seima vēlē-
šanu pirmajā kārtā piedalījušies 
47,6% balsstiesīgo valsts iedzī v o-
tāju – par trim procentpunktiem 
mazāk nekā iepriekšējās parla-
menta vēlēšanās pirms četriem 
gadiem. Iepriekšējā balsošanā sa  vu 
gribu šoreiz pauduši 11,64% vē -
lētāju, 11. oktobrī Lietuvā balso-
juši vēl 35,52% vēlētāju, bet, ie -
rēķinot arī ārvalstīs balsojušos 
Lietuvas pilsoņus – 35,9%, liecina 
Centrālās vēlēšanu komisijas 
(CVK) informācija, kas publis-
kota pēc vēlēšanu iecirkņu slēg-
šanas. Pie balsošanas urnām sa -
skaņā ar CVK datiem šoreiz bija 
tiesīgi doties 2 449 683 cilvēki – 
gandrīz par 55 000 mazāk nekā 
pirms četriem gadiem. Lietuvas 
Seimā jāievēlē 141 deputāts, 70 
deputātus ievēlē daudzmandātu 
apgabalā pēc partiju sarakstiem, 
bet 71 – vienmandāta apgabalos.

***
Ziņas īsumā

* Ņemot vērā Covid19 straujo 
izplatību, valdība lēmusi stingrāk 
ierobežot cilvēku pulcēšanos, iekš-
telpās ļaujot pulcēties līdz 500, bet 
ārtelpās – līdz 1000 cilvēkiem. Ie -
ro bežojumi stājās spēkā 10.ok -
tobrī.

* Pēc pašvaldības SIA “Rīgas sa -
tiksme” pieteikuma Rīgas rajona 
tiesā ir ierosināta lieta pret biju-
šajiem uzņēmuma valdes locek-
ļiem par 1,3 miljonu eiro piedzi-
ņu. Prasība celta pret bijušajiem 
valdes locekļiem, kuŗi uzņēmu -
ma valdē darbojušies laika perio-
dā no 2010. gada līdz 2018. gada 
decembrim. Prasības pamats ir 
saistīts ar 16 fiktīvu konsultantu 
nodarbināšanu. Linda Ozola: “Zi-
 nu, ka šī nebūs pēdējā prasība!”

* Vēlēšanu kampaņu izmak-
sas Rīgas domes vēlēšanās bijušas 
krietni lielākas nekā līdz šim 
publiski izskanējis, ziņo Latvijas 
Televīzijas raidījums de facto. Tā 
secināms, no partiju vēlēšanu iz -
devumu deklarācijām, kas ie -
snieg tas Korupcijas novēršanas 
un apkaŗošanas birojam (KNAB). 
Iepriekš nosauktās summas bija 
par reklāmu izvietošanu, kam ko -
pumā tērēts ap 1,3 miljoniem 
eiro. Tomēr partijām bijuši arī citi 
tēriņi. Kopējie izdevumi pār-
sniedz 2,2 miljonus eiro.

*Saeimas Eiropas lietu komi-
sijas deputāti 7. oktobrī, atkārtoti 

***
LZA prezidents – 

Ivars  Kalviņš 
Jaunievēlētais Latvijas Zinātņu 

akadēmijas (LZA) prezidents 
Ivars Kalviņš darba pienākumus 
sāks pildīt 1. decembrī, aģentūru 
LETA informēja akadēmijā.

Ivars Kalviņš

8. oktobrī  ar 136 balsīm no 186 
par tās prezidentu ievēlēts Kal-
viņš. Tāpat LZA ārkārtas piln sa-
pulcē tika vēlēts Senāts, Senāta 
lo  cekļi ar padomdevēja tiesībām 
un Uzraudzības padome.

Jaunievēlētā Senāta locekļi ir 
LZA īstenie locekļi Maija Dam-
brova, Kristaps Jaudzems, Indri-
ķis Muižnieks, Māris Turks, Jānis 
Grundspeņķis, Donats Erts, Jānis 
Spīgulis, Andris Ozols, Bruno 
Andersons, Tālis Gaitnieks, Īzaks 
Rašals, Ilga Jansone, Dace Markus 
un Maija Kūle. Par Senāta locek-
ļiem ar padomdevēja tiesībām 
ievēlēti LZA korespondētājlocekļi 
Aivars Bērziņš un Tatjana Koķe. 
Savukārt jaunievēlētajā Uzrau dzī-
bas padomē ievēlēti Ringolds Ba -
lodis, Juris Dehtjars, Edīte Kauf-
mane, Juris Krūmiņš, Nikolajs 
Sjakste un Aivars Žūriņš.

***
Latviskas pusdienas Sidnejas 

latviešu draudzē
4. oktobrī, pēc kārtējā dievkal-

pojuma, dievlūdzēji pulcējās uz 
pusdienām draudzes namā. Kat-
ram tika pasniegti cīsiņi un skābi 
kaposti, un mācītāja Kolvina cep-
tā rupjmaize. Saldajam ēdienām 
bija Karinas Baumanes sagatavotā 
debess manna, un pie kafijas Lin-
das Makfersonas  ceptā citronkū-
ka. Tie, kas vēlējās, arī baudīja 
glāzi vīna.

Latviskas pusdienas Sidnejas 
latviešu draudzē // Foto: Kolvins 
Makfersons

Par pusdienu laiku uz lielā ek -
rāna mācītājs rādīja fragmentus 
no Latvijas Dziesmu svētkiem. 
Visiem ļoti patika redzēt un klau-
sīties lielo, vareno kori. Viens lai-
mīgs dalībnieks aizgāja mājās ar 
laimīgu piedalīšanos izlozē (lucky 
door prize), ko bija ziedojusi Anda 
Medne. Ievērojot visus ierobežo-
jumus, sakarā ar Covid-19 notei-
kumiem, varēja baudīt ļoti sirsnī-
gu, latvisku pēcpusdienu savā 
skaistajā draudzes namā. (Pēc 
laik raksta Latvietis)

***
Saikne ar Latviju turpinās arī 

vīrusa pandēmijas laikā
Liels prieks, ka brīvprātīgo īste-

notajās aktivitātēs “Radošās darb-

BALTKRIEVIJA. ES 
vēstnieki Minskā solidarizējas ar 
Lietuvas un Polijas vēstniecībām. 

ES delegācijas Minskā paziņo-
jums 2020. gada 6. oktobrī

Eiropas Savienība balstās uz 
so  lidāritāti. Globāli Eiropas Sa -
vie nība pauž vienotu nostāju. 
Vēstnieki pauž savu nožēlu par 
Baltkrievijas iestāžu prasību ievērojami samazināt Polijas un Lie-
tuvas diplomātisko klātbūtni Minskā un vērtē to kā neproduktīvu. 
Lietuva un Polija ir spiestas atsaukt savus vēstniekus uz konsultāci -
jām. Šādi mēģinājumi vērsties pret atsevišķām dalībvalstīm nevājinās 
mūsu vienotību. Visas ES dalībvalstis aicina Baltkrievijas iestādes 
izbeigt vardarbību un represijas, atbrīvot visus aizturētos miermīlī-
gos protestētājus un politiskos ieslodzītos, cienīt plašsaziņas līdzekļu 
brīvību un pilsonisko sabiedrību un sākt iekļaujošu nacionālo dia-
logu, lai nodrošinātu Baltkrievijas suverēnu, neatkarīgu, demokra-
tisku un pārtikušu nākotni.

NĪDERLANDE. Latvijas vēstniece Nīderlandē Aiga Lie pi-
ņa reģionālā vizītē apmeklēja Brabantas provinci.Vizītes noslē gumā 
vēstniece Aiga Liepiņa viesojās Limburgas provinces pilsētā Vērtā, 
kur oficiāli tika atklāts Latvijas goda konsulāts Limburgas un 
Brabantas provincēs. Goda konsulāts pilda savas funkcijas jau kopš 
2020. gada marta, tomēr Covid-19 pandēmijas radīto ierobežojumu 
dēļ oficiālā atklāšana tika atlikta uz vēlāku laiku. Vēstniece izteica 
pateicību goda konsulam Emīlam Brušinskim par līdzšinējo aktīvo 
darbu, sniedzot atbalstu Latvijas vēstniecībai un LIAA pārstāv-
niecībai, veicinot Latvijas un Nīderlandes sadarbību. Tikšanās laikā 
tika pārrunāti vairāki jauni sadarbības projekti, arī vēstnieces vizīte 
Māstrihtā tuvākā nākotnē.  

Operas “Pīķa dāma”izrāde
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L A I K U  U N  V I E T U  M I JĀ S

“Oktobrēni” – tas bija padomju 
bērnu indoktrinācijas pirmais 
posms. Kaut gan boļševiku ap  vēr-
sums Petrogradā notika 1917. 
gada 7. novembrī, pēc “vecā stila” 
tas bija 25. oktobris, un tā nu pa -
saules vēsturē ienāca jēdziens “Ok -
 tobŗa revolūcija”. Šis apvēr sums 
bija pārsteigums, un tā sekas bija 
globālas un draus mī gas.

Bet te ir runa par mīklainu jē -
dzienu, kas saistīts ar vēlēšanu 
specifiku Savienotajās Val stīs:  
“The October surprise” (oktobŗa 
pārsteigums). ASV prezidenta vē -
 lēšanām jānotiek ik pa četriem 
gadiem “novembŗa pirmās nedē-
ļas otrdienā”, t.i. šogad 3. novem-
brī. Un ne vienu reizi vien ok  - 
to brī – vēlēšanu kampaņas pašā 
kar stumā  –  negaidīti gadījās  kaut 
kas tāds, kas radīja apjukumu un 

“Oktobŗa pārsteigums”
varēja mainīt konkurentu izre-
dzes.

2016. gadā tāds pārsteigums 
“uzpeldēja” 7. oktobrī, kad nez 
no kuŗienes kļuva zināms, ka 
pirms vairākiem gadiem   Do -
nalds   Tramps saunā   ar drau-
giem    bija plātījies: “Kad tu esi 
zvaigzne, viņas ļauj tev to drīt. 
Tad tu vari darīt visu ko – grābt 
aiz “pussy” (latviskot neņemos). 
Vari darīt visu”. Šoks bija pa -
matīgs. Bijusī ASV valsts sekre-
tāre Kondolīza Raisa pat ieteica   
Trampam   noņemt savu kandi-
da tūru prezidenta amatam no 
republikāņu partijas. Tomēr 
Tram pam, kā zināms, “tas” pa  gā-
ja secen. Daudzi viņa piekritēji 
acīmredzot nosprieda, ka dūšīgs 
vīrišķis var sev to atļauties.

Taču šoreiz “oktobŗa pārstei-

gums” patiešām bija kā bumbas 
sprādziens: 2. oktobrī kļuva zi -
nāms, ka Tramps inficējies ar ko -
ronavīrusu! Seniors (74 gadi), 
diezgan brangs – palielināta riska 
grupa. Un ja nu? Šausmīgi pat 
iedomāties!

Vainīgs bija Tramps pats: pan-
dēmijas sākumā viņš nicinoši 
vīpsnāja par šo “gripas paveidu”, 
un pat tad, kad Amerikā no vīru -
sa mirušo skaits sniedzas simt 
tūkstošos, viņš bez maskas orga-
nizēja pasākumus, kuŗos pie  da-
lījās simtiem viesu – bez kā   das 
distances, ignorējot priekš rak - 
s tus. Tad nav ko brīnīties, ka infi-
cējās vairums viņa palīgu Bal  tajā 
namā, nemaz jau neru nājot par 
viņa dzīvesbiedri – Pirmo lēdiju.

Trampu uz divarpus dienām 
pārveda uz tuvējo kaŗa hospitāli 

un tad atļāva turpināt ārstēšanu 
pie sevis Baltajā namā, var teikt – 
“mājas slimnīciņā”.

Skaidrs, ka ap šo visu augstāko 
pacientu lēkāja (piedodiet) Ame-
rikas labākie ārsti, viņam deva 
visdažādākos preparātus, tostarp 
tādu, kas vēl skaitījās izmēģi nā-
juma stadijā. Kad top šīs rindi-
ņas, šķiet, ka viņa dzīvībai nekas 
nedraud, bet ir jāuzmanās – ko 
viņš iedomā darīt, rautin raujas 
vēl un vēl uzstāties, runāt mīti-
ņos. “Viņš ir traks,” nosprieda 
Nensija Pelosi – ASV kongresa 
pārstāvju palātas priekšsēde (no 
demokratu partijas) un ierosi -
nāja “iedibināt” Konstitūcijas 25. 
labojumu (amendment), kas ļauj 
atstādināt prezidentu, kad viņš 
nav spējīgs pildīt savus pienā-
kumus.

Var simpatizēt Trampam, var 
viņu pagalam neieredzēt, bet  viņa 
prezidentūras četros gados ap  -
stip  rinājās atziņa, ka viņš ir im -
pul sīvs, neaprēķināms un un  tu-
mains. Labi, ka ir vēl gudri un 
apdomīgi vīri, kas lūko “iz  taisnot” 
viņa līkločus, piemēram, valsts 
sekretārs Maiks Pompeo un pre-
zidenta znots Dzhareds Kušners.

3. novembrī, neatkarīgi no iz -
nākuma, Amerikā var uzliesmot 
nekārtības, spriež vērotāji. Ap  tau-
jās Džo Baidens apsteidz Trampu, 
un, ja par viņu nodoto balsu skaits 
būs pietiekami “ma  nāms”, viņš 
var vinnēt. Taču 2016.gada pie-
redze rāda, ka iz  šķirošs varētu būt 
vairāku ASV pavalstu t.s. elektoru 
kollēģiju locekļu balsis.

Līdz vēlēšanu dienai var vēl 
daudz kas notikt.

JURIS 
LORENCS

Ar nepacietību Latvija un Rīga 
gaida lielo “megaprojektu” – jau-
no Rail Baltica dzelzceļa ma -
ģistrāli. Tā būtiski izmainīs gan 
satiksmes iespējas, savienojot 
Lat  viju ar Rietumeiropu, gan 
vizuāli pārveidos pašreiz no  lai s-
to dzelzceļa stacijas un Cen  - 
trāl tirgus apkārtni. Projektā in -
ves tētā nauda, ap sešiem miljar-
diem eiro, būtiski sildīs Baltijas 
valstu ekonomiku. Vienlaikus 
rīdzinieku, patiesībā daudzu Lat-
vijas iedzīvotāju uzmanību pē -
dējā laikā piesaistījuši vairāki 
būvniecības projekti, kuŗu iz -
mak sas ne tuvu nav salīdzinā-
mas ar Rail Baltica. It kā labi 
iecerēti, tie tomēr izsaukuši visai 
pretrunīgu sabiedrības reakciju. 
Viens no tādiem – jaunā kon-
cert zāle. Tā plānota pašā Rīgas 
centrā, blakus Kronvalda par-
kam, Elizabetes ielā Nr. 2. Tātad 
vietā, kur patlaban atrodas Pa -
saules tirdzniecības centrs, bet 
līdz 1991. gada augusta pučam – 
Latvijas PSR kompartijas gal -
venais birojs. 16. jūnijā valdība 
sēdē tika lemts, ka šī valstij pie-
derošā būve jānojauc un tās vie -
tā jāuzceļ moderna koncertzā - 
le. Iespējamās izmaksas – ap 100 
miljoni eiro. Argumenti – izcila 
vieta, savukārt Pasaules tirdz -
nie cības centra ēka esot “morāli 
un fiziski novecojusi”. Adrese 
patiešām ir lieliska. Viena no 
skaistākajām, sakoptākajām Rī -
gas vietām, “klusais centrs”. Bet 
ir viens “bet” – te nav kur novie-
tot auto! Pat pazemes garāžas 
būvniecība neko neatrisinātu, 
turklāt lielu koncertu laikā pil-
sētas centrā iestātos satiksmes 
kolapss. Tā nu ir iznācis, ka visa 
Rīga no Daugavas līdz pat Grī-
ziņkalnam uzbūvēta laikā, kad 
automašīnu vēl nebija. Ko 21. 
gadsimtā darīt ar 18. un 19. gad-
simtos veidotu pilsētvidi – tā ir 

Lielo projektu kārdinājums
daudzu Eiropas pilsētu problē-
ma, un Rīga te nav nekāds iz -
ņēmums. Tāpat neiztur kritiku 
apgalvojums par ēkas “fizisko 
nolietojumu”. Nesen veiktā eks-
pertīze liecina, ka tās stāvoklis ir 
apmierinošs (kopējais nolieto-
jums ir vien 40%), ēka ir droša 
izmantošanai. Netieši to aplie-
cina fakts, ka ilgu laiku šeit at -
radās Izraēlas vēstniecība. Arī 
sabiedrība nav sajūsmā par vie-
tas izvēli. Kā liecina aptaujas, 
koncertzāles būvniecību Kron-
valda parkā atbalsta vien 18% 
rīdzinieku, neatbalsta – 61%. 
Turklāt tuvu Rīgas centram ir 
desmitiem degradētu rajonu, 
kuŗu apbūve un sakopšana bū -
tiski uzlabotu pilsētas vidi.

Nākamais piemērs – jaunā 
Valsts drošības dienesta ēka. 
Vajadzīga, nepieciešama lieta.  
Projekta iespējamās izmaksas 
tiek turētas noslēpumā. Medijos 
gan parādījušās ziņas, ka tie 
varētu būt ap 50 miljoniem eiro. 
Bet atkal daudzos neizpratni 
rada būvniecības vietas izvēle- 
bijušā velotreka “Marss” territo-
rijā Rīgā, Brīvības gatvē Nr. 207. 
Te aug simtgadīgi koki, tāpēc 
saprotams, ka apkārtnes iedzī-
votāji  šajā vietā vēlas (tika sa -
vākti vairāk nekā 10 000 parak-
sti!) redzēt parku. Viņu argu-
ments – bijušās rūpnīcas VEF 
industriālajā apkaimē ir maz za -
ļumu. Pret būvniecības ieceri 
uzstājās arī tieslietu ministrs, 
Jaunās konservātīvās partijas va -
dītājs Jānis Bordāns. Viņa ar  gu-
mentācija: “Mums šobrīd ir 
daudz drošības dienestu, un, ja 
katrs gribēs būvēt savu ēku par 
milzīgiem līdzekļiem, tad tikai 
apstiprināsies Jaunās konservā-
tīvās partijas deklarētais, ka dro-
šības dienestu apvienošana ir 
ļoti steidzams uzdevums. Dro-
šības dienestu daudzums nav 

mūs novedis pie to efektivitā -
tes.” Diemžēl nu jau koki ir no -
zāģēti, turklāt tas notika 31. au -
gustā, tātad tieši nākamajā dar ba 
dienā pēc Rīgas Domes ārkār - 
tas vēlēšanām. Balsis nodotas, 
par reitingiem var nedomāt, uz 
priekšu!

Diskusijas radījusi arī ziņa par 
iespējamo jaunas sabiedrisko 
mediju (tātad Latvijas Televīzijas 
un Radio) ēkas celtniecību. Na -
cionālā elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu padome uzskata, ka šim 
mērķim jāizmanto financējums 
no Eiropas Savienības ekonomi-
kas atveseļošanas programmas, 
kas paredzēta Covid-19 pandē-
mijas seku pārvarēšanai. Aptu-
venās celtniecības izmaksas –   
57 miljoni eiro. Bet dzīve ir pa -
radoksu pilna. Tieši Covid-19 
pandēmija, kuŗas dēļ pēkšņi pa -
vērusies iespēja celt jauno me -
diju pili, rada daudz neskaidrī -
bu gan par iecerētās ēkas pro-
jektu, gan par tās iekšējo saturu. 
Kādu māju būvēt? Milzīgas at -
klāto biroju telpas ar simbo lis-
kām starp sienām starp darba 
vietām, kur vīruss var netraucēti 
izplatīties? Jeb par paraugu izvē-
lēties tradicionālās biroju ēkas, 
augstceltnes ar neskaitāmām 
ma  zām istabiņām? Trešā iesp ē - 
ja – uzcelt kaut ko pavisam ne -
lielu. To varētu nosaukt par 
territoriju, kur attālināti strādā-
jošie cilvēki ik pa brīdim satie-
kas, ievērojot darba vajadzības 
un operatīvo epidemioloģisko 
si  tuāciju. Turklāt technoloģijas 
nemitīgi attīstās, tās ļauj vienā 
istabā iekārtot radio studiju, bet 
viedtālrunis jau kļuvis par mo -
bilu televīzijas staciju. Tomēr 
pats būtiskākais jautājums – kā -
dam jābūt Latvijas sabiedriska-
jam medijam? Vēl pat nav iz -
strādāts plāns Latvijas Radio un 
Latvijas Televīzijas apvienoša-

nai, bet mēs jau esam gatavi 
būvēt jaunu māju!

Neviens jau nav pret jaunas 
koncertzāles, Drošības dienesta 
ēkas vai sabiedrisko mediju na   -
ma celtniecību. Neizpratni un 
rūgtumu rada tas, ka iztrūkst 
dialoga, netiek uzklausīts sabied-
rības viedoklis, ka polītiķi un 
ierēdņi nespēj pamatot savas 
ieceres. Vēl vairāk – dažkārt pat 
necenšas to darīt. 

Un tagad par kādu pavisam 
jaunu iniciatīvu, kas daļā sabied-
rības izraisīja jautrību. Šoreiz 
gan lieta grozās ap virtuālu lie -  
tu – Latvijas tēlu pasaulē. Ekono-
mikas ministrs Jānis Vitenbergs 
atzinis, ka patlaban pastāvot vai-
rāki savstarpēji nesaistīti Lat -
vijas zīmoli, kas radot nevienno-
zīmīgu priekšstatu par mūsu 
valsti. Tagad šajā lietā beidzot 
tikšot ieviesta kārtība. Turpmāk 
vienotā valsts tēla stratēģijas 
izstrādi koordinēšot Latvijas In -
vestīciju attīstības aģentūra, po -
zicionējot Latviju kā radošuma 
lielvalsti. Paredzams, ka tuvā-
kajos trīs gados šim projektam 

tērēs četrus miljonus eiro. Nu 
ko, lai veicas! Vienīgi vietā būtu 
atgādināt, ka pārdot pasaulei tik 
abstraktu lietu kā “radošums” 
nav tas vieglākais uzdevums. Ie -
spējams, vēlmju domāšana ir ra -
dījusi iedomu tēlu. Mēs gribam, 
lai pasaule mūs redz kā radošu 
zemi! Bet tagad uz brīdi iedo-
māsimies, ka ir kāda valsts X, 
kas sevi prezentē kā “radošuma 
lielvalsti”. Ko mums, latviešiem, 
tas izteiktu? Neko daudz. Kuŗu 
tūristu atvilinās doma, ka viņš 
var ceļot uz radošu vietu? Dažus, 
bet ne daudzus. Kuŗš investors 
ieguldīs naudu, vadoties no ab -
straktiem “radošas vides” solīju-
miem? Viņiem interesē polītiska 
stabilitāte, prognozējama no -
dokļu polītika, minimāla biro-
kratija, godīga biznesa vide un 
iespēja gūt peļņu. Tad jau daudz 
aktuālāk skan patreizējais Lat vi-
jas tūrisma sauklis “Best enjoyed 
slowly” jeb “Izbaudi lēnām”. It 
īpaši šajā Covid-19 laikā, kad 
cilvēki meklē nevis radošu kņa-
du, bet gan mieru, klusumu un 
drošību.
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SALLIJA
BENFELDE

Kopš Baltkrievijas prezidenta 
vēlēšanām 9. augustā protesti tur -
pinās joprojām. Darbadienās no -
tiek studentu, sieviešu, medicīnas 
darbinieku, sportistu un citu sa -
biedrības grupu pārstāvju piketi, 
sestdienās notiek lielākoties da -
žādi sieviešu solidaritātes gājieni, 
bet svētdienās protestos piedalās 
desmitiem, Baltkrievijas galvas-
pil sētā Minskā pat simtiem tūk-
sto šu protestētāju miermīlīgie 
gājieni. Turklāt protesti nerimst 
arī citās Baltkrievijas pilsētās. 
Milicijas, speciālo OMON vienī-
bu un VDK privātā apģērbā un 
maskās tērptu kaujinieku vardar-
bība pret protestētājiem pieaug   
ar katru nedēļu. Aizvien biežāk 
tiek pielietoti steki, daudzi tiek 
aizturēti. Pagājušās nedēļas nogalē 
atkal pret protestētājiem tika 
izmantoti ūdensmetēji un trokšņa 
granātas, cilvēki tika nežēlīgi sisti 
un spārdīti. Svētdien pret pro-
testētājiem tika izmantota arī 
asaru gāze, tika aizturēti vairāk 
nekā simt divdesmit cilvēki. Min-
skā bruņotajiem vīriem daļēji iz -
devās cilvēkus izkliedēt, jo dau-
dzas ielas tika bloķētas, neļaujot 
protestētājiem vienoties vienā 
kopīgā gājienā. Vēl pirms gājiena 
tika aizturēti 30 žurnālisti. Pirm-
dien Minskā atsevišķā protesta 
gājienā devās pensionāri, vēlāk, 
atbalstot viņus, pievienojās me -
diķi, kāds zemnieks bija atvedis 
ziedus, ar kuŗiem pensionāri 
me ta kaujiniekiem maskās un 
spe ciālajā bruņojumā, kuŗi mē -
ģināja gājienu apturēt. Kad me -
diķus sāka aizturēt un pensionāri 
viņus aizstāvēja, tika lietota asaru 

Baltkrievija: protesti turpinās, 
vardarbība pret cilvēkiem pieaug

gāze, atskanēja šāvienu troksnis 
un bija redzami spilgti uzliesmo-
jumi.  Jāpiebilst arī, ka Baltkrie-
vijā, tāpat kā citur pasaulē, plosās 
Covid-19, daudzi protesta gājie-
nos dodas maskās, bet diktators 
Lukašenko ir paziņojis, ka pro-
testa gājienos maskas lietot ir aiz-
liegts, kamēr visa veida kaujinieki 
un milicija, protams, ielās dodas 
tikai maskās. Lukašenko savu no -
stāju neslēpj – ja viņi grib, tad lai 
slimo un mirst, bet nekādas 
maskas nebūs, un mēs viņiem 
nepalīdzēsim.

Tikmēr Lukašenko runā par 
grozījumiem Konstitūcijā, ir    
devies uz tikšanos pie apcietinā-
tajiem, tēlojot vēlmi sākt dialogu 
un ieklausīties viņu priekšliku-
mos. Uz tikšanos ar diktatoru tika 
atvests arī Svetlanas Tichanovskas 
vīrs, kuŗš jau četrus mēnešus at -
rodas ieslodzījumā, jo tika arestēts 
pēc paziņojuma, ka kandidēs 
prezidenta vēlēšanās. Kā zināms, 
pēc vīra aresta kandidēt nolēma 
viņa sieva, Svetlana Tichanovska, 
kuŗa vēlēšanās faktiski arī uzva-
rēja un kuŗa vēlāk tika piespiedu 

kārtā izvesta no valsts un šobrīd 
kopā ar bērniem dzīvo Lietuvā. 
Pēc tikšanās ar ieslodzītajiem un 
“dialoga” ar viņiem Lukašenko 
atļāva Sergejam Tichanovskim 
pie zvanīt sievai – tā bija pirmā 
reize kopš apcietināšanas, kad 
apcietinātajam tika atļauts saru-
nāties ar kādu no tuviniekiem. 
Protams, saruna notika stingrā 
uzraudzībā, par to vēstīja visi 
di ktatoram pakļautie mediji kā 
par īpašu notikumu, kas liecina 
par diktatora labajiem nolūkiem 
un rūpēm par tautu. Kā ņirgāša-
nās izskanēja arī ziņa, ka pēc 
tikšanās ar diktatoru izpaudusies 
Lukašenko labā griba un rūpes, jo 
ieslodzītajiem atļauts nomazgāties 
pirtī.

Tajā pašā laikā advokātiem, 
kuŗi aizstāv apcietinātos viedokļu 
līdeŗus, tiek atņemtas licences, 
vairāki ir apcietināti un viņiem 
tiek izvirzītas smagas apsūdzības. 

Savukārt tiem protestos aizturē-
tajiem, kuŗiem ir advokāti, tiek 
piespriesti bargāki sodi, jo oficiālā 
nostāja ir tādas, ka tikai noziedz-
niekiem, kuŗi plāno pārkāpt liku-
mu, esot advokāti.

Daudziem nākas aiziet no 
darba – piemēram, Minskas trak-
toru rūpnīcas streiku komitejas 
vadītājam un Koordinācijas pa  -  
d omes Prezidija pārstāvim Serge-
jam Dilevskim vispirms tika pie-
spriests desmit diennakšu arests, 
tad vēl piecpadsmit, bet pēc tam 
viņam lika izvēlēties: vai nu viņš 
uzrakstīs atlūgumu, vai no darba 
tiks atlaisti viņa vecāki, kuŗi arī 
strādā šajā rūpnīcā. Dilevskis, 
protams, uzrakstīja atlūgumu.

Eksperti Lukašenko tikšanos ar 
ieslodzītajiem, runas par Konsti-
tūciju vērtē kā laika vilkšanu ga -
ŗumā, mēģinājumu sašķelt opozī-
ciju, daļu opozīcijas noskaņot par 
labu sev un arī kā bezjēdzīgu 

pasākumu.
Savukārt Svetlana Tichanovska 

jau tikusies ar gandrīz visu Eiro-
pas Savienības (ES) valstu vadītā-
jiem un arī ar parlamentu pār-
stāvjiem, ES ārlietu ministri vie-
nojušies papildināt pret Baltkrie-
vijas režīmu noteikto sankciju sa -
rakstu un iekļaut tajā arī Alek-
sandru Lukašenko. Divus mē  ne-
šus Eiropa vilcinājās sarakstā ie -
kļaut pašu Lukašenko, cerot, ka 
viņš būs atvērts dialogam. Bet 
tagad, ņemot vērā gan to, ka si -
tuācija eskalējas, gan to, ka nekādi 
signāli no Lukašenko par vēlmi 
iesaistīties dialogā nav saņemti, 
viņš arī tiks iekļauts sankciju 
sarakstā – tas nozīmē aizliegumu 
iebraukt ES un bankas aktīvu 
iesaldēšanu.  

Kopumā, vērtējot Baltkrievijā 
notiekošo, jāteic, ka ir iestājusies 
pata situācija kā šachā, kad ne -
viens nevar uzvarēt, bet negrib arī 
zaudēt. Eksperti uzskata, ka dik-
tatoram Lukašenko pie varas iz -
dosies noturēties, kamēr pietiks 
naudas, lai maksātu milicijai, 
OMON un citām specvienībām. 
Kā zināms, Putins ir apsolījis 
Lukašenko 1,5 miljardu dolaru 
aizdevumu, un nupat ir izska nē-
jusi ziņa, ka Krievija ir sagatavo-
jusi pirmos 500 miljonus dolaru 
pārskaitījumam. Jebkuŗā gadīju-
mā dikators pie varas var notu-
rēties tikai ar Krievijas atbalstu un 
palīdzību, tāpat nav arī zināms,  
ko Krievija atbalstam ir gatava 
darīt. Tādēļ joprojām spriedze 
reģionā saglabājas, un jāatceras 
par NATO nozīmi un Baltijas val-
stu drošību.

Kad 1944. gada oktobrī pa -
domju armija jau bija okupējusi 
lielāko Latvijas daļu, aptuveni    
180 000 Latvijas iedzīvotāji devās 
bēgļu gaitās, cerēdami rast patvē-
rumu Rietumos. Daļa bēgļu iz -
brauca no Rīgas, Liepājas vai 
Ventspils ostām lielajos vācu eva-
kuācijas kuģos, daļa – mazās zvej-
nieku laiviņās no Kurzemes kras-
ta devās uz Zviedriju. Pirmajos 
pēckaŗa gados, dzīvodami bēgļu 
nometnēs Vācijā, Dānijā, Beļģijā 
un Austrijā, bēgļu vairums vēl 
ticēja, ka Latvija atgūs brīvību un 

Atstājot mājas Otrā pasaules kaŗa beigās
M Ē N E Š A  P R I E K Š M E T S  O K T O B R Ī

viņi drīz vien varēs braukt mājās. 
Taču tā nenotika. Tikai pēc pus-
gadsimta bēgļiem un viņu pēcnā-
cējiem radās iespēja atgriezties 
Latvijā. Lielākā daļa ģimenes īpa-
šumu vairs neeksistēja vai arī ne -

bija atpazīstami. Nereti 
māju vis pār nebija vai 
arī tās līdzinājās grau s-
tiem. Ta  jās dzīvoja sve ši 
cilvēki. 

Mūzeja “Latvieši pa -
saulē” krājumā glabājas 
priekšmeti, fotografijas 
un intervijas par latviešu 
bēgļu gaitām Otrā pa -
saules kaŗa laikā.  

Karolīnes un Kārļa 
Dinsbergu māja Prinču 
ielā tika uzbūvēta 1911. 
gadā uz zemes gabala, 
ko Karolīnei bija no  vē-
lējusi viņas vecāmāte. 
Otrā pasaule kaŗa laikā 
šajā ģimenes īpašumā 
dzīvoja Karolīne, viņas 
dēls Gustavs – tālbrau-
cēju kapteinis, un viņas 
meita, skolotāja Mērija 
Ziemelis ar savām trim 
meitām – Līgu, Gitu un 
Valdu. 1944. gada okto-
brī Karolīne ar meitu un 
mazmeitām devās bēg -

ļu gaitās. Sapakojušas man tas, 
aizslēdza mājas durvis, un visu 
turpmāko dzīvi viņas šīs atslēgas 
glabāja, lai tās būtu pie rokas, kad 
ģimene beidzot at    grie zīsies mā -
jās. Okupācijas laikā Prin ču ielu 

pārdēvēja par Gogoļa ielu, bet 
mājā izmitināja svešus ļaudis. Kad 
Līga un Valda pirmo reizi apcie-
moja Latviju 1990. ga  dā, māja jau 
bija avārijas stāvoklī un drīz vien 
tika nojaukta.  

1951. gadā Augustdorfas bēgļu 
nometnē (Vācijā) Līga Ziemelis 
rakstīja savas atmiņas par iz -
braukšanu:  Neskaitāmi ļaužu ba -
ri plūda cauri Ventspilij. Jau labu 
laiku gāju vakaros uz Ostmalu 
skatīties, kā to atstāj kuģi viens pēc 
otra, pilni cilvēkiem. ... tad piepeši – 
arī mums bija pienākusi kārta 
braukt. ... Tur bija  neparasti dzīva 
kustība – ļaudis  nāca un gāja, lie-
lāki un mazāki kuģi stāvēja no -
enkuroti tuvu krastam. Uz kāda 
no tiem tika novietotas mūsu 
man tas, vēlāk uzkāpām arī paši. 
Tas notika lielā steigā. Pa šo laiku 
bija jau krietni satumsis, jo bija  
jau oktobris. Visi iznācām uz klā-
ja. Krastmalā šur tur redzējām 
ugu nis, pie debesīm neparasti spo -
ži mirdzēja zvaigznes. Kuģis atrai-
sījās no krasta. Dievs, svētī Lat-
viju... pārskanēja palicēju pulkam. 
Visos  kaktos šņukstēja, daži skaļi 
lūdza Dievu. Man teica, lai vēl 
pēdējo reizi paskatoties uz Lat  viju. 
Un man pēkšņi palika kaut kā    
ļoti žēl.”

Atslēgas no mājas Ventspilī, 
Prinču ielā Nr. 4, paņemtas 
līdzi, izbraucot bēgļu gaitās 
1944. gada 11. oktobrī

Bēgļu rati, atstāti ostā 1944. gadā. No Pēteŗa Korsaka privātā 
archīv

Mērija Ziemelis ar meitām Līgu, Gitu 
un Valdu Ventspilī, 1944. gada martā
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Pērn dzimušo skaits bija viens 
no zemākajiem Latvijas vēsturē, 
un tas turpina kristies. Latvijā sa -
mazinās iedzīvotāju skaits, ģime-
nēs dzimst mazāk bērnu, un tas 
ietekmē ne tikai ekonomiku, bet 
valsts nākotni kopumā. Vismaz 
trīs bērni ģimenē ir ideālais mēr -
ķis, taču svarīgi ir arī, lai Latvijas 
ģimenēs dzimtu pirmais bērns,   
un ir jāpēta, jāanalizē un – galve-
nais – jāgādā, lai valsts un paš-
valdības sekmētu kuplu ģimeņu 
veidošanos. 

“Pagājušajā gadā piedzimušo 
skaits – 18 786 bērni – bija viens no 
zemākajiem Latvijas valsts vēsturē, 
un šogad droši vien tiks sasniegts 
absolūtais minimuma rekords,” 
ne  sen brīdināja demografs Ilmārs 
Mežs. Piedzimušo mazuļu skaits 
ļoti strauji kritās 90. gados ne tikai 
Latvijā, bet gandrīz visās postpa-
domju valstīs, jo mainījās gan po -
lītiskā, gan sociāli ekonomiskā si -
tuācija. “Ir valstis, kuŗas spējušas 
diezgan pieklājīgi atkopties no 
dziļā krituma, bet ir tādas, kas to 
nespēj. Jāteic, ka Latvijas polītiskā 
elite to nemaz tā īsti negrib,” secina 
I. Mežs.

Septembrī uzrunājot Saeimu,  
arī Valsts prezidents Egils Levits 
norādīja, ka demografijas un ģi -
meņu polītikai trūkst polītiski at -
bildīgas vadības. Par polītiķu vien-
aldzību pret dzimstības veicinā-
šanu liecina arī tas, ka pašreizējā 
Saeimā 18 apakškomisiju vidū nav 
atradusies vieta nācijas ataudzes 
jautājumiem. Savukārt valdībā  
nav ģimeņu interešu lobija, nav šīs 
polītiskās balsis, kas pateiktu fi -
nanču ministram: nē, šis jūsu 
priekšlikums nevis palīdzēs ģi  me-
nēm ar bērniem, bet pasliktinās to 
stāvokli. Diemžēl pagaidām nekas 
neliecina, ka šajā ziņā varētu kaut 
kas mainīties.

Svarīgākajā valsts attīstības stra-
tēģiskajā dokumentā – Nacionālajā 
attīstības plānā 2014.–2020. ga -
dam, arī parlamenta nule apstip-
rinātajā nākamās septiņgades plā -
nā 2020. – 2027. gadam ir fiksēts 
skaists sapnis – Latvijā dzims ar -
vien vairāk bērnu! Tā ir valdības 
un Saeimas izvirzītā prioritāte. 
Paš reizējā plānā bija nosprausts 
mērķis 2020. gadā sasniegt 28 000 
lielu jaundzimušo skaitu (kas nav 
izdevies), bet nākamajā, kas stāsies 
spēkā no 2021. gada, vairs nav mi -
nēts šis nesasniedzamais cipars, 
bet norādīts cilvēkiem daudz ne -
saprotamākais summārais dzim-
stī bas koeficients. Tas uz papīra ar 
katru gadu mazliet palielinās, bet 
neizskatās tik utopisks kā abso lū-
tais skaitlis. Faktiski šis koeficients 
ir iezīmēts, lai sabiedrībai un pa -
šiem polītiķiem nedaudz aizmā-
lētu acis, ka situācija nemaz nav   
tik slikta.

“Eiropas Savienības mērogā Lat-
vija ieņem pēdējās vietas, ja ap -
rēķina piedzimušo un nomirušo 
bilanci. Savukārt piedzimušo bēr-
nu skaits uz vienu sievieti ir ES 
vidējā līmenī, bet kādu gadu ie -
priekš pat bija virs vidējā līmeņa, 
tāpēc polītiķiem labāk patīk uz -
rādīt dzimstības koeficientu. Bet 
sieviešu skaits Latvijā ir tik mazs, 
ka, pat ja viņām būtu divi vai trīs 
bērni, mēs tik un tā turpināsim 
izmirt. Polītiķiem, lai nebūtu jā -
iegulda ģimeņu polītikā, daudz 
ērtāk ir pateikt: mums viss ir 
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kārtībā, jo, lūk, dzimstības koefi-
cients ir Eiropas vidējā līmenī –   
1,6 bērni uz vienu sievieti,” secina    
I. Mežs.

Ilmārs Mežs atgādina, ka arī 
Igaunijā šis rādītājs neesot daudz 
augstāks, 2019. gadā – tikai 1,66. 
Tomēr pret mirušo skaitu tas ir 
daudz labāks, jo Igaunijā dzimušo 
un mirušo skaita bilance (dabīgais 
pieaugums) ir tikai 1000–2000 mī -
nusā, kamēr Latvijā dabīgā pie -
auguma mīnuss ir 6000–10 000.

Var tikai pabrīnīties, cik daudz 
laika polītiskajās aprindās jau kopš 
90. gadu sākuma ir tērēts, lai sa -
biedrībai radītu ticamību, ka par -
laments un valdība patiešām do -
mā un uztraucas, ko darīt, lai uz -
labotu dzimstības rādītājus. Uz -
reiz pēc neatkarības atgūšanas 
Augstākajā padomē tika izveidota 
demografijas komisija, par kuŗas 
vadītāju Prezidijs apstiprināja de -
putātu un bērnu ārstu Mārci Cī -
ruli. Šai komisijai bija jāizstrādā    
un jākoordinē nacionālās demo-
grafijas polītika. 

Vēlāk Cīruļa vadītā komisija 
pār tapa par Ministru kabineta De -
mografijas komisiju Labklājības 
ministrijas paspārnē un pēc tam 
par Demografisko un ģimenes lie-
tu padomi Bērnu un ģimenes lietu 
ministrijā. Ministriju likvidēja Val-
da Dombrovska pirmās valdības 
laikā, kad visiem bija jāsavelk jo -
stas un dzimstības polītikas veici-
nāšana nebija ne prātā. Latvija bija 
vienīgā valsts ES, kur krasi sama-
zināja ģimenes valsts pabalstu.

Šodien, pēc gandrīz trīsdesmit 
gadiem, demografijas eksperti ir 
nonākuši tieši pie tā paša secinā-
juma – valstī nav ne tikai vienotas 
polītikas demografijas jautājumu 
risināšanai, bet nav arī institūcijas, 
kas šo polītiku izstrādātu un ko -
ordinētu. To savā uzrunā Saeimai, 
atklājot rudens sesiju, atgādināja 
arī Valsts prezidents E. Levits: 
“Mums ir ministrijas, nodaļas un 

institūcijas, kas kaut kādā līmenī 
atbild par ģimeņu un bērnu lie -
tām, taču demografijas polītika pie 
mums līdz šim netiek uzskatīta par 
konsolidētu polītiku ar prioritāru 
nozīmi un atbilstošu financēju-
mu.” Prezidents norādīja, ka de -
mo grafijas un ģimeņu polītikai 
Latvijā trūkst polītiski atbildīgas 
vadības. Bet par to demografijas 
eksperti runā gadiem.

I. Mežs: “Vācijā ir Ģimeņu lietu 
federālā ministrija, Norvēģijā – 

Bērnu un ģimeņu ministrija, So -
mijā – Ģimeņu lietu un sociālās 
polītikas ministrija, līdzīgi arī Īrijā, 
Ungārijā, Polijā, Chorvatijā, Ser-
bijā, Kanadā, Singapūrā un citur. 
Kopš pagājušā gada Igaunijā Iekš-
lietu ministrijas struktūrā strā dā 
iedzīvotāju lietu ministre, kuŗa at -
bild par atbalstu ģimenēm un de -
mografijas polītiku kopumā. Kā to 
pierādījusi Igaunijas valdība, šādu 
ministriju var atjaunot, praktiski 
nepalielinot ierēdņu skaitu, bet 
apvienojot zem viena polītiskās at -
bildības jumta jau esošos ierēd -
ņus. Latvijas gadījumā tie varētu 
būt Bērnu un ģimenes polītikas 
departaments pie Labklājības mi -
nistrijas.”

Veidojot pašreizējo, Krišjāņa 
Kariņa valdību, visas partijas, iz -
ņemot KPV LV, bija piekritušas 
Nacionālās apvienības priekšli ku-
mam, ka ir nepieciešams ģimenes 
lietu ministra portfelis, neveidojot 
papildu institucionālo aparātu,   
bet to izdarot ar jau pieejamajiem 
resursiem. Taču KPV LV pret to 
iebilda, jo šīs partijas mērķis bija uz 
pusi samazināt ministriju skaitu, 
bet vienlaikus panākt, lai līdz 2050. 
gadam iedzīvotāju skaits valstī 
pieaugtu no pašreizējiem 1,9 mil-
joniem līdz 2,5 miljoniem. Tiesa, 
neviens toreiz šīs partijas polīti-
ķiem nejautāja, kā tā grasās sa -
sniegt savu izvirzīto mērķi, ja nav 
vienotas valsts polītikas ģimeņu 
un bērnu jautājumā un nav arī 

nevienas institūcijas, kas to iz -
strādātu un koordinētu. Argu-
ments, ka ministriju skaits netiks 
palielināts, nelīdzēja.

KPV LV valdes priekšsēdis Atis 
Zakatistovs, kuŗš vada arī šīs par -
tijas frakciju Saeimā, atceroties to, 
kāpēc Latvijai valdības veidošanas 
procesā nav izdevies izveidot ģi -
meņu un demografijas polītikas 
atbildīgu vadību, norādīja, ka to -
reiz topošajā koalicijā esot ne - 
pareizi traktēts demografijas jē  -
dziens. “Mēs piekristu šādai atse-
višķai institūcijai, ja sadarbības 
partneri demografijas jautājumu 
redzētu plašāk par lielāku pabalstu 
piešķiršanu ģimenēm,” teica Za -
katistovs.

Analizējot tautas ataudzes polī-
tiku, rodas jautājums – ar ko no -
darbojas Demografisko lietu 
centrs (DLC), kas tika izveidots 
Māŗa Kučinska (ZZS) valdības 
laikā, lai palīdzētu īstenot vienu no 
valdības izvirzītajām piecām prio-
ritātēm, proti, uzlabot demogra-
fisko situāciju, ģimenes dzīves 
kvalitāti un sociālo nodrošinā ju-
mu? Toreizējais un pašreizējais 
DLC vadītājs Imants Parādnieks 
pauž, ka sadarbība ar valdības va -
dītāju Kučinski un viņa valdības 
finanču ministri Danu Reiznieci-
Ozolu krasi atšķīrās labā nozīmē 
no tās sadarbības, kas viņam de -
mo grafijas jautājumos veidojoties 
ar pašreizējo valdības vadītāju 
Krišjāni Kariņu un finanču mi -
nistru Jāni Reiru.

I. Parādnieks, kuŗš turpina vadīt 
DLC, kas tagad ar visai dīvainu 
nosaukumu “sabiedriska platfor-
ma” ir iekļauts Ministru preziden-
tam pakļautajā Pārresoru koordi-
nācijas centrā (PKC), un kuŗš ir arī 
premjēra padomnieks demografi-
jas jautājumos, norādīja, ka gan 
centram, gan viņam kā padom-
niekam ir tikai konsultātīva funk-
cija un tādēļ neesot iespējams i e -
tekmēt polītiskus lēmumus. DLC 
un Nacionālās apvienības iesniegtā 
ģimenes valsts pabalsta reforma 
esot nolikta malā, jo Covid–19 dēļ 
aug valsts parāds un ģimenes valsts 
pabalsta pieaugums to palielinātu 
vēl vairāk. 

Valda Dombrovska trešās val-
dības laikā lielas cerības tika liktas 
uz jaundibināto Demografisko lie-
tu padomi, kuŗā tika iekļauti lielākā 
daļa ministru, Saeimas pārstāvji, 
zinātnieki un vairākas nevalstiskās 
organizācijas, lai valsti vestu ārā, kā 
toreiz sacīja I. Mežs, no traģiskās 
demografiskās situācijas. Taču pa  t-
laban šī padome atrodas tādā kā 
klīniskajā nāvē vai nespējnieces 
statusā, jo nav likvidēta, bet arī ne 
reizi nav sanākusi.

Imants Parādnieks: “Kad biju 
ievēlēts Saeimā un vadīju Demo-
grafijas lietu apakškomisiju, man 
bija palīgs jurists, kuŗš strādāja 
pilnu darba slodzi tikai par demo-
grafijas lietām. Tagad pat tādas 
iespējas nav. Tie 84 miljoni eiro 
ģimenes valsts pabalsta reformai 
man ir jāatrod no gaisa!” 

Eurostat dati rāda, ka 2019. gadā 
mūsu valstī uz 100 vīriešiem bija 
117 sievietes. Arī Lietuvā nav diez 
cik labāka situācija – tur uz šādu 
vīriešu skaitu ir 115, bet Igaunijā – 
111 sievietes, taču tur demografi -
jas jautājumiem tomēr tiek pie-
vērsta lielāka nozīme, tāpēc arī ir 
labāki rezultāti. Piemēram, Igau-
nijā ir izstrādāta stratēģija līdz 
2035. gadam, kā nodrošināt Igau-
nijas tautas ilgtspēju. Šīs valsts 
parlamentā kopš 2017. gada dar-
bojas komiteja, kas studē iedzī vo-
tāju jautājumus kopā ar demo-
grafijas ekspertiem un zināt nie-
kiem, lai novērstu demografiskās 
krizes.

“Pētījumā, kur sievietēm tika 
jautāts, kāpēc viņas pārceļas dzīvot 
uz ārzemēm, kā viens no iemes-
liem tika minēts, ka viņas nespējot 
Latvijā izveidot ģimeni un attie-
cības. Ārvalstīs to izdarīt esot vieg-
lāk. Par to ir nepieklājīgi runāt, 
tāpēc šo jautājumu tikpat kā ne -
cilā. Mēs varam teikt: katrs pats 
izvēlas, vai kļūt par māti un tēvu. 
Bet mēs vispār nerunājam, kā likt 
jaunietim aizdomāties: kad tev būs 
70 vai 80 gadu, kuŗš tev palīdzēs, ja 
tev pašam nebūs bērnu? Tie būs 
citu cilvēku bērni, kuŗiem būs 
jāražo, jāstrādā, lai tev būtu pensi-
ja. Tagad ir modē – man nebūs 
bērnu, man būs mīļš sunītis pa -
dusē. Tas nav bieds vai drauds, tā ir 
reālā situācija,” secina Nita Jirgen-
sone, eksperte, kuŗa piedalījās Na -
cionālās attīstības plāna sagata vo-
šanā.

Valstī nav vērā ņemamu nor-
matīvo aktu par demografiju. Tie 
ir pieņemti par atsevišķiem jau - 
tā jumiem, piemēram, pabalstiem, 
mājokļu jautājumu un citām lie-
tām, bet, kā atzina arī Ilmārs Mežs, 
nav neviena pētījuma, cik lietde -
rīgi tie bijuši. Un secinājums: “Šo -
brīd lielākā problēma ir tā, ka 
valdības līmenī nav izpratnes par 
to, kā būtu jāorganizē procesi, kas 
vistiešākajā veidā skar ģimenes 
valsts polītiku. Mums nav nevie - 
n as institūcijas, kas kopumā tu -
rētu visu šo polītiku – tai nav tu -
rētāju, bīdītāju un aizstāvju. Pat 
briesmīgajā PSRS tika plānota 
demografija. Patlaban par to vispār 
netiek domāts!”

“Kamēr uzmanības centrā ir 
atkritumu krize un ostas, Latvija 
slīd demografiskā krizē – dzimušo 
skaits tūlīt sasniegs jaunu anti-
rekordu. To diez vai pieminēs Vec-
gada uzrunās. Jo šis jautājums 
acīm redzami nav starp prioritā-
tēm. Demografiju nevar vienkār-
šot naudas pabalstos, kas nozīmē 
“bērnu ražošanu nelabvēlīgās ģi -
menēs”. Svarīga ir arī bērnudārzu, 
mājokļu pieejamība u. c. – kas pa -
līdzētu labvēlīgām ģimenēm. 
Valsts un pašvaldības šajā ziņā va -
rētu darīt vairāk – ja vien būtu 
pietiekama polītiskā griba,” tā pa -
gājušā gada nogalē pie šiem da - 
tiem par dzimstību Latvijā tviterī 
rakstīja finanču un nodokļu eks-
perts Jānis Hermanis.

• Latvijā šogad astoņos mē -
nešos reģistrēti 12 014 jaun-
dzimušie, kas ir par 3,7% jeb 
462 jaundzimušajiem mazāk 
nekā pērn attiecīgajā periodā.

• Augustā reģistrēti 1543 
jaundzimušie, kas ir par 8% 
jeb 135 mazāk nekā 2019. 
gada attiecīgajā mēnesī.

• Astoņos mēnešos reģistrē-
to mirušo skaits par 6460 pār-
sniedza dzimušo skaitu.

// Avots: Centrālā 
statistikas pārvalde

Imants Parādnieks: “Kad biju ievēlēts Sa   ei-
mā un vadīju Demografijas lietu apakš ko-
misiju, man bija palīgs ju  rists, kuŗš strā dāja 
pilnu darba slodzi tikai par demogra fijas 
lietām. Tagad pat tādas iespējas nav. Tie     
84 miljoni eiro ģimenes valsts pabalsta re -
formai man ir jāatrod no gaisa!” 
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No šā gada 5. oktobŗa Latvijas 
Nacionālā archīva interneta viet -
nē www.arhivi.gov.lv, sadaļā “Vir-
tuālās izstādes un digitālie resursi” 
iespējams skatīt Latvijas Nacionā-
lā archīva un Latviešu nacionālās 
padomes Lielbritanijā kopīgi vei-
doto virtuālo izstādi “Latvieši 
Lielbritanijā”. 

Ideja par izstādi dzima 2017. 
gadā, kad vienā no Latviešu na -
cionālās padomes Lielbritanijā 
kopā sanākšanas reizēm tika iz -
virzīts jautājums – ko mēs dā  vi-
nāsim Latvijai Simtgadē? LNPL 
pārstāves Ineses Auziņas-Smitas 
paspārnē tika izlolota ideja par 
izstādi, kas būtu veltīta Lielbri-
tanijas latviešiem. No koncepcijas 
par ceļojošu plakātu izstādi tā 
transformējās uz vīziju par vir-
tuālo izstādi, kuŗas pamatā Au -
ziņas-Smitas gūtie iespaidi no 
Latvijas Nacionālā archīva jau 
esošajām virtuālajām izstādēm, 
sevišķi “Baltijas valstu bēgļu no -
metnes Vācijā. 1944-1951”. Šī 
kon krētā izstāde kļuva par p a -
raugu un mērķi, uz ko tiekties 
tuvāko gadu laikā. Veiksmīgu sa -
runu un kopēja darba rezultātā   
ar Latvijas Nacionālā archīva Lat-
vijas Valsts archīva personu fon -
du un ārvalstu dokumentu no -
daļu šī iecere nu īstenojusies.

Izstādes galvenā uzmanība 
vērsta uz laika posmu no 1947. 
gada, kad pēc Otrā pasaules kaŗa 
Lielbritanijā no Vācijas bēgļu no -
metnēm ieradās vairāki tūkstoši 
latviešu. Īsi pirms tam, Lielbri-
tanijā atradās vien Latvijas sūt-
niecības darbinieki, jūrnieki un 
kādi gadījuma rakstura ieceļo - 
tāji. Pirms lielā bēgļu izceļošanas 
viļņa sākuma 40. gadu beigās, 
Lielbritanija bija pirmā valsts, 
kuŗa sāka uzņemt Vācijā nome-
tinātos latviešu bēgļus. Liela lo -
ma bija britu valdības 1946. gadā 
pieņemtajam lēmumam ievest 
ārzemju strādniekus slimnieku 
apkopei un rūpniecības attīstībai. 
Pirmās ārzemju strādnieku akci-
jas bija ierobežotā skaitā un per-
sonu grupu izvēlē. Pirmajā akcijā 
ar nosaukumu “Balt Cygnet” val-
dība lēma aicināt darbiem tu  ber-
kulozes slimnīcās tūkstoš 20-40 
gadus vecas Baltijas valstu sievie-

AGNIJA LESNIČENOKA

Latvijas Nacionālā archīva virtuālā izstāde 
"Latvieši Lielbritanijā"

tes. Vēlāk sieviešu skaitu palie li nā-
ja, uzdodot darbu arī lauk saim-
niecībā, veļas mazgātavās, rūp nie-
cībā. Pēc tam sākās arī vī  riešu pie-
ņemšana dažādos darbos, kas ie -
guva nosaukumu “Westward Ho”. 
Uz Lielbritaniju sevišķi daudz de -
vās bijušie kaŗavīri, lai strādātu 

ogļraktuvēs, lauksaimniecībā un 
rūpniecībā. Kāds nezināms lat -
vietis vēstulē Montreālas Latviešu 
Biedrības Ziņotājam 1951.gadā 
rak stīja – “Anglijas 1947. gadā 
sāk tā EVW (European Voluntary 
Workers) vervēšanas akcija nebija 
domāta kā filantropija, bet gan 

skaidrs aprēķins. Anglijas saim-
nie cībā trūka darba roku vairā -
kās nozarēs. Šos robus darba lietu 
kār totājas organizācijas, saziņā    
ar arodbiedrībām, aizpildīja, iz -
vietojot jauniegūtos strādniekus 
ogļraktuvēs, smagā rūpniecībā, 
lauksaimniecībā, slimnīcās, garā 
vājo slimnīcās u.c., tas ir visur, kur 
vietējie no līdzīgiem darbiem iz -
vairās. Bez darba pārvaldes pie-
krišanas nebija atļauts darba vietu 
mainīt. Daudzu profesiju pārstāv-
jiem, kā ārstiem, advokātiem, in -
ženieŗiem utt. smagais darbs bija 
neierasts, un kam vien bija iespēja, 
centās tikt projām uz zemēm, kur 

darba izvēle bija mazāk ierobe-
žota. (…) Ar 1951. gada 1. janvāri 
visiem EVW ir solīta brīva darba 
izvēle. Grūtais materiālais stāvok-
lis plūs vēl pasaules sarežģītā po  -
lītiskā situācija dara latviešus visai 
nemierīgus, un kuŗš vien spēj, 
taisās atstāt salas.”

Latvijas sūtniecības Lielbritanijā 
kartotēkā no iesūtītajām ziņām 
un no citiem informācijas avo-
tiem iegūtās informācijas tikuši 
apzināti ap 16 000 tautiešu, kuŗi 
laikā no 1946. līdz 1949. gadam 
ieguvuši darbu un jaunu mājvietu, 
bet pēc Lielbritanijas darba mi -
nistrijas datiem kopumā ievesti 
ap 25 000 latviešu. Lai gan valdības 
nosacījumi un smagie sadzīves 

apstākļi daudziem latviešiem lika 
izšķirties izbraukt uz tālākām ze -
mēm, kā ASV, Kanada un citas 
valstis, bija arī daļa latviešu, kuŗi 
par savām turpmākajām mājām 
izvēlējās saukt Lielbritaniju. Sā -
kot nēji latvieši tika izvietoti spe-
ciālās nometnēs Londonas ap -
kārtnē, bet vēlāk, kad valdība at -
ļāva ieceļot strādnieku piede rī-
gajiem, tika veidotas arī ģimeņu 
nometnes. Nometņu koncen trā-
cija lika pamatu latviešu kopu 
lokācijai turpmākajos gados. Pār-
varot pirmās grūtības un uzlabo-
joties dzīves apstākļiem, latvieši 
visai ātri spēja saorganizēties arī 
dažādām brīvā laika aktīvitātēm, 
kas spēja latviešus gan turēt kopā, 
gan uzturēt latvietības garu. Tas 
bija spēcīgs pamats tradiciju uz -
turēšanai, savas kultūras izkop-
šanai, izglītības veicināšanai, da -
žā du organizāciju un biedrību di -
bināšanai un nemitīgai pastā vē-
šanai un atgādinājumam pasau lei 
par latviešiem un viņu pazaudēto 
zemi. Latviešu dzīve Lielbritanijā 
atspoguļota vairākās izstādes tē -
mās latviešu un angļu valodā – ie -
ceļošanas sākums, organizācijas, 
sabiedriskie īpašumi, sabiedriskā 
dzīve, kultūra un polītiskās aktīvi-
tātes –, aptverot laiku līdz pat 90. 
gadu vidum, kad beidzās pēckaŗa 
polītiskā trimda. Šajā laikā Liel-
britanijas latvieši aktīvi iesaistījās 
polītiskajos procesos tikko neat-
karību atguvušajā Latvijā, un no 
Latvijas uz Lielbritaniju ekono-
misko apstākļu dēļ sāka ieceļot 
pirmie latvieši. 

Šī ir Latvijas Nacionālā archīva 
19. virtuālā izstāde. Virtuālās iz -
stādes tiek veidotas no 2004. gada 
ar mērķi populārizēt Latvijas Na -
cionālā archīvā struktūrvienībās 
glabāto dokumentāro mantoju-

mu. Tas sniedz iespēju ikvienam 
interesentam iepazīties ar dažā -
diem dokumentiem, kas ietveŗ in -
formāciju par nozīmīgiem mūsu 
valsts vēstures procesiem un no -
tikumiem. Pirmo reizi izstādes 
tapšanā aktīvi līdzdarbojusies arī 
Latviešu nacionālā padome Liel-
britanijā, papildinot izstādi gan ar 
tekstuālo, gan vizuālo saturu. Iz -
stādes daudzveidīgo avotu klāstu 
palīdzējis nodrošināt ne tikai Lat-
vijas Nacionālais archīvs, bet arī 
Lielbritanijas Latviešu dokumen-
tācijas centrs un archīvs, Latvijas 
Republikas Ārlietu ministrija un 
vairākās Latvijas atmiņu insti tū-
cijas. Latviešu Dziesmu diena Lesterē, 1950. gada 18. jūnijā // Avots: Latvijas Valsts archīvs

Pirmie latviešu iebraucēji Anglijā, kuŗi smagajā automašīnā ir 
ceļā no Minsteres dzelzceļa stacijas. 1947. gada maijs // Avots: 
Lielbritanijas Latviešu dokumentācijas centrs

Viena no pirmajām Balt Cygnet grupām Londonā. Sūtnis Kārlis Zariņš ar sievu Henrieti sa -
gaidīja visas iebraucējas // Avots: Latvijas Valsts archīvs

Londonas latvieši protestē pret krievu okupāciju, 1950.-tie gadi    
//Avots: Latvijas Valsts archīvs
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Un ko nu?!SILVIJA GRIGULIS DŽONSA

(Turpinājums sekos)

Zemeņu stādus francūzis bija 
atvedis sev līdzi.

Omes māja bija sadalīta divās 
daļās. Viena atradās galvenās ie -
las stūrī un otra – sānos, Rūsiņa 
ielā, kur apakšstāvā bija arī vei-
kals, bet augštāvā dzīvoja veikala 
pārvaldnieks – pārdevējs ar savu 
ģimeni. Otrajā pusē dzīvoja arī 
mani vecvecāki Pēteris un 
Matilda.

Lielais dārzs aiz mājas, kur 
auga milzu koki, dekoratīvi krū-
mi un rindojās puķu dobes, iz -
skatījās gluži kā parks. Vairākus 
vasaras namiņus karstajos gada 
mēnešos īrēja atpūtnieki. Tālāk 
bija liels zemeņu lauks, sarkano 
jāņogu un upeņu krūmi, avenāji 
un aiz tiem govju kūts un staļļi. 
Man patika tur dzīvot. Rītos va -
rēja celties vēlu un elpot jūras 
sāļo gaisu, kas ieplūda caur at -
vērto logu. Guļamistaba atradās 
blakus dzīvojamai istabai, kas 
bija liela, vēsa un tumša. Tā bija 
izvietota pašā majas centrā un 
tajā varēja ienākt un iziet pa 
sešām baltām durvīm. Vienā is -
tabas stūrī stāvēja liels spogulis, 
kas sniedzās līdz pat griestiem. 
Tam bija brūns rāmis un zema 

sarkankoka atvilktne, kurā, ie -
spē jams, bija dārglietas. Man to -
reiz ļoti gribējās tur ieskatīties, 
bet es tā arī nekad neuzzināju, 
kas īsti šajā atvilktnē slēpās. 
Piekļūt tai varēja tikai pati saim-
niece.

Tā kā telpas centrā bija garš 
galds un krēsli, domājams, ka 
atvilktnē atradās galda piederu-
mi un tā kalpoja kā bufete. Uz 
sienas, kas bija vērsta pret virtu-
ves durvīm, karājās vecs, brūns 
svārsta pulkstenis. Vēl  līdz šai 
dienai man ausīs skan tā tik-tak 
skaņas. Trīs no durvīm veda uz 
nelielām telpām, kas tika izman-
totas kā guļamistabas, bet durvis 
pretī lielajiem logiem – uz vei-
kalu. Blakus logiem bija stikla 
durvis un pa tām varēja nokļūt 
uz oranžēriju, kur atradās zie-
mas dārzs. Tā bija telpa ar košām 
stikla vitrāžām gandrīz līdz pa -
šiem griestiem. Šī bija visin te-
resantākā vieta visā mājā. Gar 
sienu te bija izvietoti skapji un 
citas mēbeles, kurās bija kau-
dzēm žurnālu. Pretējā stūrī māla 
podā auga gumijkoks. Pods bija 
daudz lielāks nekā parasts spai-
nis. Blakus tam būrī dzīvoja pa -

(Turpināts no Nr. 38)

Brauciens nebija visai priecīgs. 
Es sēdēju vilcienā ar neglītu brū-
nu paku klēpī un domāju par to, 
ko gan ome sacīs par šādu 
briesmīgu “dāvanu”.

Tiesa gan, kad biju tikusi galā, 
omes reakcija bija pavisam ne -
gaidīta. Viņa attina saini un, ie -
raudzījusi tās saturu, sajūsmā sa -
sita plaukstas. Viņa priecīgi stā-
stīja, ka viņas cūka, kas gaidīja 
sivēnus, būs laimīga dabūjusi  
šos gardumus pusdienās. Ome 
smai dīja un sirsnīgi pateicās, ka 
esmu atvedusi tik jauku dāvanu. 

Nu kas gan to varēja zināt?

MANAS VECVEC MĀMI-
ŅAS MĀJA
Manas Jūrmalas vecvecmāmi-

ņas māja bija liela, zaļa koka ēka 
ar baltiem logu rāmjiem. Mūs-
dienās tā ir vēstures aizsargā-
jamais objekts, jo bija uzcelta 19. 
gadsimta beigās un pilnībā at -
bilda šim laikmetam. To bija bū -
vējis kāds francūzis, kas bija no -
lēmis Jūrmalā audzēt zemenes. 
Dārzs pletās apkārt mājai un aiz-
ņēma krietnu daļu gruntsgabala. 

pagailis vārdā Džordžs.Viņa za -
ļās spalvas spīdēja cauri metāla 
būra restēm. Viņš prata runāt, 
bet es nesapratu, ko viņš teica.

Divviru durvis un četri pakā-
pieni lejup veda uz dārzu, garām 
ūdens sūknim, šūpolēm un smil-
šu bedrei, tieši uz zemeņu do -
bēm, kur parasti strādāja ome.   
Ja es pagrieztos pa labi, tad koka 
žogā ieraudzītu vārtus, aiz ku -
riem pa sānceļu dažu sekunžu 
skējienā garām pāris milzu prie -
dēm un pāri smilšu kāpām, var 
ieraudzīt pludmali, kas man tik 
ļoti patika.

VĒSTULE NO ZOBĀRSTA
21. septembrī man palika sep-

tiņi gadi, un bija laiks doties uz 
skolu. Gatavošanās  šim notiku-
mam bija drudžaina. Vispirms 
jau siltā skolas kleita ar garajām 
piedurknēm bija jāšuj salonā. 
Tur šuvēja mani nomērīja, pa -
teica cenu un piebilda: “Melnais 
priekšauts un baltā apkakle būs 
iekļauti cenā. Neaizmirstiet nā -
kam nedēļ ierasties uz pēdējo pie-
laikošanu!” viņa atgādināja, kad 
mēs ar mammu jau stāvējām 
durvīs. 

Vēl bija vajadzīgas arī melnas 
skolas kurpes. Mums bija jādo-
das ar vilcienu uz Rīgu, kur bija 
glauni apavu veikali, jo Jūrmalā 
Bulduri bija tikai piejūras kū - 
  r orts, un pāris veidu  sandales  
bija vienīgais apavu klāsts, ko 
tirgoja vietējās bodītēs.

Bez visa tā, sākot skolu, katram 
bērnam bija jāmāk izlasīt vien-
kāršus vārdus. Parasti ar to nebi-
ja problēmu, jo lasīšana latviešu 
valodā ir pietiekami vienkārša, 
un tētis bija tas, kurš mēģinaja 
man iemācīt lasīt. 

Ar cipariem man tomēr gāja 
labāk. Es tos pazinu, mācēju sa -
skaitīt, reizināt un dalīt, jo bieži, 
spēlējoties ar draugiem, gan skai-
tījām, gan dalījām. Galu galā ma -
nai vecmāmiņai taču  bija īsts vei-
kals, kur veica īstus rēķinus, bet 
mums, bērniem, ar  vien bija savs 
spēļu veikals, kurā notika gluži 
tāda pati norē ķināšanās.

Es zināju alfabētu, taču vārdu 
veidošana un to pareiza izrunā-
šana nav gluži viens un tas pats. 

Minjona Sakse piedzima 1930. 
gada 7. oktobrī VEF inženieŗa 
Jā  ņa Saksa un mammas Ērikas ģi -
menē. Latviešu lepnums – VEF 
tajā laikā ražoja Eiropā pazīsta-
mus radioaparātus, tālruņu cen-
trā les, lidmašīnas un slavenos 
“spie gu” fotoaparātus Minox. Min-
jonas tēvs kā talantīgs konstruk-
tors bija tiešs līdzdalībnieks vairā-
ku modernu iekārtu un aparātu 
projektos. No tēva Minjona arī 
mantoja labas zīmēšanas prasmi, 
radošu iztēli, tieksmi vienmēr 
kaut ko meistarot un veidot. Vi -
ņai, kā bieži saka par vīriem, kuŗi 
prot no konservu bundžas uz  -
taisīt dronu, ir zelta rokas, tikai 
sievišķīgas. Piedevām jaunības 
gados, pati būdama reti skaista, 
arī apkārt sev centās veidot skais-
tu vidi. No mammas Minjona da -
būja gan savu vārdu, gan brī niš-
ķīgu balsi – Ērika jūsmoja par 
savulaik Latvijas Nacionālajā ope-
rā iestudēto franču komponista 
Abruāza Tomā operu “Minjona”. 
Jaunībā Minjona jūsmoja par 
italiešu dziedātāju skaistajām bal-
sīm. Tagad gan viņa vairs nevarot 
atļauties ilgstošiem mūzikas klau-
sīšanās priekiem, jo mājās ir divi 
ziķerīgi mazbērni Amanda un 
Ivo, un dzirde arī vairs neļauj tā 
izbaudīt kāda dziedoņa balss 
nianses.

Varbūt jubilāre (mūsu stāsta 
varone) būtu izvēlējusies kādu no 
vizuālās mākslas virzieniem, var-
būt tālāk attīstījusi savas vokālās 
dotības un, kas zin, kāpusi uz ope-
ras vai operetes skatuves, ja viņai,  
Pārdaugavas bērnam nebūtu lemts 
mācīties vienā no galvaspilsētas 
sportiskākajām viduskolām – Rī -

 Volejbols ar mākslu savīts
       Minjonai Saksei – 90!  ANDRIS KĻAVIŅŠ   

gas 5. vidusskolā (tagad – Valsts 
Vācu ģimnazija). Tajā mācījās 
vēlākā Eiropas meistare basket-
bolā Dzidra Uztupe-Karamiševa, 
Latvijas čempiones volejbolā mā -
sas Kazākas, bet sporta skolotājs 
bija iedvesmojošais Artūrs Pu -
ravs. Kaut arī sporta zāle skolā 
nebija daudz lielāka par vienu 
otru mūsdienīgu viesistabu, sko-
las čempionus noskaidroja versi-
jās 3:3 vai 2:2 gan volejbolā, gan 
basketbolā. Un Puravs nevarēja 
vien pārstāt jūsmot par slaidās   
un skaistās Sakses spēles prasmi. 
Artūrs saprata, ka šai meitenei 
būs liela nākotne, vajadzēja tikai 
atrast labu treneri.

Pēc kaŗa Rīgā nodibināja Lat-
vijas Valsts fiziskās kultūras in  sti-
tūtu ( LVFKI, tagad – Sporta aka-
dēmija). Tika atsūtīti sporta kadri 
no Maskavas, bet tā kā rektors bija 
rīdzinieks Aleksis Ailis, par pa -
sniedzējiem tika pieņemti vairāki 
Latvijas laika slaveni sportisti – 
vispusīgais Ādolfs Grasis, Latvijas 
meistars vingrošanā Roberts Se -
nakols, Eiropas meistarsacīkšu 
bronzas medaļu ieguvējs grieķu- 
romiešu cīņā Alberts Zvejnieks 
un citi. Viņu vidū laikam visvai-
rāk sporta studentiem varēja dot 
Arvīds Pētersons, jo viņš bija 
viens no izcilākajiem Latvijas 
spor tistiem. Viņš bija valsts hoke-
ja izlases kapteinis Garmiš par ten-
kirchenas Olimpiskajās spēlēs, kā 
arī to vīru vidū, kas 1939. gadā 
Monako izcīnīja uzvaru Pasaules 
Akadēmiskajās studentu spēlēs 
volejbolā, ko tolaik pielīdzināja 
Pasaules meistarsacīkstēm. Pēter-
sons bija sporta spēļu karalis, jo 
izcili spēlēja arī basketbolu un  

futbolu. Pieredzējušais sportists 
bija draudzīgs un pretimnākošs, 
ne vārdu savās lekcijās un treni -
ņos neminot par saviem sasnie-
gu miem. Tajos laikos par to labāk 
bija klusēt. Un kaut arī pēc aka-
demiskās izglītības Pētersons bija 
inženieris, viņam bija izšķiroša 
loma, lai Minjona sāktu mācības 
Fizkultūras institūtā. 

Straujiem soļiem talantīgā mei-
tene kāpa uz iecerētajām sporta 
virsotnēm –  Latvijas čempione 
LVFKI sastāvā, kuŗu trenēja Ar -
vīds Pētersons, meistarkomanda 
Daugava-LVU, kuŗu vadīja Leo-
polds Kovals, un 1951. gadā Min-
jonu jau uzaicināja uz valsts izlasi. 
Tās sastāvā Minjona Sakse arī 
izcīnīja pasaules čempiones titulu.

Turpmākajās gaitās  Minjona 
vienmēr bija gaidīta mūsu Dau-
gavas-LVU komandā, kas tad bija 
ievērojami paaugusies meistarībā 
un ne vienreiz vien izcīnīja bron-
zas medaļas lielās valsts sacen-

sībās. Minjona bija ieguvusi cie -
ņu ne tikai ar savu spēles prasmi, 
bet arī ar savu izsmalcināto gau-
mi, prasmi modelēt un darināt 
apģērbus. Viņas sporta draudzene 
Aina Kazāka-Tropa atceras: “Pēc 
kaŗa mēs dzīvojām diezgan trū-
cīgi, pareizāk – tā bija nabadzība. 
Bet Minjonai bija brīnumains ta -
lants no veciem apģērba gaba -
liem sameistarot pat kāzu kleitas. 
Un šodien, kad skatāmies mūsu 
kāzu bildes, smejamies, ka tā 
mana kāzu kleita izskatās kā no 
Parīzes vesta (Minjonas zelta pa -
saules čempionāts notika Parīzē. 
A. K.)” 

Otra mūsu pasaules čempione 
Skaidrīte Plismane atceras, ka 
Daugavas – LVU meitenēm daž-
kārt licies, ka Minjona spēlē,  it kā 
rotaļājoties. Pēc sacensībām Min-
jona nav uzkavējusies sporta zālē, 
bet devusies mājās, lai tur darbo-
tos ar, Minjonasprāt, daudz no -
zīmīgākām lietām – zīmēšanu, 

modelēšanu, interjeru iekārto-
šanu.

No tēva mantoto prasmi zīmēt, 
kā arī konstruktora talantu, Min-
jona turpināja tālāk attīstīt pēc 
volejbola karjēras, strādājot liela -
jā vieglās rūpniecības uzņēmu -
mā Somdaris. Drīz vien viņa bija 
milzīgās ražotnes galvenā māksli-
niece, un sievietes nēsāja somas, 
nemaz nenojaušot, ka tās izskatā 
un praktiskajā pielietojumā ar 
savu gaumi un izdomu piedal ī-
jusies pasaules čempione. Un tā 
gadus trīsdesmit. Viņai pat uzti-
cēja izgatavot īpašu pasūtināju -
mu ar Maskavas Olimpisko spēļu 
lo  go.

Arī savas jubilejas reizē Minjona 
ir ļoti aizņemta, jo visas viņas 
rūpes saistās ar dēla Nila ģimeni 
un diviem mazbērniem, jo rei-
zēm mājās ejot kā straujā volej-
bola spēlē. Tad vēl piedevām ap -
kārt klejojošais vīruss. Tīmeklī 
jāsagādā produkti. Mazmeitai 
Amandai jāsteidz uz pulciņu. Nils 
strādā augstā amatā ministrijā. 
Viņš pārmantojis daudzus mam-
mas talantus un audzināšanā sa -
ņēmis jau no agras bērnības ie -
virzi savu mērķu sasniegšanā. Ie -
saistīt sarunās par  volejbolu Min-
jonu neizdodas. Minjona ir sava 
ceļa gājēja, neatkarīga, daži saka – 
lepna. Viņa pa dzīvi soļojusi ar  
pārliecību, ka talants bez darba ir 
tikai talants. Neizmantots. Darbs 
ir talanta nepieciešamība. Min jo-
na prata savus talantus pārvērst 
briljantos, bet, sporta žurnālista 
Zigurda Mežavilka aforisms, ka 
briljanta spožākā šķautne bija 
sports, paliek neatbildēts. 
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Krustvārdu mīklas 
(Nr. 38) atrisinājums

Līmeniski. 7. "Ta -
de nava". 8. Austrija. 
10. Īriss. 11. Kross. 12. 
Pakistāna. 16. Ūnijas. 
19. Vikārs. 20. Ven-
deta. 21. Osaka. 22. 
Ausis. 23. Broce. 24. 
Amons. 25. Sambo. 

28. Pērse. 30. Amorāls. 31. 
Teikas. 32. Klauns. 36. Man-
darīns. 40. Usuri. 41. Bikla. 42. 
Salvetes. 43. Panteras.

Stateniski. 1. Odesa. 2. Mas-
kas. 3. Taiti. 4. Varēt. 5. Ostina.  
6. Titri. 7. Turbīnas. 9. Aisbergi. 
13. Sanda. 14. Parabolas. 15. 
Tiraspole. 17. Teicams. 18. Sti-
muls. 26. Ametists. 27. Trupa. 
29. Sandales. 33. Kabata. 34. 
Antena. 35. Truls. 37. Drisa. 38. 
Riepa. 39. Sidrs.

Līmeniski. 1. Veikls paņē -
miens. 4. Navigācijas orientieri. 
6. Sievietes vārds (aprīlī). 7. Tie-
siskais stāvoklis. 8. Apgais mo-
šanas ierīce. 10. Italijas nacionā-
lais varonis (1807-1882). 13. Lie l-
upes pieteka. 15. Sodīšanas ie  rī-
ce viduslaikos. 17. Juridiska val sts 
iestāde. 19. Bieza adījuma džem-
peris. 20. Pasākumu kopums 
brūču pasargāšanai no inficē ša-
nās. 21. Gaujas pieteka. 23. Māk-
slinieku pirmās uzstāšanās. 26. 

Mīļākā. 29. Sanitāri pasākumi 
lipīgu slimību izplatīšanās no -
vēr šanai. 30. Graudzāļu dzimtas 
lopbarības augs. 31. R. Blaumaņa 
drāma. 32. Nervu šūna ar visiem 
tās izaugumiem. 33. Saullēkts. 
34. ASV pavalsts.

Stateniski. 1. Kažokzvēru 
med nieki Ziemeļamerikā. 2. 
Kontakts. 3. Viegla šautene ar īsu 
stobru. 4. Skaņdarbi ar episki 
drāmatisku raksturu. 5. Rupjas 
krāsotāju otas. 7. Igauņu rakst-

nieks (1922-1971). 9. 
Manilas kaņepāji. 11. 
Telpa publiskām lek-
cijām. 12. Iekšķīgo 
slimību ārsts. 14. Ne -
aizņemts amats. 16. 
Viena no galvenajām 
sintaktiskajām katē-
go ri jām. 17. Dž. Pu -
čīni opera. 18. Ventas 
pieteka. 22. Riskants 
pasākums. 23. Sudra-
ba monēta ASV. 24. 
Apdzīvota vieta Ma -
do nas novadā. 25. 
Pla  ši pazīstama. 26. 
De  cimāllogaritma 
da  ļa aiz komata. 27. 
Armēnijas galvas pil-
sēta 28. Ģeodēziski 
instrumenti.
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Valsts valodas centrs (VVC) 
savā tvitera kontā un oficiālajā 
vietnē nesen publicējis šādu pa -
ziņojumu: “Lai gan Latviešu lite-
rārās valodas vārdnīcā norādīts, 
ka vārds itālieši attiecināms uz 
Itālijas pamatiedzīvotājiem un 
vārds itāļi attiecināms uz indo-
eiropiešu cilšu grupu, kas pirmajā 
gadu tūkstotī pirms mūsu ēras 
apdzīvoja Apenīnu pussalu, mūs-
dienās šāds nozīmju šķīrums ne -
tiek ievērots un priekšroka do  da-
ma īsākai formai. Itālijas pa  mat -
iedzīvotājus dēvē par itāļiem un 
viņu valodu sauc par itāļu valodu.”

Šis sacerējums nez kādēļ tur 
nosaukts par “Nedēļas skaidro-
jumu”, kaut arī patiesībā tas nav 
nekāds skaidrojums, bet gan au -
toritatīvs rīkojums, kuŗš, neminot 
nekādus argumentus, paredz ig -
norēt to, kas rakstīts Latviešu li -
terārās valodas vārdnīcā. (..)**

Turklāt VVC rīkojas ļoti riskan-
ti, tik lēti diskreditējot Latviešu 
literārās valodas vārdnīcas auto-
ritāti. Pirmkārt, šī vārdnīca vēl ne -
būt nav ne pārāk veca, ne noveco-
jusi, un, otrkārt, citas tādas mums 
diemžēl nav un paredzamā nā -
kot nē nebūs. Kā tad lai latviešu 
valoda funkcionē valsts valodas 
statusā, ja tai tagad, izrādās, vairs 

Itāļi un itālieši jeb Addio*, kultūrsaime!
nav pat savas par pilnu ņemamas 
vārdnīcas?

Lai pārsauktu itāliešus par itā-
ļiem, daudz prāta nevajag. Bet kā 
mēs turpmāk savā valodā šķir -
sim senās itāļu ciltis no itāliešiem? 
Uz šo jautājumu VVC darbinie-
kiem atbildes acīmredzot nav, 
tāpēc viņi savā “skaidrojumā” par 
to izgudrēm klusē. Sak, lai tagad 
vēsturnieki un valodnieki paši 
grozās, kā māk! 

Protams, vairums latviešu lai -
mīgi nodzīvo visu mūžu, nelieko-

ties ne zinis par kaut kādām itāļu 
ciltīm, kas sensenos laikos dzīvo-
jušas tālajā Apenīnu pussalā. Bet 
tieši tas jau kādu valodu padara 
par kultūras valodu, ka tā spēj 
pilnvērtīgi funkcionēt ne tikai 
ikdienā, bet arī dažādās vairāk   
vai mazāk specifiskās zinātņu un 
mākslas nozarēs – arī tik “ekso-
tiskās” kā vēsture un valodniecī-
ba! Un tāpēc katram izglītotam 
tādas valodas runātājam ir jāprot 
arī ikdienas saziņā ievērot visas 
tās valodas normas, kas nepie cie-

šamas, lai šī valoda varētu piln-
vērtīgi funkcionēt visos saziņas 
līmeņos. Visas mūsdienu kultūras 
valodas šķir italiešus no itaļiem: 
angļu Italians: Italic peoples, vācu 
Italiener: Italiker, franču italiens: 
italiques, italiešu italiani : italici, 
krievu итальянцы : италийцы, 
poļu włosi : italikowie, leišu italai : 
italikai, igauņu itaallased : itaali-
kud utt. Tagad mēs, latvieši, lūk, 
esam izmantojuši iespēju ērmīgi 
izcelties uz kultūrtautu fona – un 
līdz ar to arī labprātīgi iziet no 
kultūrtautu saimes, jo mūsu valo-
da turpmāk vairs nevarēs piln-
vērtīgi funkcionēt humanitāro 
zinātņu nozarēs. (..)

Gauži žēl, ka VVC darbinieki 
tagad tik vieglprātīgi grauj to, ko 
paši nav cēluši! (..)

VVC pienākums būtu neatlai-
dīgi skaidrot un mācīt, kā parei - 
zā valodā jāšķir italieši no ita -
ļiem, un gādāt, lai šī norma tiktu 
konsekventi ievērota presē, radio-
fonā, televīzijā un uz izkārtnēm. 
Bet tas ir grūts un nepateicīgs 
darbs, kuŗa veikšanai nepiecie-
šamas tādas īpašības kā kompe-
tence, godprātība un laba griba. 
Daudz vieglāk taču ir atmest 
visam ar roku un atrakstīties ar 
pa  laidnīgiem tvītiem (kuŗus diem-
žēl rotā Latvijas valsts ģerbonis)! 
Sak, tāpat jau sen ir zināms, ka 
vieglāk ir beigtu ezi iemācīt dzie-
dāt nekā latvieti – pareizi runāt.

Jā, pa daļai tā tiešām ir. Bet nav 
arī par zemu jāvērtē latviešu spē-
jas grozīt savus valodas ieradu-
mus! Savā laikā taču mēs tīri labi 
esam iepratušies saukt leišus par 
lietuviešiem un žīdus par ebrē-
jiem. Un vēl šobaltdien netrūkst 
latviešu, kas verdziskā iztapībā 
vingrinās saukt baltvāciešus par 
vācbaltiešiem un čigānus par ro -
miem. Ja jau mēs esam tik elas -
tīgi, izdabājot absurdiem cittau-
tiešu untumiem, kāpēc tad lai 
mēs nevarētu iemācīties itāliešus 

saukt par itāliešiem saskaņā ar 
savas pašu valodas normu? (..)

Skaisti jau, protams, būtu, ja 
mūsu literāti un citi kultūras dar-
binieki iedrošinātu un uzmun-
drinātu tos pašus VVC ierēdņus – 
lai taču viņi met pie malas biklu-
mu, kūtrību un bailes un beidzot 
sāk patiesi aizstāvēt mūsu valodu 
no visām neskaitāmajām igno-
rantu un huligānu pārestībām. 
No visādiem “Otto”, “Leen”, “An -
mary” un “Shipsi”. No “lejup ie-
lādēšanas”, “augšupielādēšanas” 
un “atiestatīšanas”. No piedāvā-
jumiem pirkt “Rīgas miesnieks” 
produkciju “Maxima” veikalos un 
klausīties “Zemeņu lauks” “Eoli-
ka” izpildījumā pa Latvijas radio 2. 
No “Delfi” intervijas ar māksli-
nie ci Melitu Berg. No “Ivan Pet-
rov” oficiālos Latvijas valsts doku-
mentos. No agresīvas necieņas 
pret latviešu valodas ortografiju 
un gramatiku. No katastrofālas 
anarchijas valsts valodas ortogra-
fijā un gramatikā. No latviešu 
ortografijas, gramatikas sistēmas 
un leksikas sabrukuma. (..)

Un laiks jau arī saliks visu pa 
vietām. Vienmēr cilvēki apbrī -
nos žīdus, kas ar milzīgu pašaiz-
liedzību spējuši atdzīvināt mirušo 
ebrēju valodu. Un varbūt atcerē-
sies arī latviešus – dīvainu Eiro -
pas tautiņu, kas vislabvēlīgākajos 
valstiskas suverenitātes apstākļos 
būs pamanījusies savu seno, skai s-
to un savulaik nepārspējamā liet-
pratībā izkopto valodu aizlaist pa 
nesaules taku. Vienkārši tāpat – 
mīļā miera labad. Just for fun, kā 
teiks mūsu kādreizējie pēcteči.

No Latvijas Avīzes
(š. g. 6. oktobrī)

* Ar Dievu! – italiešu val.
** ALAs 1993. gada izdotajā Lat-

 viešu valodas vārdnīcā, pēc kuŗas 
vadās "Laika" un "Brīvās Lat vijas" 
redakcija, lietotas formas itaļi un 
italieši

Savā laikā taču mēs tīri labi esam iepratu -
šies saukt leišus par lietuviešiem un žīdus 
par ebrējiem. Un vēl šobaltdien netrūkst 
latviešu, kas verdziskā iztapībā vingrinās 
saukt baltvāciešus par vācbaltiešiem un   
či  gānus par romiem. Ja jau mēs esam tik 
elastīgi, izdabājot absurdiem cittautiešu 
untumiem, kāpēc tad lai mēs nevarētu ie -
mācīties itāliešus saukt par itāliešiem sa -
skaņā ar savas pašu valodas normu? (..)

Ingmars Zemzaris, komponists, Jāņa Endzelīna mazmazdēls

INGMARS ZEMZARIS
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PĒRK ĪRES NAMU
**Pērk daudzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;

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

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

S P O R T S

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

+371 28390346

(Turpināts  20. lpp.)

MINEAPOLES UN ST. PAULAS LATVIEŠU 
DRAUDZE MEKLĒ PILNA LAIKA MĀCĪTĀJU

2020. g. 1. oktobrī
Mineapoles un St. Paulas latviešu ev. lut. 

draudze, 300 locekļu sastāvā, kas aktīvi dar-
bojusies kopš dibināšanās 1951. gadā un, kas 
pieder pie Latviešu Evaņģēliski Luteriskās 
Baznīcas Amerikā (LELBA), meklē pilna 
laika mācītāju – vēlams tāds/a, kas pieder 
LELBĀL.

Dievkalpojumi notiek katru svētdienu ar 
caurmērā 50 dievlūdzējiem, kuŗos reizēm 
piedalās Draudzes koris vai mūzikālā sla -
vēšanas grupa “Mineapoles Dvēsele”. Kopš 
Covid-19 pārraidām savus dievkalpojumus 
arī virtuāli – to vēlamies turpināt. Priecā-
jamies par draudzes jaunākajiem locekļiem, 
kuŗi reiz mēnesī pulcējas svētdienas skolā. 

Draudzes dāmu saime ik svētdienas 
rūpējas par sadraudzības stundu, kas seko 
dievkalpojumam. Neizpaliek viņu rīkotie 
tirdziņi vai citi līdzekļu vākšanas pasākumi 
dažādām labdarības organizācijām, ieskaitot 
vietējām. Sīkāka informācija par draudzes 
darbību pieejama draudzes mājas lapā: www.
mndraudze.org

Draudzes dievnams ir pašu īpašums – 
vēsturiska norvēģu luterāņu celta baznīca 
netālu no Mineapoles pilsētas centra. 
Draudzes telpas izmanto Minesotas latviešu 

sabiedrība. Pulcējās latviešu sestdienas skola 
40 bērnu sastāvā, darbojas kreditsabiedrība, 
notiek koncerti, teātŗa izrādes un citi laicīgi 
sarīkojumi.

Mācītāja/as atbildībā ir: dievkalpojumi –
pārsvarā latviešu valodā, bet daļas arī angļu 
valodā, pastorālie pienākumi, ieskaitot 
kazuālijas (kristības, iesvētības, laulības, 
bēres), slimnieku un vecāko ļaužu ap  mek-
lēšana. Mācītājam/ai jāpalīdz draudzei augt 
kristīgā ticībā, cerībā un mīlestībā, un tā 
nolūkā jāpiedāvā Bībeles stundas, iespējas 
pārrunām, jāsagatavo jaunus draudzes lo -
cekļus iesvētībām, jāmāca Ticības mācība 
latviešu sestdienas skolā. Mācītājam/ai jāat-
balsta Minesotas latviešu sabiedrība ar savu 
klātbūtni un jāveicina sakari ar vietējām 
amerikāņu draudzēm un organizācijām. 
Technoloģijas prasme ir ļoti vēlama. Jā tādas 
nav, tad sagaidām, ka mācītājs/a būtu 
atvērts/a to apgūt.

Atalgojumu pielāgosim mācītāja/as piere-
dzei un spējām. Draudze apņemas palīdzēt 
sarūpēt veselības apdrošināšanu, dot ie -
maksu pensijai, maksāt rezidences izdevu-
mus, segt noteiktu summu garīgu grāmatu 
iegādei un izglītības papildināšanai. Mācī-
tāja/s rīcībā būs draudzes automašīna.

Lūdzam kandidātus pieteikties līdz 2020. g. 1. decembrim,
iesūtot CV (Curriculum Vitae) kopā ar pavadvēstuli

LELBA vidienes apgabala prāvestei Dr. Sarmai Eglītei, eglite3@gmail.com
458 Lake Forest Drive, Bay Village, OH, 44140-2511.

4827-2377-4669, v. 1

Ministru kabinets 
atceļ Rimi Rīgas 

maratonu
Ministru kabinets 9. oktobrī  

ārkārtas sēdē nolēma atcelt 
nedēļas nogalē plānoto Rimi 
Rīgas maratonu. Uzklausot teju 
visu valdības pārstāvju paustās 
bažas par Rīgas maratona rī -
košanu laikā, kad valstī aug 
saslimstība ar Covid-19, Rimi 
Rīgas maratona direktors Ai -
gars Nords ministriem skaid-
roja, ka Rīgas maratons iecerēts 
divas dienas un deviņās da -
žādās distancēs, turklāt visa 
pasākuma laikā netikšot pār-
kāpti valstī paredzētie notei-
kumi.Nords uzsvēra, ka mara-
tona rīkotāji visu vasaru sa -
darbojās ar Veselības ministriju 
un Slimību kontroles un pro-
filakses centru, lai nodrošinātu 
pasākumu bez inficēšanās ris-
kiem. Tajā pašā laikā Nords 
atzina, ka pasākuma rīkotāji 
respektēs jebkādu lēmumu, 

kādu valdība pieņems. Ja ga  dī-
jumā valdība lems par maratona 
atcelšanu, Nords aicināja minis    -
trus ievērot tiesiskās paļā vības 
principu un, ņemot vērā, ka pa -
sākums tiek atcelts pēdējā brīdī, 
valdībai būtu jālemj par kom-
pensāciju pasākuma rīko tājiem.

Porziņģis pēc 
ceļgala operācijas

Dalasas Mavericks 10. ok  to-
brī paziņoja, ka Kristapam 
Porziņģim veikta labā ceļgala 
operācija. Tagad pats basket-
bolists savā Instagram kontā 
publicējis pirmo attēlu kopš 
pārciestās operācijas.

Operācija tika veikta Por-
ziņģa labajam ceļgalam, kuŗā 
meniska savainojumu Kristaps 
guva jau izslēgšanas spēļu sē -
rijas pret Losandželosas Clip-
pers pirmajā spēlē. Sākotnēji 
gan Porziņģis, gan pati ko -
manda pauda pārliecību, ka 
gūto savainojumu izdosies 

saārstēt bez chirurģiskas ie -
jauk šanās, tomēr šāds scēnārijs 
izrādījās pārlieku optimistisks.

Tagad Porziņģis savā Instagram 
konta īsajā stāstiņā ir publicējis 
pirmo attēlu, kopš pārciestās 
operācijas. Uz minētā attēla 
basketbolists rakstīja: “Paldies 
par laba vēlējumiem. Operācija 
noritēja labi un nevaru sagaidīt, 
kad atgriezīšos basketbola lau-
kumā.”

Futbolisti 
pārbauda spēkus 

pret Melnkalni un 
Fēru salām

Latvijas futbola izlase aiz  va-
dīja pārbaudes spēli Podgoricā 
pret Melnkalnes vienību. Spēle 
Melnkalnē starp abām vienī-
bām bija ieplānota jau šā gada 
26. martā, taču vīrusa pandē-
mijas dēļ tā nenotika. Spēles 
favorīti  bija Melnkalnes fut-
bolisti. Viņi ieņem augstāku 
vietu pasaules rangā – 63. vieta 
pret Latvijas 137. vietu, gan arī 
spēlē augstākā Nāciju līgas 
grupā. Kamēr Latvija cīnās 
zemākajā D līgā, melnkalnieši 
ir C līgā. Turklāt atšķirībā no 
Latvijas, kas ar diviem neiz-
šķirtiem pundurvalstu grupā 
ieņem otro vietu četru koman-
du konkurencē, Melnkalne C 
līgas pirmajā grupā svinējusi 

divas uzvaras un ieņem pirmo 
vietu. Pēdējās trijās spēlēs abas 
pretinieces nav zaudējušas, 
taču Melnkalne svinējusi trīs 
uzvaras, pārbaudes spēlē Pod-
go   ricā ar 2:0 pieveicot Balt krie-
viju un Nāciju spēlēs izbrau-
kumā ar 2:0 uzvarot Kiprā un 
ar 2:1 – Luksemburgā.  Latvija 
pagājušajā rudenī Eiropas čem-
pionāta kvalifikācijas pēdējā 
spēlē savā laukumā, kas vairs 
neko neizšķīra, ar 1:0 pieveica 
Austrijas izlases eksperimen-
tālo sastāvu, bet šoruden 
Nāciju līgas spēlēs nespēja 
pieveikt Andoru savā laukumā 
(0:0) un Maltu viesos (1:1).

Melnkalne – 
Latvija 1:1 (0:1)

Latvijas futbola izlase pār bau-
des spēlē Podgoricā pēdējās 
minūtēs izlaida uzvaru un cī -
nījās neizšķirti 1:1 (1:0) ar 
Meln kalnes vienību. Spēle no -
risinājās smagos apstākļos, jo 
Podgoricā pamatīgi lija, kas 
būtiski ietekmēja laukuma kva-
litāti un spēles ritmu. Debiju 
valstsvienībā piedzīvoja vārt-
sargs Roberts Ozols, aizsargs 
Elvis Stuglis un pussargs Edu-
ards Tīdenbergs.
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S A R Ī K O J U M I

Sludināšana vietā un nevietā

SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus 

sazināties ar sarīkojumu un 
dievkalpojumu rīkotājiem, 
precīzējot, vai paredzētie sa -
rīkojumi notiks vai tie ir 
atcelti! 

  
LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā 

(1955 Riverside Dr., Los An -
geles, CA 90034). Mūsu drau-
dze vēl nedrīkst rīkot dievkal-
pojumus Losandželosā.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājas lapa: 
www.seattlelatviancenter.com

SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu 

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

Uzmanību! Mainījusies bied-
rības Facebook lapa, lūdzam 
sekot mūsu jaunajai lapai “Lat-
viesu Biedriba St. Petersburg 
FL”. Sīkāku infomāciju par pa  -
sākumiem var uzzināt Bied rī-
bas Facebook lapā vai zvanot 
Dacei Nebarei Tel: 917-755-
1391 

Sestdien, 17. oktobrī,  plkst 
10:00 am, Daugavas Vanagu 
gadskārtējais pikniks War Vete    -
rans Memorial Park, 9600 Bay 
Pines Blvd N, nojume Nr 4. 
Ieejas vārti parkā pie 94th Street 
N.  Līdz jāņem priecīgs prāts un 
groziņi kopīgam azaidam.  Par 
ceptām desiņām, sutinātiem 
kāpostiem un vēsu dzērienu 
gādās vanadzenes un vanagi.

Svētdien, 15. novem brī, plkst. 
15:00 (3 pm) Fort DeSoto 

Park, 3500 Pinellas Bayway S, 
St. Peters burg, FL 33715, no -
jume Nr.14.   Pasākums, veltīts 
Latvijas Valsts Proklamēšanas 
gadadienai. (Sīkāka informācīja 
sekos) Biedrība visus cienās ar 
uzkodām, svētku kliņģeŗri un 
ar bezalkoholiskiem dzērie niem. 
Uzmanību! Sakarā ar šī brīža 
pandēmijas situāciju un eso-
šajiem FL štata likumiem, pasā-
kuma daībnieku skaits parkā ir 
ierobežots līdz 50. Lūgums pie-
 teikties, laikus zvanot Dacei 
Nebarei T: 917-755-1391.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dien 19:30 Centrā. Pensionāru 
sanāksmes pirmdienās, 13:00, 
Info: 514-992-9700. www.ter-
vete.org

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr: (58 Irving st, 
Brookline MA 02445). Info: 
617-232-5994, e-pasts: bosto-
nas-trim dasdraudze@gmail.
com, tālr: 617-232-5994 .Māc. 
Igors Safins. Tālr.: 617-935-4917. 
E-pasts: igorssafins@gmail.com.

Dievkalpojumi tiek elektro-
niski piesūtīti draudzes lo -
cekļiem. Tāpat Bībeles stundu 
pārrunas. Lūdzu sekot ik  ne-
dēļas draudzes ziņām.

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-

725-3820; e-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
com/ Čikāgas-Ciānas draudze  
255043897965234. Dievk. No -
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega 
Puidza, tālr. birojā: 773-736-
1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com

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

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, 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 svēt die nās 
10:00. Seko sadraudzības stunda.

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth.Church (1901 E Commer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL 
33308). Info: Ilze Folkmane 
Gibbs, e-pasts: folkmane@hot-
mail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. no -
tiek 14:00. Pēc dievk. visi lūgti 
pie kafijas galda!

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 
Riverside Dr., Los Angeles CA 
90039). Dievkalpojumi notiek 

plkst. 11:00. Mūsu baznīcā vēl 
arvien nedrīkst rīkot dievkal-
pojumus. Turpinām izsludināt 
virtuālos dievkalpojumus.

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

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.:(301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 6103532227. Māc. 
Ieva Dzelzgalvis

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: Faith Lutheran Church. 
2740 Fuller Ave NE, Grand 
Rapids MI 49505. Tālr: 616-
361-6003. Māc.prāv. Ilze Larsen, 
tālr: 269-214-1010. Dr. pr. Ivars 
Petrovskis, tālr: 616-975-2705. 
Dievk. notiek 2x mēnesī 
10:00. Pēc dievk. kafijas galds.

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

• Kalamazū latviešu ev. lut. 
apvienotā draudze seko notei-
kumiem un pašlaik nenotur 
dievkalpojumus baznīcā, bet 
arī mums nav nolemts da  tums, 
kad dievnamu atkal atvērs.

Svētdienu svētbrīži māc. A. 
Graham vadībā notiek plkst. 
10:00 (pēc Austrumu laika) 
virtuālā vidē. Facebook mājas 
lapa Latvian Lutheran united 
church in Kalamazoo, un You-
tube, atrodot kanālu Latviešu 
apvienotā draudze Kalamazoo.

• Klīvlandes apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lake wood, OH 44107) Drau-
dzes dievk. notiek svētdienās 
11:00. Bībeles stundas notiek 
10:00 katra mēneša otrajā un 
ceturtajā trešdienā. Baptistu dr.: 
Bethel Baptist Church (2706 
Noble Rd, Cleveland 44121) 
Dievk. notiek svētdienās 14:30.

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

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

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Māc. Janis Gin-
ters tālr: 2607975695 Draudzes 
priekšnieks: Andrejs Junge tālr: 
4144166157 Dievk. notiek svēt-
dienās 10:00.

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407). Pēc 
dievk. sadraudzība. Minea po-
les-St. Paulas lat  vie šu evaņ ģē-
liski luteriskās drau dzes video 
dievkalpojumi notiek katru 
nedēļu, tos var skatīties mn -
draudze.org.

• Montrealas latv. Trīs vie nī-
bas ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700.

KĀRLIS
STREIPS

Pagājušajā trešdienā, 7. ok -
tobrī, Latvijā stājās spēkā jauni 
noteikumi, kas noteica, ka vis -
maz nākamā mēneša laikā sa -
biedriskā transporta tramvajos, 
trolejbusos, autobusos un mik-
roautobusos visiem pasažieŗiem 
būs obligāti jānēsā sejas maskas. 
Būdams paklausīgs pilsonis, es 
iepriekšējā dienā devos uz ap -
tieku un tādas iegādājos arī sev. 
Katra maska maksāja 69 eiro 
centus, kas nav nekāda liela 
nauda. Pirmais, ko konstatēju, 
bija fakts, ja maska sedz gan 
muti, gan degunu, tad acenes 
aizsvīst. Man tā nav neatrisināma 
problēma, jo brilles valkāju tā, 
lai redzētu attālākas lietas. Sa -
biedriskajā transportā man vien-
mēr līdz ir grāmata, brilles 
noņemu un mierīgi lasu līdz 
vajadzīgajai pieturai.

Taču pirmajā dienā, kad notei-
kumi bija spēkā, mājās no centra 
braucot, pamanīju divus pieau-
gušus cilvēkus bez maskām. 
Viens sēdēja sēdeklī un filmēja 
ar savu telefonu, bet otrs stāvēja 
ejā un skaļā balsī sludināja, ka 
viņš, lūk, savulaik ir bijis nar-
komāns un dzērājs, un visādā 
veidā problemātisks cilvēks, bet 
tad viņš ir atradis Jēzu, un kopš 
tā laika tam visas šīs ligas viņam 
ir ”noņemtas”. Pēdējo četrpa d-

smit gadu laikā, tā cilvēks apgal-
voja, viņš pat saaukstējies neesot.  
Taču tad no sludinātāja nāca 
”atzinums”, kas lika citiem pa  sa-
žieŗiem, tajā skaitā man, sākt 
kurnēt, proti, nekāda Covid-19 
vīrusa nav. Tā esot sazvērestība 
ar mērķi visos cilvēkos ielikt 
čipus, lai kaut kāda vārdā neno-
saukta vara pēc tam viņus varētu 
kontrolēt savām vajadzībām.  
Govis jau ir čipotas, drīz būs 
kārta cilvēkiem, tāds bija apgal-
vojums. Tajā brīdī citi pasažieŗi 
sāka aicināt viņu apklust, bet 
cilvēks paštaisni teica, ka viņš, 
lūk, sludina Dieva Tā Kunga 
vārdu, bet pasažiere, kuŗa mēģi-
nāja viņu apsaukt, lūk, ir dus-
mīga, un būt dusmīgai ir grēks. 
Laimīgā kārtā nākamajā pieturā 
”sludinātājs” un viņa kompanjons 
izkāpa. Mēs pārējie atviegloti 
saskatījāmies un nopūtāmies.

Pirmais, kas man tobrīd ie -
nāca prātā, bija teksts no Jaunās 
Derības, kuŗā Jēzus tieši uzsveŗ, 
ka Dievu vajag lūgt pieticīgi un 
pie sevis, nevis pa visu templi 
bazūnēt, re, kāds es varens kris-
tietis, jeb Bībeles sacerēšanas 
laikā – ebrējs. Tālāk padomāju, 
ka sludinātājs trolejbusā acīm-
redzot bija saklausījies dažādas 
muļķības no Amerikas tā dē  vē-
tajiem evaņģeliskajiem kristie-

šiem, kuŗu starpā arīdzan pastāv 
mīts, ka nekāda koronavīrusa 
pasaulē nav, tā ir kaut kāda 
sazvērestība, un katrā gadījumā 
Dievs cilvēkus no tā pasargās. 
Viens, kuŗš saslima brīdī, kad 
Baltajā namā tika prezentēta 
jaunā kandidāte Augstākajai tie-
sai, bija Notre Dame universitātes 
rektors. Acīmredzot Dievs tik 
liels ticīgo sargātājs vis nav...

Arī padomāju par divām kris-
tīgām konfesijām, kuŗas nudien ir 
nopietni uztvērušas Bībelē pausto 
domu, ka mēs visi ticīgie savā 
veidā esam Jēzus mācekļi. Pie -
ļauju, ka teju vai visi Amerikā 
dzīvojošie lasītāji atcerēsies kādu-
brīdi, kad, iespējams, nepieklājīgi 
agri no rīta kāds zvana pie dur-
vīm, un, durvis atverot, priekšā 
stāv divi smaidīgi cilvēki no tā 
dēvētajiem Jechovas liecinie kiem, 
un viņi ir pilnīgi pārliecināti, ka 
nekas tavā dzīvē nav vairāk 
vajadzīgs, kā noklausīties viņu 
liecību un paņemt viņu brošūru. 
Personīgi zinu, ka Jechovas lie -
cinieki neatzīst ne Ziemsvētkus, 
ne Lieldienas, ne dzimšanas 
dienas, jo tajās tiek godināts 
cilvēks, nevis Jechova. 

Otra grupa ir mormoņi jeb 
Pēdējās dienas svēto baznīcas 
pārstāvji. Gandrīz viss, ko es 
personīgi zinu par mormoņiem, 

nācis no mūzikla “Mormoņu 
grāmata,” ko ir sacerējuši tie paši 
cilvēki, kuŗi ir atbildīgi par 
televīzijas multfilmu “Dienvidu 
parks”. Šo mūziklu esmu redzējis 
divreiz, vienreiz Čikāgā, otrreiz 
Londonā, un abos gadījumos 
nevarēju atcerēties citu teātŗa 
izrādi, kuŗas laikā publika būtu 
bijusi tik ļoti sajūsmināta par 
notiekošo uz skatuves.  Ārpus tā, 
jau sen zināju, ka no gados 
jauniem mormoņiem tiek sa -
gaidīts, ka viņi dosies misijā, 
puiši uz diviem gadiem, meitas – 
uz astoņpadsmit mēnešiem. Lat-
vijā, vismaz Rīgā, šie misionāri ir 
darbojušies jau ļoti sen. Kādreiz 
viņi prata krievu, bet pēdējos 
gados arī ir apguvuši latviešu 
valodu. Tie parasti  ir stalti puiši 
melnās biksēs un baltā kreklā ar 
piespraudi, uz kuŗas rakstīts, ka 
šis, lūk, ir vecākais (Elder) Šmits, 
bet otrs ir vecākais Džonsons. 
Atzīšos, man nācies grūti attu-
rēties no vīpsnās, jo mormoņiem 
nudien ir savdabīga pārliecība, 
tostarp doma, ka pēc nāves katrs 
kārtīgs mormonis tiek pats pie 
savas planētas Kosmosā. Es per-
sonīgi negribētu dzīvot viens 
pats uz planētas Kosmosā, tāpēc 
arī ar mormoņiem man nav pa 
ceļam. Taču aprunāties ar stal-
tiem puišiem – kāpēc gan ne? Ja 

viņi pārāk sāk plīties virsū, ka 
man būtu jānāk uz viņu diev-
kalpojumiem, atbildu, ka esmu 
dievkalpojumu vadītājs Rīgas 
anglikāņu baznīcā un tāpēc 
paldies, bet es savu baznīcu jau 
esmu atradis. Vēl piebildīšu, ka 
acīmredzot mormoņi Latvijā ir 
atraduši sev vietu, jo pirms pāris 
gadiem Lāčplēša ielā tie sev 
uzcēla lielu dievnamu.

Es neuzaugu īpaši ticīgā ģi -
menē, mani vecāki bija tendēti 
dievturības virzienā. Baznīcā 
sāku iet kā pieaudzis cilvēks. 
Latvijā par anglikāņu baznīcas 
draudzes locekli  kļuvu tāpēc, ka 
te dievkalpojumi notiek angļu 
valodā, un vēl arī tāpēc, ka vienā 
jaukā brīdī Latvijas evaņģēliski 
luteriskās baznīcas archibīskaps 
paziņoja, ka turpmāk geji viņa 
baznīcā nedrīkstēs iet pie diev-
galda. Labi, ja luterāņi mani 
negrib, tad būšu anglikānis.  Bet 
viens, ko noteikti nekad mūžā 
nedarīšu – neapgalvošu, ka tieši 
anglikāņi ir paši labākie kristieši 
un ikviens, kas nav anglikānis, 
līdz ar to ir noraidāms, kā to 
dara minētie “evaņģeliskie” mi -
sio nāri. Un katrā gadījumā es 
nekad nesliešos kājās un ne -
bļaustīšos par savu ticību. Šī ir 
joma, kuŗā izvēlos paklusēt.
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Mūžībā aizgājis mūsu biedrs

fil! AIVARS GALIŅŠ, ing., 1964 II
Dzimis 1941. gada 4. jūnijā Taurenē, Latvijā,

miris 2020. gada 27. septembrī Bostonā, Masačūsetsas štatā, ASV

LETTONIAS KONVENTS UN F!P!B!Siti tibi terra levis

Ar skumjām vēstam, ka no šīs pasaules šķīries – tagad Mūžībā mūsu

AIVARS GALIŅŠ
Dzimis 1941. gada 6. aprīlī Skujenē,

miris 2020. gada 27. septembrī Bostonā

Dieva mierā aizgājis  inženieris, 15.divīzijas  Latvijas leģionārs

ARVĪDS KŪLĪTIS
Dzimis 1923. gada 2. decembrī Lenču pagastā “Laiviņās”,

miris 2020. gada 30. septembrī Vankuverā, Vašingtonas pavalstī

MŪŽĪBĀ AIZGĀJIS

VIKTORS ALEKSIS DZELME
Dzimis 1951. gada 29. maija Terre Haute, Indiana,
miris 2020. gada 30. maija Indianapole, Indiana

Mūžībā aizgājusi

ZIGRĪDA McDERMOTT,
dzim. STOTTS

Dzimusi 1933. gada 11. jūnijā,
mirusi 2020. gada 5. septembrī

Mīlestībā un pateicībā viņu pieminot, atvadās:
MAIJA

RASMA, JĀNIS, KRISTĪNE
ĀRIJA, NORMUNDS, ĪRISA, AMANDA

IVARS, NORA, SANDRA, ANITA, ARMANDS
MĀRIS, JEAN

VALDIS, SALLEE
ASTRA

ILZE
ASTRA, INGA, GINTS, JURIS, VALDA

Sēro sieva ZINTA
DĒLS PAULS AR ANDREU, MAZBĒRNI MARKUS, PETER UN KAROLINE

DĒLS JĀNIS AR HOLLY, MAZBĒRNI JOSEPH, ALEKSANDREJA, GABRIEL UN ELIAS 
MĀSA AINA KŪLĪTE CĒSĪS

UN KUPLS RADU PULKS LATVIJĀ

Mīļā piemiņā paturēs
MĀSA SILVIJA AR ĢIMENI KANADĀ

DĒLI, MEITAS UN MAZBĒRNI AMERIKĀ

Draudzībā viņu piemin:
ŅUJORKAS LATV. EV. LUT. DRAUDZES 

SALAS NOVADA DĀMU KOMITEJA

Kad izdziest ugunskurs,
Vēl brīdi ogles kvēlo tad,
Bet tiem, kas malku nesa, krāva,
Tas nedzisīs – nekad...

Dzimtenes vēji sēri lai pūš,
Svešajā zemē  beidzies  tavs mūžs.

Noriet saule vakarā,
Meza gālēs zeltīdama;
Nolīkst klusi sirmā galva,
Saules ceļu aiziedama.

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens iezvanīts, 
Tad dvēsele brīva mūžībā iet, 
Kur saule nekad vairs nenoriet. 

www.drau  dze.org vai www.
tervete.org Dievk. vada dr. pr. 
Jānis Mateus un Vik. Zvirgzds. 
tālr.: 51448 12530, e-pasts: 
p r e z @ d r a u d z e . o r g . 
Dievkalpojumi Centrā.

• Ņūbransvikas un Leik vu-
das latv. ev. lut. dr.: Draudzes 
dievnams (12 GatesAve, East 
Brunswick, NJ 08816). Māc. 
Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 
908-638-1101, e-pasts: latvian-
lutheranchurch@gmail.com. 
Dievk. notiek 13:30.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn, 254 Valentine 

Ln, Yonkers NY
Salas bazn, 4 Riga Ln, Melville 

NY
St. Andrew bazn, 335 

Reynolds Ave, Parsippany NJ
Seafarers, 123 East 15th Street, 

New York, NY
Priedaine, 1017 State Rte 33, 

Freehold NJ 
Salas bazn. plkst.10:30dievk., 

māc. Saliņš.
• Ročesteras ev. lut. Krusta 

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

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

Mācītāja Biruta Puiķe-Wil -
son, mob. (269) 2675330. Kon -
takt persona Mary Beth Dzirnis, 
mob. (989)781-1163. E pasts: 
dzirnis@chartermi.net

• Dievkalpojumi vienreiz 
mēnesī, 1:00 pēcpusdienā, 
seko kafijas galds ar groziņiem.

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

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119). 
Dievk. vadīs Māc. Dace Sku-
diņa.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

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

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr., draudzes mācī tājs Aivars 

Pelds. 727-368-0935.  Sazināties 
ar  Andri Ritumu 727-797-
1911. Sakarā ar vīrusu visi šīs 
vasaras dievkalpojumi un 
Bībeles stundas notiks  Faith 
Lutheran baznīcā, kas atrodas 
2601 49th Street North, St. 
Petersburg, FL.

Dievkalpkojumi svētdienās, 
plkst. 14:00 (2 pm):

• Sv. Pēterburgas Lat viešu ev. 
luterāņu draudzes ziņas:

Draudzes mācītājs  Aivars 
Pelds, 727-368-0935. Sakarā ar 
vīrusu visi dievkalpojumi  un 
Bībeles stundas notiks  Faith 
Lutheran baznīcā, kas atrodas 
2601 49th Street North, St. 
Petersburg, FL

Dievkalpojumi svētdienās, 
plkst. 14:00 (2 pm):

18. oktobrī
1. novembrī
18.novembrī Valsts Svētku 

dievkalpojums (11:00 am)
Bībeles stundas svētdienās, 

plkst. 14:00 (2 pm):
11. oktobrī
25. oktobrī
8. novembrī
• 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: bazni-
ca@bellnet.ca. Info: www.st -
johns latvian.ca Māc. Ģirts 
Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry 
Trail, North York ON M2H 
2S1), tālr: 6479865604, E-pasts: 
grietins@gmail.com. Dr. pr. Kār -
lis A.Jansons, tālr.: 9053385613, 
e-pasts: kjan27@gmail.com.Pr. 
vietn. Sibilla Korule. Dāmu 
kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 
4162214309.

• 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: ma -
canitavp@gmail.com, dr.pr. 
Dace Zalmane (tālr. 703/442-
8458 un epasts-dzalmanis@
yahoo.com).

***
Lūgums sūtīt 

SARĪKOJUMU un 
DIEVKALPOJUMU

ziņas uz e-pastu:
rigaven@aol.com –

Inese Zaķis – ne vēlāk kā 
PIEKTDIENĀS.
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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

Latvijas izlases galvenais tre -
neris Dainis Kazakevičs šajā 
spēlē vārtu drošību uzticēja 
debitantam Robertam Ozolam, 
aizsardzības centrā bija Mārcis 
Ošs un Igors Tarasovs, bet 
malās – Vladislavs Fjodorovs un 
Raivis Andris Jurkovskis. Kaza-
 kevičs deva iespēju tiem, kas 
labi apliecinājuši sevi tre  niņos 
un kam vajadzīga spēļu praksi.

 25. minūtē no tuvas distan-
ces uz vārtiem sita Vladislavs 
Gutkovskis, pēc tam stūŗa si -
tienu izpildīja Krišs Kārkliņš, 
pēc kuŗa piespēles Tarasovs ar 
galvu raidīja bumbu vārtos, 
panākot 1:0 mūsu vienības labā.

Igors Tarasovs

Mārtiņš Podžus

Zemgus Girgensons

Rūdolfs Sproģis distancē

Jānis Ikaunieks

Dainis Kazakevičs

Otrā puslaika kompensācijas 
laika pirmajā minūtē mājinieki 
izmantoja Latvijas futbolistu 
nesaprašanos aizsardzībā, un 
Igors Ivanovičs panāca 1:1.

 Fēru salas – 
Latvija 1:1 (1:1)

Latvijas futbola izlase UEFA 
Nāciju līgas D pirmās grupas 
spēlē spēkojās neizšķirti ar 
Fēru salām, kas zaudēja pirmos 
punktus turnīrā – 1:1. Vienīgos 
vārtus Latvijas izlases labā guva 
Jānis Ikaunieks.

Spēles piektajā minūtē Pāvels 
Šteinbors glāba Latvijas izlasi, 
atsitot bumbu, kas lidoja vārtu 
apakšējā labajā stūrī. 10. mi -
nūtē pēc sāna auta izspēles mā -
jinieki aptuveni minūti centās 
bumbu ievest dziļāk latviešu 
soda laukumā, tomēr neveik-
smīgi. 13. minūtē Fēru salas 
devās ātrajā uzbrukumā, taču 
piespēli gar pašu vārtu līniju 
savlaicīgi “nolasīja” Šteinbors. 
Minūti vēlāk pēc stūra sitiena 
izspēles bumba nonāca pie 
smailes uzbrucēja Roberta 
Ul driķa, kuŗš soda laukumā ar 
galvu piespēlēja Artūram Zju-
zinam, taču futbolista sitiens 
bija neprecīzs. Brīdi vēlāk pēc 
vēl vienas standartsituācijas 
izspēles Kristers Tobers soda 
laukumā uz kreiso vārtu stabu 
ar galvu bumbu novirzīja pie 
Uldriķa, kuŗš līdz tai neaiz-
sniedzās. 19. minūtē Ritvars 
Rugins laukuma sānā devās 
pēc bumbas, bet kontakts ar 
pretinieku soģa skatījumā bija 

“Ja runā par spēles kvalitāti, 
tad, manuprāt, komandas iz -
pildījumā bija laba spēle. Dau -
dzos elementos progresējam 
un virzāmies uz priekšu. Diem-
 žēl šis progress vēl mums neļauj 
uzvarēt šādas spēles, kā šodien 
– pret diezgan labi organizētu 
pretinieku. Tomēr man kā 
trenerim ir acīmredzams tas, 
ka mēs ejam pareizajā vir zienā. 
Demonstrējām aktīvu spēli, 
ak  tīvu spēli bez bumbas, ag -
resīvu spēli. Līdz pat pēdē jām 
minūtēm meklējām savas ie -
spējas uzbrukumā. Diemžēl 
neizdevās gūt vārtus un iegūt 
uzvaru, taču mēs turpinām 
spēles Nāciju līgā. Turpināsim 
progresēt, turpināsim strādāt, 
un uzvaras neizpaliks.”

Brāļi Šici 
pārbaudīs Pekinas 

olimpisko trasi
Andŗa un Jura Šica divnieka 

ekipāža oktobŗa beigās Ķīnā 
nedaudzu pieaicināto sportistu 
vidū piedalīsies 2022. gada Pe -
kinas Olimpisko spēļu trases 
homologācijā, Latvijas Radio 
pastāstīja Starptautiskās Kama-
 niņu sporta federācijas (FIL) 
ģenerālsekretārs Einars Fogelis. 

Oktobrī Fogelis saņēma pir-
mos video no jaunās olimpiskās 
Jaņcjinas trases, kur Ķīnas ko -
manda 19 sportistu sastāvā jau 
ir veikusi pirmos braucienus. 
Savukārt 26. oktobrī sāksies 
oficiālā homologācija, kas pa -
redz pārbaudīt trases drošību 
un atbilstību sacensību rīko-
šanai. 

Homologācijai pieaicinās ti -
kai astoņus sportistus no Ei -
ropas valstīm. Ķīnas prasība 
bija, lai, ņemot vērā drošības 
un piesardzības pasākumus, 
ierastos sportisti tikai no Šen -
genas zonas valstīm. “Brāļi An -
dris un Juris Šici būs tie, kas 
kamaniņu sporta saimi pār-
stāvēs šajā visnotaļ atbildīgajā 
procesā trases oficiālajā pie -
ņemšanā,” teica Fogelis.

 Jaņcjinas trases homologācija 
bija paredzēta jau martā, taču 
to pārcēla Covid-19 pandēmijas 
dēļ. Olimpiskajā objektā pare-
dzēta vieta 10 000 skatītāju, un 
ledusrenes trase ir pirmā 2022. 
gada ziemas olimpisko spēļu 
spēļu sporta baze, kur Ķīnas 
izlase var gatavoties ar pilnu 
jaudu.  Kamaniņu sportā jaunā 
sezona pasaulē ir sākusies trijās 
trasēs, un viena no tām ir 
Siguldā, kas ir pieejama pilnīgi 
visiem braukt gribētājiem. 
Sezona ir sākusies arī Sočos, 
taču Krievija epidemioloģiskās 
situācijas pasaulē dēļ ne savus 
sportistus laiž ārpus valsts, ne 
arī kādu laiž pie sevis trenēties, 
tādēļ šī trase ir lietojami tikai 
un vienīgi vietējiem sportis-
tiem, paskaidroja Fogelis.

Fogelis ir arī Latvijas Sporta 
federāciju padomes (LSFP) pre -
zidents un Latvijas Olimpiskās 
vienības (LOV) priekšsēdis. 
Viņš saskata, ka Latvijas sporta 
financēs koncentrēšanās tikai 
uz valsts budžeta naudu ir 
radījusi situāciju, ka cīņas no -
tiek nevis par attīstību, bet par 

dzeltenās kartītes vērts. Īsi pēc 
tam Fēru salas bumbu iespēlēja 
soda laukumā, kur pagalam 
neprecīzi sita Andreāss Olsens. 
25. minūtē pēc standart situ ā-
cijas izspēles soda laukumā ar 
galvu piespēli veica Mārcis Ošs, 
bet Jānis Ikaunieks bumbu sa -
ņēma tieši uz “darba” jeb 
kreisās kājas un vadībā izvirzīja 
viesus.

Vadību Latvijas izlasei izde-
vās noturēt vien četras minūtes, 
jo soda laukumā pēc stūra si -
tiena standartsituācijas ar galvu 
precīzi spēlēja Odmars Fero. 
Puslaika turpinājumā latvieši 
pie pretinieku vārtiem izvei-
doja vēl dažas labas vārtu gū -
šanas iespējas, taču pirmās 45 
minūtes noslēdzās neizšķirti.

Otrā puslaika sestajā minūtē 
Šteinbors savu komandu glāba 
pēc pretinieka sitiena, kas iz -
darīts no aptuveni 30 metriem, 
bumbai lidojot augšējā vārtu 
stūrī. Minūti vēlāk Uldriķim 
pietrūka vien daži metri, lai ar 
bumbu apsteigtu Fēru salas 
vārtu vīru. Neilgi pēc tam lat -
vieši pie pretinieku vārtiem 
turpināja kontrolēt bumbu līdz 
tā nonāca pie Zjuzina, kuŗš no 
aptuveni 19 metriem izdarīja 
neprecīzu sitienu. 62. minūtē 
Fēru salas devās ātrajā pret-
uzbrukumā, taču piespēli gar 
vārtu līniju pārtvēra Rugins. 
Neilgi pēc tam Ikaunieks no -
nāca labā sitiena pozīcijā, taču 
tiesnesis nosvilpa aizmugures 
stāvokli. Astoņas minūtes vēlāk 
Uldriķis labajā laukuma malā 
apsteidza pretspēlētāju un iz -
darīja sitienu, pēc kuŗa bumba 
uzlidoja augstu gaisā, bet Ikau-
nieks ar galvu to raidīja pāri 
tukšiem vārtiem. Desmit mi -
nūtes līdz pamatlaika beigām 
uz maiņu nākušais Mārtiņš 
Ķigurs ielauzās soda laukumā, 
kur vārtu priekšā piespēlēja 
Krišam Kārkliņam, kurš neaiz-
sniedzās līdz bumbai. Šīs pašas 
epizodes noslēgumā Andrejs 
Cigaņiks vārtos centās raidīt 
gaisā esošo bumbu, taču sitienu 
bloķēja aizsargs. 83. minūtē lau -
kumā uz maiņu nāca Raimonds 
Krollis un pussargs Eduards 
Emsis, taču abu futbolistu klāt-
esamība cerēto rezultātu ne -
deva. Brīdi vēlāk Rugins no -
nāca lieliskā sitiena pozicijā, 
taču vilcinājās un palaida ga -
rām savu iespēju. Īsi pēc tam 
situāciju pie pretinieku vārtiem 
centās saasināt Ķigurs, taču 
nesekmīgi. Atlikušajā laikā Lat  -
vijas izlase neatlaidīgi centās 
iekaŗot pretinieku vārtus, to -
mēr nesekmīgi, kā rezultātā 
spēle beidzās neizšķirti.

“Mēs šodien ļoti gribējām 
uzvarēt – atbraucām te pēc trīs 
punktiem, tāpēc esam reāli 
vīlušies, ka tas neizdevās,” pēc 
trešā  neizšķirta sacīja valstsvie-
nības galvenais treneris Dainis 
Kazakevičs.

esošās rocības saglabāšanu un 
mazumiņu dalīšanu. Fogelis to 
uzskata par strupceļu un bīs-
tamu tendenci, kas nesniedz 
problēmu risinājumus.

Tajā pašā laikā tautas sportā 
ir attīstījušās ļoti daudzas labas 
lietas, kas attīstās pilnīgi sa -
vādāk, nebalstoties uz valsts 
budžetu, bet uz entuziasmu un 
līdzekļu piesaisti, piemēram, 
sporta spēlēs. Fogelis par sva -
rīgu virzienu uzskata valsts un 
sabiedriskā sektora sadarbību, 
kur pašlaik runa nav tik daudz 
par naudu, cik par organi zē-
šanos.

Podžus izcīna 
septīto ITF titulu 

karjērā
Latvijas tenisists Mārtiņš Po  -

džus Ēģiptē triumfēja Starp-
tautiskās Tenisa federācijas 
(ITF) Šarmeš Šeihas M15 
vienspēļu turnīrā, šajā līmenī 
izcīnot savu septīto titulu.

Turnīrā ar trešo numuru 
izliktais Podžus (ATP rangā  
450. vieta) finālā ar rezultātu 
6:4, 1:6, 7:5 pārspēja amerikāni 
Niku Čapelu (441.), kuŗam 
piešķirts otrais numurs. Par 
uzvaru turnīrā Podžus nopel-
nījis desmit ATP vienspēļu 
ranga punktus. Viņš karjēras 
laikā uzvarējis septiņos ITF 
turnīros – pa diviem 2014. un 
2019. gadā, kā arī pa vienam 
2015., 2018. un 2020. gadā.

Autorallijs
Latvijas rallija braucējs Mār-

tiņš Sesks un stūrmanis Renārs 
Francis šajā izcīnīja trešo vietu 
pasaules rallija čempionāta 
(WRC) Sardīnijas posma ju  nio -
ru klasē, JWRC kopvērtējumā 
saglabājot līderpoziciju junioru 
klases kopvērtējumā. Līdeŗa 
Seska spēkratu ceturtajā āt  rum-
posmā piemeklēja techniskas 
problēmas, kā dēļ pilots bija 
spiests izstāties no sacensību 
pirmās dienas, neizejot uz star-
ta pārējos divos “dopos”.

Latvijas ekipāža atgriezās 
trasē un uzvarēja piecos no 
sešiem ātrumposmiem, bet 
desmitajā “dopā” tā ierindojās 
sestajā pozicijā. Demonstrētais 
sniegums Seska ekipāžai ju -
nioru ieskaitē ļāva pakāpties uz 
trešo poziciju.

Rūdolfs Sproģis 
piesakās Volfslakē
18 gadus vecais spīdvejists 

Rūdolfs Sproģis svētdien ie -
ņēma 10. vietu sacensībās Volf-
slakes mototrekā Vācijā, kas 
bija veltītas vietējās komandas 
40. gadadienai (2004. gadā ko -
manda bija Vācijas čempione).

Sacensībās piedalījās sešu 
valstu spīdvejisti. Rīgas IK 
“Auseklis” audzēknis – pieteikts 
arī Daugavpils Lokomotīves 
junioru sastāvā – piecos brau -
cienos atveda sešus punktus un 
ieņēma 10. vietu. Divreiz Spro-
ģis finišēja otrais, divreiz – 
trešais un tikai vienā brau cienā 
palika bez punktiem. Ja ņem 
vērā, ka aizvadītajā sezonā 
Rūdolfam bija maza sacensību 
prakse un arī maz treniņu kopā 
ar spēcīgākajiem Latvijas ju -
nioriem un “Lokomotīves” brau-
cējiem, tad šāds rezultāts vēr-
tējams atzīstami. Jācer, ka būs 
turpinājums un vēl viens mūsu 
talantīgs puisis palielinās kon-
kurenci uz vietām junioru 
izlasē.

Pagarina līgumu 
ar Sabres

Latviešu uzbrucējs Zemgus 
Girgensons uz trim sezonām 
pagarinājis līgumu ar Na  cio-
nālās hokeja līgas (NHL) ko -
mandu Bufalo “Sabres”, ziņo 
vienība.

Līgums noslēgts par 2,2 mil-
joniem ASV dolaru (apmēram 
1,9 miljoniem eiro) sezonā. 
Iepriekšējais līgums ar hokejis-
tu tika noslēgts pērnvasar uz 
vienu gadu par 1,6 miljoniem 
ASV dolaru sezonā. 26 gadus 
vecais Girgensons aizvadītajā 
sezonā 69 spēlēs guva 12 vārtus, 
veica piecas rezultātīvas pie -
spēles un tika pie negātīva liet-
derības koeficienta -1, aizvadot 
savu rezultātīvāko sezonu pē -
dējo piecu gadu laikā. Viņš 
NHL 489 spēlēs guvis 61 vārtus 
un veicis 77 rezultātīvas pie -
spēles.

Bufalo komanda Girgensonu 
izraudzījās 2012. gada draftā ar 
14. numuru.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


