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“Klāt novembris, laiks iedegt sveces
Un svinēt savas dzīvības. 
Mēs visu mūžu nākam mājās –
Pēc sapņiem un pēc brīvības”

Guntars Račs

3. novembrī valdība atbal
stīja Ministru kabineta balvas 
piešķiršanu piecām izcilām 
personībām un vienai sa  bied
riskai organizācijai par nozī
mīgiem nopelniem demokra
tiskas un tiesiskas Latvijas 
valsts attīstībā.  Ministru kabi
neta balva ir Latvijas valdības 
augstākais apbalvojums – nā 
kamais augstākais aiz Triju 
Zvaigžņu ordeņa.

2020. gada Ministru kabineta 
balva piešķirta ilggadējai Lat-
vijas Republikas diplomātei 
Ainai NagobadsĀbolai - par 
mūža ieguldījumu valstiskuma 
stiprināšanā un Latvijas ārpo-
lītisko mērķu sasniegšanā.

Ministru kabineta balvu sa -
ņems uzņēmējs un mecenāts 
Vilis Vītols – par mūža iegul dī-

Ministru kabineta balvas 
LATVIJAS IZCILNIEKIEM

jumu latviskās pašapziņas veido-
šanā un mecenātisma kustības 
veicināšanu Latvijā, kā arī pir-
mais Satversmes tiesas priekš-
sēdis Aivars Endziņš par nozī-
mīgu ieguldījumu Latvijas ties-
lietu sistēmas attīstībā, demo-
kratijas un tiesiskuma stiprinā-
šanā.

Augstā balva piešķirta māksli-
niekam un dizaineram Valdim 
Celmam – par ieguldījumu Lat-
vijas mākslas un dizaina attīstī-
bā, basketbola trenerim Iman
tam Pļaviņam – par mūža iegul-
dījumu sporta attīstībā, kā arī 
biedrībai “Latvijas Autisma ap 

vienība” – par nozīmīgu iegul-
dījumu un nesavtīgu darbu per-
sonu ar autiskā spektra traucē-
jumiem interešu un tiesību aiz-
sardzībā, sabiedrības izglītošanā 
un pētniecībā.

UZZIŅAI
Ministru kabineta balva ir Mi -

nistru kabineta Goda diploms, 
Ministru kabineta balvas krūšu 
nozīmīte un naudas balva 7115 
eiro apmērā. Gada laikā var pie-
šķirt ne vairāk kā sešas Ministru 
kabineta balvas (gan fiziskām, 
gan juridiskām personām). Tās 
pasniegšana šogad tiks orga ni-
zēta atbilstoši epidemioloģiskās 
drošības prasībām.

Valdība apstiprināja arī 29 Mi -
nistru kabineta Atzinības rakstu 
piešķiršanu par izciliem sasnie-
gumiem tautsaimniecības, zi -

nāt  nes, izglītības, veselības, vides 
aizsardzības, valsts pārvaldes, 
kultūras, sporta un valsts aiz sar-
dzības jomā. 

 

Vilis Vītols

Imants Pļaviņš

Valdis CelmsAina NagobadsĀbolaAivars Endziņš
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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

epasts: LaiksDSR@aol.com
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 3854256

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

Nedēļas teikumi
“Patiesībā šīs vēlēšanas parādīja Rietumu demokratijas spēku, to, ka atšķirībā no Krievijas 

vai Baltkrievijas, pat varenais ASV prezidents nav visspēcīgs.”
Žurnālists Juris Lorencs

“Lielākais drauds Putina režīmam ir vienoti, par sevi pārliecināti Rietumi.”

Polītikas eksperts
Edvards Lūkass

Nedēļas 
gudrība

“Ja gribat celt sociālismu, 

izvēlieties valsti, kuŗu jums 

nav žēl.”

Otto fon Bismarks

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 Operteātŗa. Un vēl pastai-
gas pa Mežaparku, Esplanādi...

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

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 7276234666, epasts: rigaven@aol.com

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

«Lielā Amerika savos plašumos glabā tik daudz vēl «Lielā Amerika savos plašumos glabā tik daudz vēl 
izzināma mūsu mūžam. Dosimies izzināt!» Jūsu Ineseizzināma mūsu mūžam. Dosimies izzināt!» Jūsu Inese
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AGNIJA LESNIČENOKA

(Turpināts 5. lpp.)

Baltiešu demonstrācija
1965. gada 13. novembrī Ņujorkā

Aprit 55 gadi kopš 1965. ga  da 
13. novembrī 11  – 14 tūkstoši 
baltiešu pulcējās vienotā de  mon-
   strācijā Ņujorkā, kas ie  man  -
tojusi nosaukumu Baltic Free
dom Rally, lai atgādinātu pa -
saulei un jo īpaši Apvienotajām 
Nācijām par okupētajām Bal-
tijas valstīm un atņemto 
brīvību. 

Mītiņa organizēšana sākās 
1965. gada vasarā, par galveno 
motivāciju liekot – pirmkārt, 
atgādināšanu par Baltijas valstu 

Baltiešu demonstrācijas dalībnieki ar plakātiem 1965. gada 13. novembrī. Avots: Latvijas 
Okupācijas mūzeja krājums

okupāciju un aneksiju, otrkārt, 
amerikāņu vidū tik nepopulāro 
Vjetnamas kaŗu, kuŗā ASV bija 
iesaistījusies jau desmito gadu. 
Galvenais mītiņa organizātors 
bija Ņujorkas štatā reģistrētā 
Lietuvas neatkarības atjauno-
šanas komiteja ar Antoniju 
Mažeiku, Jonasu Balkunas, 
Aļģirdu Budrecki, Antoniju 
Snieckus un citiem kā galvena-
jiem koordinātoriem. Plāno-
šanas procesā un pašā demon-
strācijā lietuvieši izcēlušies kā 

izcili organizētāji un demon-
strācijas vadītāji. Latviešus šajā 
mītiņā vadīja un tās vārdu 
pārstāvēja prāvests Norberts 
Trepša.

Lietuvas neatkarības atjauno-
šanas komitejas mērķis ar šo 
pasākumu bija apelēt pie Ap -
vienotajām Nācijām par Bal-
tijas valstu neatkarības atjau-
nošanu ar amerikāņu sabied-
rības uzmanību un atbalstu, 
panākt, lai Baltijas jautājums 
tiktu iekļauts ANO Ģenerālās 

asamblejas darba kārtībā ap -
spriešanai un tālākai darbībai. 
13. novembŗa baltiešu demon-
strācijā Ņujorkā Lietuvas neat-
karības atjaunošanas komitejas 
priekšsēdis A. Mažeika arī no -
rādīja, ka šī sanāksme pasaulei 
atgādināja Baltijas valstu 25 
gadu ilgo okupāciju, un Baltijas 
valstis prasīja brīvību, tās grie-
zās pie Apvienotajām Nācijām, 
lai prasītu Padomju Savienības 
noziegumu izmeklēšanu. 

Līdz 1965. gada 13. novembŗa 

demonstrācijai latvieši, igauņi 
un lietuvieši bija rīkojuši ma -
zākus un lielākus protestus, 
taču viens no šķēršļiem pla šā-
kām demonstrācijām bijis iero-
bežojošais cilvēku apjoms, līdz 
ar to mazu uzmanību piešķīrusi 
arī ASV prese. 13. novembŗa 
pasākums tika rīkots ar nodo-
mu, lai cilvēku apjoms būtu 
pietiekami liels plašākas sabied-
rības uzmanības pievēršanai, 
kā ASV, tā starptautiski.

No baltiešu demonstrācijas bukleta “We plead, we ask, we 
demand”, 1965. gads. Avots: Latvijas Valsts arhīvs

2020. gada 9. novembrī
Amerikas Latviešu apvienība 

(ALA) apsveic Džo Baidenu ar 
uzvaru prezidenta vēlēšanās.   
Abu kandidātu saņemto balsu 
skaits bija ļoti tuvs un pierāda 
to, ka sabiedrības, tostarp ASV 
dzīvojošo latviešu uzskati dau-
dzos jautājumos atšķiras, bet 
mēs vēlamies atrast to, kas mūs 
vieno, un virzīties uz priekšu.

Džo Baidens jau agrāk, bū -
dams ASV Senāta Ārlietu ko -
mitejas priekšsēdis, apliecinājis 
savu draudzīgo attieksmi pret 
Latviju, NATO paplašināšanas 
laikā personīgi atbalstot šo pro-
cesu un Latvijas uzņemšanu 
pasaules vēsturē spēcīgākajā 
militārajā aliansē.

Amerikas Latviešu apvienība
apsveic jaunievēlēto ASV prezidentu

Pildot ASV viceprezidenta pie-
 nākumus no 2009. līdz 2017. 
gadam, Baidens uzsvēra sadar-
bības nepieciešamību starp 
ASV un Eiropu, kā arī uzticību 
transatlantiskajām institūcijām. 

Mēs atceramies, ka 2016. ga  dā 
savā uzrunā Latvijas Nacio nā-
lajā bibliotēkā, Rīgā, Baidens 
uzsvēra ASV apņēmību pildīt 
savas saistības NATO, īpaši at -
tiecībā uz Baltijas valstīm. Viņš 
uzsvēra NATO lomu un ap  so-
līja, ka ASV aizstāvēs savus 
partneŗus. “Mēs uzskatām, ka 
neatkarīgām valstīm pašām ir 
tiesības lemt savu likteni. Mēs 
apņemamies rūpēties par jūsu 
drošību – ASV pieturēsies pie 
solījuma pildīt NATO piekto 

pantu,” sacīja Baidens.
2011. gadā, atzīmējot Džo 

Baidena nozīmīgo atbalstu Lat-
vijai, toreizējais Latvijas Valsts 
prezidents Valdis Zatlers Va -
šing tonā pasniedza viņam Triju 
Zvaigžņu ordeņa II šķiras ap -
balvojumu.

Amerikas Latviešu apvienība 
kopā ar Apvienoto baltiešu 
ko miteju (JBANC), Centrālās 
un Austrumeiropas koalīciju 
(CEEC) turpinās atbalstīt ASV 
sadarbību ar Latviju polītiskā 
un diplomātiskā jomā. Mēs 
strādāsim kopā, lai gādātu par 
to, ka prezidents Baidens iz -
raudzīs spēcīgu ārpolītisko ko -
mandu, kuŗai būtu svarīga Aus-
 trumeiropas drošība un sadar-

bība ar NATO. Tāpat mēs ti  cam, 
ka prezidenta komandā strādās 
valsts sekretārs un aizsardzības 
ministrs, kam svarīgi attīstīt 
transatlantiskās saites.

ALA turpinās sadarbību ar 
Latvijas valdību un Latvijas 
vēst  niecību ASV, aicinot Lat-
viju turpināt spēcināt tās aiz -
sardzības spēkus un sadarbību 
ar NATO dalībvalstīm.

Mēs pateicamies preziden-
tam Donaldam Trampam par 
to, ka viņa prezidentūras laikā 
ticis palielināts ASV aizsar dzī-
bas budžets, kas nepieciešams 
drošākai pasaulei un par to, ka 
prezidents uzstājis, lai arī citas 
NATO dalībvalstis iegulda vai -
rāk līdzekļu aizsardzības spēju 

stiprināšanā.
Mēs esam gandarīti, ka ASV 

latviešu sabiedrība un mūsu 
apvienības biedri ir bijuši aktīvi 
šajās vēlēšanās, balsojot pēc 
pašu izvēles, izmantojot savas 
demokratiskās tiesības. Mēs 
ai cinām visus tautiešus darbo-
ties mūsu sabiedrības labā, 
attīstot mūsu saites ar Latviju 
un aizsargājot mūsu kopīgās 
intereses!

Amerikas Latviešu 
apvienības vārdā –
Pēteris Blumbergs,

ALA priekšsēdis 
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(Turpināts 8.lpp.)

ANDA
SŪNA COOK

Rudens Klīvlandes Latviešu dārzā

L A S Ī T Ā J A  B A L S S
Vai vienmēr vajag analizēt un kritizēt?

No pasaulē eksistējošajiem 
medijiem  visciešāk iedziļinos 
Laikā. Baudu vai ik katru rak-
stu. Reizēm ar sevišķu interesi 
Eduarda  Silkalna, šoreiz – par 
Jaunā Gaitā atrodamo. (Laiks, 
nr. 5977, JG, nr. 302) Ceru, ka 
esmu spējīgs papildināt rakstīto 
par Rolanda Kaņepa izstādi 
Lat vijā, Cēsīs, Pasaules latviešu 
mākslas centrā.

Reizēm gadās tā, ka mākslas 
darbi ir tik oriģināli, ka tos 
jāuztver it kā bez kādām paša 
zināšanām par mākslu. Tos  ne -
drīkst kritizēt!  Tā kā Rolanda 
Kaņepa izstādi Cēsīs neesmu 
redzējis, līdzīgi daudziem citiem 

Jaunās Gaitas un Laika lasī tā-
jiem, man tīkas spriest par tiem 
no  fotografijām Jaunā Gaitā.

R. Kaņepa gleznas ir apbrī-
nojami iedvesmotas. Liekas – 
iedvesmotas no kāda Latvijas 
ārpasaules ceļotāja nostāstiem 
par burvīgām ainām, ko māk-
slinieks reiz redzējis Italijas 
baznīcās un mūzejos. Latvieši 
nav tikai dziedātāji vien, bet arī 
gleznotāji. Viegli iedomāties 
R. Kaņepu bērnībā ganu gaitās, 
ar zariņu zīmējot lopiņus gludā 
zemes daļā tāpat kā 400 gadus 
agrāk to darījis Džoto savā 
bērnībā. Jāuztver  R. Kaņepu kā 
tik ļoti aizrāvušos ar dzirdētiem 

mākslas darbu atstāstiem, ka 
viņš visus savus spēkus pie  vēr-
sis tās burvīgās pasaules at  da -
rināšanai, iekļaujoties tajā. No 
mākslas kritiķa skatpunkta bū  tu 
nevietā tuvāk aprakstīt šo glez-
nu psīcholoģiski un ikdie nišķi 
iekļautās detaļas – tur palūgtu 
talantīgo rakstnieci Ingu Gaili, 
kuŗas īsstāsts “Nabadzība” arī 
publicēts JG, nr.32.

PETER DAUMANTS 
SCHNORE, 

mākslas kritiķis
P.S. Piebildīšu, ka man ir 10 

gadu (1990-1999) pieredze, rak-
   stot Filadelfijas mākslas mē -
nešrakstam Art Matters.

Oktobris Klīvlandē saistās ar 
atmiņām par dienu, kad 2006. 
gada 6. oktobrī Klīvlandes Lat-
viešu kultūras dārzs ar skais ta-
jām Ģirta Burvja skulptūrām 
ierindojās kuplajā 30 citu tautu 
saimē. Skumji, ka šī pasākuma 
ierosinātājas Silvijas Rūten ber-
gas nav vairs starp mums. 
Klīvlandes Latviešu dārzs tapa 
tikai ar viņas pašaizliedzīgo 
dedzību un mērķtiecību, un 
tagad atspoguļo Latvijas tēlu 
tūkstošiem ikdienas gaŗām-
braucēju. Pietrūkst mums arī 
Vilmāra Kukaiņa ar viņa savu 
nenogurstošo atbalstu un pa -
līdzību šī dārza kopšanā un 
uzturēšanā. Tagad abi kaislīgie 
Latvijas patrioti – Silvija un Vil -
mārs – kopj dārzus debess tālēs.

Skaudri pietrūkst arī Dzintras 
Kukaines un Ināras Zariņas. 
Vienmēr izpalīdzīgas pie dārza 
kopšanas talkām, abas ir pār-
cēlušās uz dzīvi pie saviem 
bērniem. Paldies, Dzintra un 
Ināra, par visu darīto!

Ilggadīgie latviešu kultūras 
dārza kopēji ir Ilze un Jānis 
Rešņi. Ilze ir oficiālā Latviešu 
dārza delegāte pie Kultūras 

dārzu federācijas. Mūsu patei-
cība viņiem par lielo gādību! 
Esam priecīgi, ka dārza uzrau-
dzībai ir pievienojies Andris 
Celcherts. Kā jau cilvēks no 
jaunākas paaudzes, viņš pie-
saista savas zināšanas un lie-

un to vietā oktobŗa vidū iestā-
dīja ciprešu krūmiņ. Paldies 
Ilzei, Jānim, Andrim un Kris-
tīnei  Ashenbrennerei  par darba 
veikšanu! Tagad Klīvlandes lat-
viešu kultūras dārzs var lepo-
ties ar koši apkoptu izskatu.

reizējie noteikumi nepieļauj 
noturēt svētbrīdi baznīcā, bet 
13. septembrī laukumā iepre-
tīm baznīcai dievlūdzēji sēdēja 
savās mašīnās un izlūdzās svē-
tību jaunajam skolas gadam. 
No provizoriska altāŗa mācītāja 

rītājiem. Dievkalpojumam iz -
vē lētās dziesmas – Visudrošāk 
dzīves lokā/ staigā bērni Dieva 
rokā/ un Svētī kungs un sargi – 
patiesi deva mierinājumu un 
ticību, ka, paļaujoties uz Visu-
vareno, mēs būsim pasargāti un 
vadīti sekmīgos ceļos. Paldies 
mācītājai Sarmai Eglītei un 
ērģellniekam Mārtiņam Dauk-
šam par dziesmu pavadījumu!

Latviešu tradicionālie kapu-
svētki ir gandrīz kā oficiāls 
rudens sākums. Iestājas veļu 
laiks, kad mēs godinām savus 
aizgājējus. Klīvlandē kapusvēt-
kus Upmales (Riverside) kap-
sētā mācītāja Sarma Eglīte no -
vadīja 23. augustā. Kapsēta ir 
vecākā pilsētas rietumu pusē, 
iesvētīta 1876. gadā, kur,  svinot  
Amerikas simtgadi, esošais pa -
valsts galva un nākamais ASV 
prezidents Rutherford B. Hayes 
iestādīja piemiņas gobu. Kap-
sētā ir paliels latviešu noda lī-
jums, kur atdusas tik daudzi 
mūsu mīļie. Mācītājas aizlū gums 
stiprināja mūsu aplieci nājumu 
uzturēt aizgājēju mantojumu 
un sekot viņu atstātās takās.

Memento mori!

Mēs zinām, ka pēc Otrā pas-
aules kaŗa uz Austrāliju pārcēlās 
dzīvot ap 25 tūkstošiem latviešu, 
viņu vidū arī Mākslas akadēmiju 
beigušie vai studēt sākušie. Ejot 
laikam, daudzi latviešu jaunieši 
studēja mākslu Austrālijas aug-
stskolās, kamēr citi nodar bo ša-
nos ar glezniecību vai grafiku 
apguva pašmācības ceļā vai no 
grāmatām. Dagnijas Grestes 
2008. gadā sarūpētajā izdevumā 
“Austrālijas latviešu mākslinieki” 
ir skatāmi 103 autori. Taču 1979. 
gadā izdotajā albumā atrodamas 
ziņas par krietni vien lielāku 
skaitu mākslinieku. Viņi visi 
kopā veido latviešu tēlotāj māk-
slas ainu tālajā kontinentā.

Šī gada 26.septembrī atklātajā 

MĀRIS 
BRANCIS

Austrālijā patlaban ir pavasaris
izstādē “Pavasaris Austrālijā” 
Pasaules latviešu mākslas centra 
galerijā Cēsīs skatāms tikai 27 
gleznotāju, grafiķu un tēlnieku 
veikums. Tādēļ izstādes nosau-
kums ir visai mānīgs. No vienas 
puses, tās veidotāji ar to aplieci-
na, ka skatāmais ir tikai sākums, 
“pavasaris”, no otras, ka iepa-
zīsim Austrālijas latviešu mākslu 
pietiekami plašā panorāmā. Pro-
 tams, izstādē to nevar gūt viena 
vienīga iemesla dēļ – izstādes 
veidotāju Leldes Kalmītes un 
Kārļa Kanderovska rīcībā ir tikai 
tie darbi, kas ir galerijas kol-
lekcijā, atsūtīti, atsaucoties Pa -
saules latviešu mākslas savie-
nības prezidentes Leldes Kal mī-
tes aicinājumam. 

Latvijas skatītājs (kam gan 
izstāde domāta, ja ne šīs valsts 
iedzīvotājiem?! Taču ne tūris-
tiem!), kuŗš izstādē ienāk un 
pirmo reizi sastopas par Aus-
trālijas latviešu mākslu, uzzina 
ļoti maz – mākslinieka izteikumi 
par savu mākslu, kas lasāmi pie 
darbiem, atklāj tikai kādu šķaut-
ni skatījumā uz šī viena autora 
mākslu. Rodas jautājums – kuŗi 
no šiem 27 māksliniekiem ir bū -
tiskākie ne tikai latviešu sabied-
rībā, bet arī Austrālijas konti-
nentā? Šaubos, vai Dagnijas Gres-
tes grāmata ir pieejama Latvijas 
bibliotēkās. No cita skatu punkta 
raugoties, lielāka izstāde par 
Austrālijas mākslu dzimtenē nav 
bijusi, šī ir pirmā, tādēļ, manu-

prāt, tai jābūt arī izglītojošai.
Par pašu izstādi. 
Agrīno periodu pārstāv vei  k-

lais un ļoti ražīgais akvarelists 
Uldis Āboliņš, kuŗš savās Aus-
trālijas ainavās („Okeāna pie -
kraste”, 1956) vēl atnes sev līdzi 

dzimtenes akvareļu glezniecības 
iespaidus. Arvīda Soduma “Ba -
venda cilts vīrs”(1965) atgādina 
par viņu kā par izcilu zīmētāju, 
bet linogriezumi un oforti – kā 
par lielisku grafiķi.

tišķo enerģiju. 
Sākotnēji karoga pakājē stā-

dītie kadiķu krūmiņi bija 
pārauguši savu ierādīto platību, 

Viena no rudens tradicijām 
Klīvlandē ir ievest latviešu 
skolēnus jaunajā mācību gadā 
ar dievkalpojumu. Diemžēl paš-

Sarma Eglīte iesaistīja bērnus 
pārrunās par reliģiskām līdzī-
bām, iztirzājot jautājumu, cik 
reižu jāpiedod mūsu pāri da-

Pēteris Ciemītis
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Par vīrusiem un 
sazvērestībām

Ieejas biļete masu sanāksmē  Madison Square Garden arēnā 
1965. gada 13. novembrī. Avots: Latvijas Valsts arcīvs

AGNIJA LESNIČENOKA

Baltiešu demonstrācija
1965. gada 13. novembrī Ņujorkā

Demonstrācijas ietvaros tika 
organizētas divas lielākas masu 
sanāksmes. Pirmā masu sanāk-
sme notika 18  000 sēdvietu 
plašajā Madison Square Garden 
arēnā ar amerikāņu valstsvīru 
piedalīšanos un atbalsta solī-
jumu baltiešiem. Sanāksmi 
ievadīja ar svinīgu ASV un trīs 
Baltijas valstu karogu ienešanu, 
kuŗiem sekoja daudzi citi lie tu-
viešu organizāciju karogi, vai-
rāki deju ansambļi tautastēr-
pos no ASV Austrumu piekras-
tes pilsētām. Programmas va -
dītājs, ievērojamais amerikānis 
un Amerikas Pētniecības in  sti-
tūta izpilddirektors Leo Černs 
nolasīja Ņujorkas pilsētas gal-
vas R. Vāgnera deklarāciju, 
kuŗā tika paziņots, ka 13. no -

vembris Ņujorkas pilsētā pa -
sludināts par Baltijas valstu 
brīvības dienu. Runātāju kārtā 
uzstājās ASV Senāta ārlietu 
komisijas loceklis, republikāņu 
senātors Karls Mundts un 
Kongresa loceklis Džons Rū -
nijs, solot strādāt, lai Senātā 
pieņemtu programmu, kas palī-
dzētu apspiesto tautu centie-
niem pēc brīvības, un pārrunāt 
iespējas ar ASV valdības pār-
stāvjiem, ko varētu darīt Bal-
tijas valstu labā. Iemesls Ame-
rikas polītiķu atbalstam un 
plašsaziņas līdzekļu atspogu ļo-
jumam mītiņā lielākoties bija 
saasinātais Vjetnamas kaŗš. 
Senātors Mundts savā runā 
baltiešiem teica: ”Mēs zaudēsim 
visas cerības kādreiz atjaunot 

brīvību gūstā esošajām valstīm, 
ja vien Vjetnamā netiks sakauts 
komūnisms”. Taču pats svarī-
gākais bija sanāksmes dalīb-
nieku pieņemtā rezolūcija, kuŗā 
Apvienoto Nāciju vadība un 
atsevišķās valdības aicinātas 
bez kavēšanās apspriest kolo-
niālismu Igaunijā, Latvijā un 
Lietuvā, pieprasot no Padomju 
Savienības dot šīm valstīm 
ne atkarību. Pirms mītiņa sā -
kuma kopīgais apelācijas teksts 
bija jau iepriekš sagatavots. 
Lietuvas neatkarības atjauno-
šanas komiteja bija savākusi 
128 sabiedrībā ievērojamu 
ame   rikāņu parakstus, starp 
tiem minot Ričardu Niksonu, 
54 ASV senātorus un to pār-
stāvjus, septiņu štatu guber-
nātorus, sešu lielāko pilsētu 
mērus un deviņpadsmit ga -
rīdz niekus. 1965. gada 7. no -
vembrī parakstītā apelācija un 
paziņojums par mītiņu kā pil-
nas lapas reklāma parādījās The 
New York Times.

Pēc pirmās sanāksmes bei -
gām demonstranti ar Baltijas 
karogiem un orķestŗa skaņām 

pa 48. ielu devās cauri Ņujorkas 
centram uz Hammaršelda lau-
kumu pie Apvienoto Nāciju 
mītnes. Maršruts cauri Man -
hatanai bija stratēģiski izvēlēts, 
lai baltiešu masa un daudzo 
plakātu nestie vēstījumi pie -
vērstu vairāku tūkstošu ameri-
kāņu uzmanību Baltijas valstu 
okupācijas faktam. Arī visa 
pasākuma norises laiks tika 
ieplānoti ar konkrētu nodomu 
– lai lielo laikrakstu un preses 
aģentūru reportieŗiem dotu 
pietiekami daudz laika savus 
ziņo jumus iesniegt, lai tie 
parādītos svētdienas laikraks-
tos. Rezul tātā aptuveni 48 
amerikāņu laikraksti 
pieminējuši mītiņu.

Pie Apvienoto Nāciju nama 
notika otra masu sanāksme. 
Šoreiz tā bija domāta tieši 
Apvienoto Nāciju loceklēm, lai 
sarīkotu demonstrāciju apelā-
cijas atbalstam. Kā Baltijas 
apelācijas simboli tika izman-
toti Igaunijas, Latvijas un Lie -
tuvas karogi, kuŗi īpašā pro-
cesijā A. Mažeikas un goda-
sardzes vadībā tika aiznesti pie 

Apvienoto Nāciju organizā cijas 
mītnes vārtiem. Kopumā 
demonstrācija noritējusi mie -
rīgi. Kā vienīgais starpgadī jums 
minams 12 lietuviešu arests, jo 
tie centušies pārrāpties pāri 
ANO mītnes žogam.

Baltijas valstu brīvības dienas 
demonstrācija 13. novembrī 
Ņujorkā izvērtās par vienu no 
iespaidīgākajiem baltiešu sali-
dojumiem, kas stimulēja trim-
das sabiedrību uz turpmāku 
darbību lobēšanā – vērienīgā 
demonstrācija kļuva par pa -
matu baltiešu trimdas orga ni-
zācijas BATUN (Baltic Appeal 
to the United Nations) izveidei, 
kas oficiāli tika nodibināta 
dažus  mēnešus vēlāk – 1966. 
gada 13. februārī. Tās mērķis 
bija pievērst Apvienoto Nāciju 
un starptautiskās sabiedrības 
uzmanību Baltijas jautājumam, 
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 
valstu neatkarības atjaunoša nai 
un cilvēktiesību ievērošanai 
šajās valstīs, kā galveno instru-
mentu izmantojot Apvienoto 
Nāciju lobēšanu.

Pirmdien, 9. novembrī, Lat-
vijā atkal stājās spēkā ar ko  ro-
navīrusu Covid19 saistīta ār -
kārtas situācija. Jau labu laiku 
jaunatklāto infekciju skaits 
mūsu valstī katru dienu bijis 
rakstāms ar trīs cipariem. Tu -
vojas rudens un ziemas se  zona 
ar ierasto gripas radīto prob-
lēmu, valdība lēmusi par ār -
kārtas situācijas izsludināšanu. 
Tāpat kā citur pasaulē, arī Lat -
vijā izskan neapmierinātība ar 
ierobežojumiem. Facebook un 
citur tīmeklī mazo uzņēmumu 
īpašnieki ir pauduši bažas par 
savu un savu darbinieku nā -
kotni. Manā televīzijas raidī-
jumā “Vēlais ar Streipu” tele-
kanālā TV Rīga24 katru vakaru 
aplūkojam sarunas Tviterī.  

Pirmajā ārkārtas situācijas 
dienā no rīta minētajā tele ka -
nālā bija stundu gaŗa tiešraide, 
kuŗā apsvērām pagājušās ne -
dēļas vēlēšanu rezultātus Ame-
rikā. Turp, uz televīziju, un pēc 
tam atkal mājās braucu ar velo-
sipēdu, uz savu ikvakara raidī-
jumu ierakstu pēcpusdienā de -
vos ar trolejbusu. Visiem pasa-
žieŗiem bija sejas maskas. Pra-
sība par masku sabiedriskajā 
transportā pastāvējusi jau kādu 
laiku, kopš infekciju skaits Lat-
vijā sāka pieaugt lēcienveidīgi. 
Facebook pēdējās dienās bijušas 
diskusijas par to, vai valdība 
nodrošinās atbalstu strādnie-
kiem, kuŗi spiesti doties dīk-
stāvē. Valstsvīri un sievas ap -

KĀRLIS
STREIPS

galvo, ka esot mācījušies no 
pavasaŗa ārkārtas situācijas 
radītajām kļūdām, un tāpēc 
šoreiz atbalsts būšot “dāsnāks, 
plašāks, vienkāršāks.”

Tāpat kā tas ir daudzviet 
pasaulē, arī Latvijā ir ļaudis, 
kuŗi par ārkārtas situāciju ne -
grib dzirdēt neko. Par redza-
māko seju šai attieksmei kļuvis 
Saeimas deputāts Aldis Gob-
zems (ievēlēts no partijas KPV 
LV, jau labu laiku frakcijām 
nepiederošs deputāts). Viņš 
kopš laika gala ir apgalvojis, ka 
patiesībā mūsu valstī nekādas 
pandēmijas nav, dižojies, ka 
viņš, lūk, neesot suns un tāpēc 
nekādu uzpurni (masku) ne  nē-
sās. Nesen portālā Facebook 
Aldis Gobzems kārtējo reizi 
ievietojis materiālu, kuŗā it kā 
ir “pierādīts,” ka sejas maskas 
patiesībā esot kaitīgas, nevis tās 
palīdzot risināt pandēmijas kri -
zes riskus. Un tas viss laikā, kad 
pagājušajā svētdienā Latvijas 
Slimību profilakses un kon-
troles centrs ziņoja par 215 
jaunām infekcijām un trim 
nāvēm no Covid19 vīrusa. 
Centra mājaslapā rakstīts, “Po -
zitīvo gadījumu īpatsvars pret 
testētajiem: 5,7%. Tiek uzska-
tīts: ja pozitīvie testi pārsniedz 
3% robežu, slimība valstī iz -
platās strauji un nekontrolēti.” 
Pagājušajās brīvdienās vēstīts, 
ka Saeimā saslimušas septiņas 
personas. Izskanējušas ziņas 
par vīrusa izplatību Latvijas 

bruņotajos spēkos. Katrā gadī-
jumā šis nav tas brīdis, kad ticēt 
pasaciņām un klajām muļķī-
bām.  Vīrusam ir pilnīgi vien-
alga, vai kāds Aldis Gobzems 
nēsā masku vai nenēsā, savu-
kārt mēs pa to laiku varam 
turpināt sekot valdības un epi-
demiologu ieteikumiem. Un 
neklausīsimies sazvērestības 
teo rijās par to, ka vīruss ir sle-
pus radīts laboratorijā. 

Šonedēļ mūs sasniedza ziņa, 
ka farmācijas uzņēmums Pfizer 
ir radījis vakcīnu pret Covid19 
vīrusu, un sākotnējās pār bau-
dēs konstatēts, ka jaunā vakcīna 
esot efektīva 90 procentos ga -
dījumu. Ja Pfizer gūs tālākus 
pierādījumus, tad līdz šī gada 
beigām tas varēs saražot pie -
tiekami dozas, lai imunizētu 15 
līdz 20 miljonus cilvēku. Salī-
dzinot ar pasaules iedzīvotāju 
skaitu, tas ir ļoti, ļoti neliels 
procents, taču pēc pāris mē -
nešiem apritēs gads kopš pa -
saule pirmoreiz uzzināja par 
jauno infekciju. Visu šo laiku 
bijusi cerība, ka tiks izgudrota 
vakcīna, un visu šo laiku vīruss 
ir turpinājis plosīties. 10. no -
vem brī no rīta portāls Worldo
meters.info bija piereģistrējis 
51,2 miljonus koronavīrusa sa -
slimšanu pasaulē un 1,26 mil-
jonus letālu iznākumu. Sena 
paruna vēsta, ka Dievs sargā 
tos, kuŗi sargā paši sevi. Zinātne 
palīdz. 

Čekus rakstiet Inesei Zaķis –
6051A Sun Blvd #604,

St. Petersburg, Florida 33715

Klajā nākusi 
Dr. Jāņa Zilgalvja
“LAIKS CEĻOT” 
III grāmata
Informātīvi bagāta un ērti 
lie tojama grāmata – 
ceļvedis par Latvijas 
sakoptākajām pilīm un 
muižām, parkiem un 
pasto rā tiem, seniem
viduslaiku cie tok šņiem, 
barona un klasicisma 
rezidencēm.

Cena 45,– USD
Teksti arī angļu un

vācu valodā.
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Egils Švarcs

Muzicē Latvijas televīzijas un radio estrādes un vieglās mūzikas orķestris. Soliste Valentīna Butāne, 
pie klavierēm Raimonds Pauls, diriģents Ringolds Ore // FOTO: aktualidpkn.blogspot.com

Ringolds Ore

(Turpinājums sekos)

Valentīna Butāne – pirmā raķete 
estrādes debesīs!DAIGA

MAZVĒRSĪTE

(Turpināts no nr.42)

„Vispār man nācās dziedāt 
diezgan daudz padomju dzies-
mu – Egils (Švarcs – D.M.) teica; 
„Nodziedi vienu tādu, tad dabūsi 
otru – citādu,” kamēr Edgars 
Zveja lielākoties dziedāja Rie -
tumu gabalus – filmu mūziku, 
operešu ārijas. Bet programmu 
jau bez krievu un padomju auto-
ru darbiem nevarēja palaist 
tautās, un to smagumu es iznesu 
uz saviem pleciem – bet viena 
otra padomju dziesmiņa bija ļoti 
skaista…” pasmaidīja Valentīna 
Butāne. Viņa ļoti spilgti atcerējās 
visas savas dziesmas, komponis-
tus, pat vārdus un, protams, 
notikumus, kas ar tām saistās: 
„Reiz uz Rīgu (1956. gada rudenī 
– D.M.) bija atbraucis ungāru 
orķestris ar dziedātājām Ilonu 
Holušu un Martu Zaraī, un man 
koncertā ļoti iepatikās divas 
dziesmas. Dzirdēju, ka mani 
zēni – Pauls, Švarcs un Kušķis – 
ir uzaicināti uz tikšanos ar un -
gāriem Komponistu savie nībā, 
un es Egilam ļoti lūdzu, lai viņš 
izprasa šo dziesmu notis! Un 
Egils dabūja, tā es arī iedziedāju 
ar Ringolda Ores orķestri Saboša 
dziesmu Skaisti bija un Horvata 
Atmiņas. Ungārija, Rumānija, 
Dienvidslāvija bija mums drau-
dzīgas, to dziesmas jau drīkstēja 
dziedāt, ļoti populāra bija Sed-
lačeka Dziesma par rozīti. Lat-
viešiem vieglajā žanrā tolaik jau 
tikai tapa pirmie darbi, radās 
pirmo izpildītāji – viss jaun-
radītais uzreiz arī tika izdziedāts 
un nospēlēts. Piemēram, nebija 
nevienas latviešu Jaungada 
dziesmas, es iedziedāju no fil-
mas Karnevāla nakts divas 
Anatola Liepiņa melodijas, 
kuŗas filmā dziedāja Ludmila 
Gurčenko, un tad Raimonds 
(Pauls – D.M.) sacerēja Puteņu 
valsi, kas man ļoti patika. 

Estrādes dziesmas man rak-
stīja arī Edmunds Goldšteins 
(Lidojums, 1962), Valters Ka  min-
skis (Mans mīļais klusē, 1957 – no -
dzēsta D.M.) Ģederts Ra  mans… 
Tas Ramana gabals (Humoreska, 
1957 – nodzēsts D.M.) gan bija 
jocīgs, man bija jātēlo nez kāda 
cūkkope, nezinu, kur viņš bija 
ņēmis tādus vārdus: „Nu, kā 
mans mīļotais tā varēja, ne kā te 
bugi vugi prot, ne kā te matus 
ieveidot, tik pabradāt pa kūti 
vien, tie aizbrauc tā, ka nošalc 
vien!” Nu, kaut kā tā…” 

Kopā esmu saskaitījusi vairāk 
nekā 40 Valentīnas Butānes 
estrādes dziesmu soloieskaņo-
jumus, ieskaitot Līgo skaņu pla-
tes, un vismaz 15 dziesmas savu-
laik nezināmu iemeslu dēļ ir 
nodzēstas, tostarp Raimonda 
Paula Purenes (iedz. 1957), Ba -
badžanjana, Ešpaja, Iļjutoviča, 
Emera, Lopeza, Valberga u.c. 
melodijas, par divu Egila Švarca 
kompoziciju – Ilgas un Skaniet, 
jaunības balsis – likvidēšanu, 
protams, nav ko brīnīties…

Kā skaidro pati dziedātāja, visi 
viņas ieraksti radio izdarīti 
pirms ģimenes nodibināšanas, 
laikā no 1956. līdz 1962. gadam, 
kad viņa kā brīva meitene varēja 
plivināties starp studiju, darba-

vietu un pieticīgo mitekli. Ne -
skaitāmas stundas pavadītas arī 
vilcienā Rīga – Liepāja – Rīga, jo 
pēc Konservatorijas absolvē ša-
nas bija norīkota darbā Liepājas 
mūzikālajā teātrī. Tur Butānes 

paskatīties, kādi tur vokālisti, 
kādas ir prasības! Bet Ļeņingradā 
kopmītnēs bija tik auksts, un 
ledains ūdens no krāna, maz-
gājamā telpā logi vaļā – apslimu! 
Bet man gadījās vislabākais kon-

domādama: „Arī šeit mani vajā!” 
Aizbraucu uz veikalu Ņevas 
prospektā, jā, – manas plates – 
Zvaigžņotā Rīga, Gēršvina gaba-
li, viss, ko es Maskavā ierakstīju! 
Bet, par laimi, tālāk neviens 

kādi četri gadi – ņēmos viņam 
mācīt fokstrotu un pie pusdienu 
galda gājām tikai tad, kad bijām 
krietni izdejojušies. Viņš vien-
mēr rotaļājās zem kla vierēm, 
kad es spēlēju, un katru skaņu 
laida caur sevi,” klāstīja dzie-
dātāja, sakot, ka laikam jau arī 
brālīša dēļ Otrā pasaules kaŗa 
nogalē nav aizbēgusi kopā ar 
krustmāti uz Vāciju – bijis ļoti 
žēl mazo atstāt…

Ar tādu pašu sirsnību Valen-
tīna pieminēja mācības Dau -
gavpils 1. pamatskolā: „Tur bija 
brīnišķīga skolotāja Brnovska 
jaunkundze, kas bērniem iestu-
dēja ļoti skaistas dejas, un sko-
lotājs Minčenko spēlēja pava-
dījumu – tas bija pirmais pia-
nists, uz kuŗu skatījos platām 
acīm un klausījos valšus un 
čardašus. Tad pēc diviem gadiem 
pārcēlos uz Daugavpils Valsts 
pamatskolu, kur dziedāju korī, 
un dziedāšanu mācīja Kalniņa 
kungs. Viņš bija noklausījies, ka 
starpbrīžos paspēlēju kādas ro -
taļas, polkas, un sāka mani aici-
nāt spēlēt pavadījumus vingro-
šanā – tas bija jau 3. klasē.

Astoņu gadu vecumā mani 
atdeva mācīties privāti pie kla -
vierskolotājas Gutovskas, kas 
runāja tikai vāciski un krieviski, 
tad iestājos mūzikas skolā, kur 
klavieres man mācīja Felicita 
Tomsone un viņas vīrs pasnie-
dza elementārteoriju. Tomsone 
vēlāk, pēc kaŗa, pārcēlās uz Rīgu 
un uzrakstīja bērnu operu 
Sprīdītis.”

Starp citu, vēl pirms mūzikas 
nodarbībām Valentīna ilgi lolo-
jusi sapni par dejošanu, kas 
aizsācies, kopā ar kaimiņu mei -
tenēm dejojot pagalmā, un vēlāk 
attīstījās jau skolas gados, kad 
klases vakaros viņa dažkārt uz -
stājās ar pašas iestudētām dejām. 
Protams, lokanība un kustību 
iemaņas nāca par labu vēlākajā 
mūzikālā teātŗa aktrises darbā.

Kaŗa gados Butāne ļoti aizrāvās 
ar vācu muzikālajām filmām, 
un, kaut gan skolēniem bija 
aizliegts iet uz kino, Gasparoni 
ar Mariku Reku viņa esot no -
skatījusies pat četras reizes vienā 
nedēļā. „Redzēju arī dažas fil-
mas ar Zāru Leanderi, kuŗai bija 
zema, skaisti tembrēta balss, 
viņa jaunībā bija ņēmusi dzie-
dāšanas stundas Rīgā. Pēc filmas 
Karalienes sirds es raudāju veselu 
nedēļu. Kaŗa laikā pirmoreiz at -
braucu uz Rīgu – vasarā strādāju 
par izpalīdzi pie savas krust-
mātes Ogrē – un nopirku veikalā 
ļoti skaistu Zāras Leanderes 
bildi, kuŗa man ir vēl tagad. Tad 
arī pirmoreiz aizgāju uz operu, 
uz Smetanas Pārdoto līgavu; pēc 
tam ciemojos pie paziņām, kur 
satiku meiteni manā vecumā, 
kas spoguļa priekšā tēloja dzie-
dātāju un teica: „Es būšu dzie-
dātāja, kad izaugšu.” Es domāju 
to pašu, bet neteicu neko. 

Tolaik pilsētas bibliotēkā ņē  mu 
notis, komponistus vēl nezināju, 
bet, galvenais, bija skaisti nosau-
kumi – tur varēja būt arī Dārziņš, 
Kalniņš un citi. Dziedāju vokālo 
rindu un pati sevi pavadīju, un 
tā pāris gadus.

spilgtākās lomas bija Kristīne 
Jāņa Kalniņa operā Ugunī, Alena 
Jaras Beneša operetē Zaļā pļavā, 
Annerle Trejmeitiņās. Dzīvošana 
dienesta dzīvokļa istabiņā, teju 
visa alga nobraukāta vilcienā 
Rīga – Liepāja – Rīga. Valentīna 
nekad nav bijusi materiāliste, 
naudu nekrāja, sapņoja par 
mācību turpināšanu un ar otro 
piegājienu pat iestājās aspiran-
tūrā Ļeņingradā. Pirmoreiz viņa 
turp devās jau 1957. gadā: „Es 
nebiju komjauniete, un man ne -
viens nedeva norīkojumu. No -
lēmu aizbraukt uz savu roku: 

certmeistars, tāda līmeņa kā 
mums Latvijā Brauns – tāds 
Šenderovičs. Nodziedāju ar visu 
piesmakumu, dabūju četrinieku, 
bet ar to bija par maz. Pēc gada 
gribēju braukt uz Maskavu – 
stāties tur aspirantūrā, bet Lie-
pājas teātŗa direktors man neat-
ļāva. Trešajā gadā sacēlu spuras 
un braucu atkal uz Ļeņingradu, 
dabūju piecinieku, un mana 
koncertmeistare Ņina prasa: 
„Vai varētu tā būt, ka tavas 
skaņuplates tirgo mūzikas vei -
kalā? Klausos, balss tā pati!” „Vai 
dieniņ, nē, nevar būt” – es saku, 

neko neizprašņāja.”
Ap to laiku arī bija izveido-

jusies ģimene, piedzimis dēls 
Andris (1963).

Jauns posms dziedātājas dzīvē 
iestājās jau pēc aiziešanas no 
Liepājas mūzikāli drāmatiskā 
teātŗa, kuŗa likvidēšanu aktieŗi 
nojauta savlaikus – darbu iz  de-
vās atrast Jelgavas mūzikas vi -
dusskolā, kas Butānei piešķīra 
arī dzīvokli. Jelgavā dziedātāja 
līdz pat aiziešanai pensijā strā-
dāja par illustrātori un vokālo 
pedagogu, uzstājās pedagogu 
koncertos; bieži bija sastopama 
Rīgas operteātrī un filharmonijā, 
tiesa, klausītāju vidū. Pirmajos 
Jelgavas gados Butāne vēl tur-
pināja sadarbību ar radiofonu…

Bet Valentīnas dzimtene ir 
Daugavpils, viņas vecāki nāca 
no Naujenes un abi bija mūzikāli 
apdāvināti. Ģimenes galva bija 
enerģisks mūzikas instrumentu 
kollekcionārs – Butānu dzīvoklī 
glabājās mandolīna, balalaika, 
ģitara, vijole. Visus Pēteris Bu -
tāns seniors prata spēlēt, bet 
vislabāk vijoli – ar brīnišķīgu 
vibrato. „Reiz viesībās atklāju, ka 
tēvam ir skaists tenors – mājās 
viņš nez kāpēc nedziedāja. Mā -
miņa man bija mājsaimniece ar 
skaistu balsi un labu dzirdi, tētis 
viņai uztaisīja cītaru un iemācīja 
spēlēt. Un, cik interesanti, mam  ma 
nedziedāja, bet svilpoja un sevi 
pavadīja uz cītaras. Tā es jau 
piedzimu pie mūzikas skaņām, 
mamma Salomeja dziedāja 
priekšā vienu dziesmu grāmatu 
pēc otras, un vēl pirms skolas 
gadiem zināju visas latviešu tau-
tasdziesmas,” atceras dziedātāja, 
kuŗas daudz jaunākais brālis 
Pēteris ir labi pazīstams un aug-
sti novērtēts komponists. Valen-
tīna atcerējās, ka labprāt gājusi 
pastaigāties ar brālīti ratiņos. 
„Tēvs pēc darba nāca mājās, 
ņēma vijoli rokā un spēlēja pol-
kas – mazais gultiņā lēca vien. 
Arī es reiz 11. klasē atnācu mājās 
no klases vakara, brālītim bija 



LAIKS 72020. gada 14. novembris  – 20. novembris

was certainly a vivid and inter-
esting person, though very 
much a leftist.

That was true of the entire 
Ķempe family, though I only 
know that from stories told by 
acquaintances. I never met her 
mother or her brother. I don’t 
know what happened to Ķempe’s 
father, but the children were 
raised by a mother who was left-
ist, and she inoculated her views 
into her children from the very 
beginning. The children grew 
up in terrible poverty. Mirdza’s 
brother went to Spain to fight 
against Franco, and he died 
there. It was no surprise that 
when the Communists arrived 
in Latvia, Mirdza welcomed 
them. After all, it seemed that 
they would fulfil her ideals.

Now Mirdza was sitting 
together with us in Mudīte’s 
apartment on Martas Street. 
Mirdza was concerned about the 
rapid approach of the Germans. 
Evacuation had begun, and 
Mirdza was supposed to be part 
of the process. She didn’t know 
what to do. Austra tried to con-
vince her to stay in Latvia, but 
Mirdza thought that she had no 
choice other than to leave Latvia 
along with fleeing Russians.

“Austra,” she said to my wife. 
“It must feel terrible to be 
brought to a place where you 
will be shot.” I have never forgot-
ten those words.

We tried to convince her that 
no one would shoot her, because 
she had so many friends who 
would support her. What did we 
know, though? Perhaps she 
would be shot, perhaps not. 
Quite a few people were not shot 
for greater sins, but many were 
shot for lesser sins.

Mirdza was deeply disgusted 
about the deportations, the ter-
rorism and the terrible things 
that the Soviets had done over 
the course of one year. When 
Austra asked why she was still 
Communista, Mirdza’s reply 
surprised us.

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)

(Continued from No. 42)

The next night at the little 
house in Melluži was a terrible 
one. There was no thought about 
sleeping, because we were far 
too nervous. The tiniest noise 
outside sounded like the steps of 
KGB agents. If we heard the dis-
tant sound of a car in the dark-
ness of night, we immediately 
thought that it was coming for 
us. I don’t ever want to experi-
ence that kind of night. The sun 
gradually rose. The night was 
over, and the KGB agents had 
not come for us. But did they 
only have to come at night? They 
could have been just as shame-
less in doing their dark deeds 
during the light of day.

On the next day, June 15, 
Mariss Vētra came to see us. He 
thought, too, that we could not 
stay in Melluži, but he also did 
not think that it would be wise 
for me to turn myself in. Perhaps 
there was some other option. 
Vētra invited us to come with 
him to a summer home that he 
was renting. Vētra thought that 
the KGB agents would not visit 
him and, once the hunt for peo-
ple had ended, those who had 
been saved my remain in place if 
the deportation plans were fully 
satisfied. Thus we traveled with 
Vētra to his summer home.

The first night, however, there 
was a surprise. A car arrived at 
the summer home around mid-
night, and someone started to 
pound on the door. The KGB 
agents were there! Vētra went to 
the door to receive his guests. 
They asked about leather factory 
owner Gerliņš, who owned the 
summer home that was being 
rented by Vētra. Vētra told them 
his name and explained that he 
was renting the summer home, 
that he had not seen Gerliņš 
since arriving at the house, and 
that he was staying there only 
with his wife and children. I 
believe that the KGB agents 
knew who Vētra was and respect-
ed him. They did not even enter 
the house, just said goodbye and 
left. While Vētra was talking to 
them, however, I felt the tragedy 
even more severely, but destiny 
had once again been on our side.

It was clear, however, that we 
couldn’t stay at Vētra’s place. 
Apparently Gerliņš was on the 
list of deportees. He was hiding, 
and the KGB agents could turn 
up at any moment and ask where 
he was. Perhaps this time they 
would want to come into the 
summer home and find a few 
suspicious people there in addi-
tion to the Vētra family. We 
didn’t know at that time that the 
KGB had a list. Those who were 
on the list were taken away, and 
the KGB had no interest in oth-
ers. That is how quite a few peo-
ple were saved from being 
deported. Arturs Kroders was 
visiting his brother Roberts late 
at night when the KGB came to 

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,–

arrest Roberts. Arturs was 
allowed to go home, because he 
was not on the list. Arturs did 
not go home, because he knew 
that a KGB team was waiting for 
him there. Thus Arturs saved 
himself and lived for a long time 
as an émigré in Sweden. Roberts, 
in turn, spent many years in 
Siberia and returned with bro-
ken health and died in Rīga.

Vētra helped me to contact a 
good friend of my wife, who 
worked at the radio station. 
Mudīte Trelle lived on Martas 
Street in Rīga. She was seriously 
sick with tuberculosis, but she 
was happy to hide us. I cannot 
thank her enough for her kind-
ness and self-sacrifice, as well as 
the risk that she took. We 
couldn’t thank her, because 
Mudīte passed away while the 
war was still going on.

We hid from the secret police 
as if we were criminals. We took 
a train from Bulduri to Rīga and 
pretended that we did not know 
one another. Austra and little 
Lotars got into one train wagon, 
while I boarded a different one. I 
pulled my cap over my eyes and 
hung my head, as if I were read-
ing something fascinating in the 
newspaper Cīņa. I felt like an 
escaped prisoner who was 
known by everyone. At the next 
station, Lielupe, a young man 
boarded the train and sat next to 
me. He was a teacher, Puķudruva, 
and I knew him. I had to say 
hello, and because he wanted to 
chat, I had to take part in the 
conversation. When we got off 
the train in Rīga, we headed for 
Martas Street separately. Only 
when we crossed the threshold 
there did we sigh in relief. It 
seemed that we were safe at least 
for a little while.

Thus two adults and one little 
person were “outside the law” 
and hid on Martas Street. How 
long could we do that, though? 
How long could we encumber 
people who were risking serious 
punishment if we were caught? 
It seemed that we had no hope. I 
once again thought about turn-
ing myself in no matter what 
would happen.

Then, suddenly, a radio 
announcer declared on June 22 
that Germany had gone to war 
against the Soviet Union and 
that it had already invaded the 
USSR. This created a ray of 
hope. I knew that I had to keep 
myself calm and not hand myself 
over to the KGB. The lightning 
war that Germany conducted in 
Poland might occur again. 
During the next few days, this 
was confirmed. Germany was 
once again using its lightning 
war methods and moving for-
ward very quickly. The Soviet 
army, which thought that it 
could not be defeated, fled with-
out looking back. When the war 
reached Rīga, there were flights 
overhead and alarms. We could 
not, of course, go into shelters. 

We were not registered in the 
building, and the first suspicious 
member of the Komsomol (the 
youth organization of the Com -
munist Party) would arrest us.

During one of the last days in 
June, Mirdza Ķempe came to 
visit us. Mudīte had told her that 
we were hiding in her apart-
ment, and she was sure that 
Mirdza would not betray us. 

ed to Belakords records were 
written by Mirdza Ķempe. She 
did not only work for me. She 
translated a great many songs, 
operettas and playful songs.

Many attacks have been made 
against Mirdza Ķempe by emi-
grants. I would not do so. I knew 
her as a very intelligent and gift-
ed woman who spoke many lan-
guages and knew a lot about 

Mariss Vētra

Mirdza Ķempe

Austra was a friend with Ķempe, 
whom she had met while work-
ing at the radio station. I knew 
Ķempe as a diligent translator 
and the composer of texts for 
records. Many of the texts relat-

European culture. Mirdza was 
very temperamental and pas-
sionate during conversations, 
and it was nice to listen to her, 
because she told many jokes and 
answered every question. She 
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MĀRIS BRANCIS

(Turpināts no 4. lpp.)
Ļoti nozīmīga personība Aus-

trālijas latviešu sabiedrībā un 
sevišķi mākslā bija Mārtiņš 
Gauja, par kuŗu atgādina sep-
tiņi krāsu tušas zīmējumi. 
Guntas Pārups akrila glezno-
jumi atklāj autores emocio na-
litāti, kuŗa personīgos drāma-
tiskos pārdzīvojumus atklāj 
krās laukumu pretstatījumos un 
ritmos. Tie tapuši 1970.gadā, 
tad pat, kad viena no Haralda 
Norīša gleznām “Zaļotne” (Green 
Tense), kas iedvesmojusi izstā-
des plakāta veidolu. Šī māk-
slinieka darbi pievelk ar mi -
nimālistisko formu, pāris krāsu 
pielietojumu, krāslaukumu mo -
numentālo ritmiku. Lidijas 
Mednes spēcīgiem otas vilcie-
niem un bagātīgām faktūrām 
gleznotās ainavas sniedz priekš-
statu par viņas 20. gs. 80. gadu 
daiļradi. 1984. vai 1994. gadā 
(dažādos izdevumos šim dar-
bam ir atšķirīgs datējums) ta -
pusi Dagnijas Zariņas-Grestes 
dekorātīvi romantiskā, reālis-

tiskā “Ainava no balkona”. 
Divi izstādes darbi attiecas uz 

20. gs. 90. gadu pēdējiem ga -
diem – Margaritas Stīpnieces 
glezna “Māsas” (1994) un Jāņa 
John Supes tušas zīmējumu “Ar 
tikai atpakaļskatu, arī” (1999). 
Tas nenozīmē, ka abi māk sli-
nieki ir no vienas paaudzes. 
Gluži otrādi, Margarita Stīp-
niece ir Ģederta Eliasa skol-
niece Latvijas Mākslas akadē-
mijā, kamēr Jānis John Supe ir 
dzimis Austrālijā un tur arī 
profesionāli izglītojies.

Citi darbi izstādē tapuši gal-
venokārt 21. gadsimta pirmajā 
gadu desmitā, izņemot Imanta 
Tillera gleznu “Daba izsakās”, 
kas radies 2013. gadā. Tas pār-
stāv viņa daiļrades pēdējās des-
mitgades raksturīgo izteiksmes 
veidu, kuŗā vienlaikus uz ska-
tītāju iedarbojas vārds, krāsa, 
līnijas un kas palīdzējis māk-
sliniekam iegūt populāritāti 
visā pasaulē. Tāds ir arī Jāņa 
Rūdolfa Nedēļas darbs, kas 
parāda viņa laikmetīgo skatu 

sīvo, pieblīvēto Melburnas zī -
mējumu. Glorificējošā stāstā 
iekļaujas Melburnas silueta 
skats no putna lidojuma, kas 
transformējas vēstījumā par 
pilsētas dievišķo saikni ar 
debesīm. 

Ekspozīcijā gan nav iekļauta, 
taču nevaru nepieminēt Dzid-
ras Mičeles (Dzidra Mitchell) 
2007.gada gleznu “Vēstījums”. 
Šo gleznu skatu jau daudzas 
reizes, taču tajā vienmēr atklāju 
ko jaunu. Pievelk arī viņas īpašā 
līnija, kas ir tik ietilpīga, dau dz-
nozīmīga, dzīva. 

Bez šaubām izstādes māk-
sliniecisko līmeni ceļ tēlnieka 
Māra Raudziņa abas monu-
mentālās bronzas skulptūras 
un seši krāsu zīmējumi. Arī 
Intas Goddart nelielā abstraktā 
koka kompozicija pieskaitāma 
pie tēlniecības. Vēl jāmin, ka 
līdz Cēsīm atceļojuši divi video 
– Edgara Grestes video “Starp 
divām mājām” un viņa tēva 
Ojāra Grestes dejojums lentē 
“Sibirijas tango”.

Austrālijā patlaban ir pavasaris

Dzidra Mitchell. Vēstījums. 2007
uz mākslu un tās nozīmi, 
vērtību.

Četru gleznu autore Lidija 
Dombrovska-Larsena ir pasau-
les elpu ieguvusi gleznotāja. 
Pasaules slavu ieguvis arī Pē -

teris Ciemītis, mākslinieks, kuŗa 
izteiksmes līdzeklis ir akvarelis 
un tušas zīmējumi, attēlojot 
cilvēka portretu. Ne mazāk 
ievērojams ir Jānis Šēnbergs 
(Jan Senberg) ar savu eks pre-

Arvien vairāk Latvijas valsts
piederīgo, dzīvojot un strādājot 
ārvalstīs, apsver iespēju atgriez
ties Latvijā. Pārcelšanās iemesli 
ir dažādi: vēlēšanās un ne  pie
ciešamība būt kopā ar ģimeni, 
alkas pēc ierastās vides un Lat
vijas dabas, latviešu valodas, kā 
arī vēlme pielietot ārvalstīs ie 
gūtās prasmes un pieredzi, lai 
izmantotu iespēju uzņēmēj dar
bības uzsākšanai Latvijā. Taču, 
kad ir pieņemts lēmums pār
celties, jāņem vērā vairāki bū 
tiski nosacījumi, lai atgriešanās 
noritētu pēc iespējas lietišķi, 
raiti un bez liekām raizēm. 
Redakcija, izmantojot Latvijas 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
un Eiropas Savienības konsul
tantu rekomendācijas, piedāvā 
Jums iepazīties ar šiem ietei
kumiem. 

Par aizbraukšanu no valsts 
informējiet mītnes zemes!

Par došanos prom no valsts 
jāinformē visas tās mītnes ze -
mes iestādes, kuŗās bijāt reģis-
trējušies vai norādījuši savu 
personīgo informāciju, piemē-
ram, komunālo pakalpojumu 
nodrošinātājus, veselības pa -
kal   pojumu sniedzēju, banku 
u.c. Tas palīdzēs izvairīties no 
iespējamiem pārpratumiem nā -
kotnē. Īpaši svarīgi par došanos 
prom informēt ārvalsts no -
dokļu institūciju, sociālās ap -
dro šināšanas iestādi un dzīves-
vietas vai iedzīvotāju reģistru, 
jo pieredze rāda, ka, savlaicīgi 
neinformējot šīs institūcijas, 
var rasties problēmsituācijas un 
tikt  pat piemērotas  soda sank-
cijas. 

Jānoskaidro, kāda ir jūsu 
mītnes valstī  noteiktā kārtība. 
Iespējams, jums nav jāinformē 
katra institūcija atsevišķi, bet 
informācija par došanos prom 

Ieteikumi tiem, kas dzīvo un strādā ārvalstīs, 
bet vēlas atgriezties Latvijā

no valsts jānorāda, piemēram, 
tikai iedzīvotāju reģistra datos.

Meklējiet darbu Latvijā, vēl 
esot ārvalstī!

Darba meklēšanu un iepa-
zīšanos ar darba tirgus situāciju 
Latvijā ieteicams uzsākt, vēl 
esot ārvalstī. Tādējādi  būsiet 
informēts par pieprasītākajām 
profesijām, atalgojumu, kā arī 
par tām iemaņām un prasī bām, 
kādas ir nepieciešamas, uzsā -
kot darba gaitas Latvijā. Tas 
veicinās piemērota darba atra-
šanu vēl pirms pārcelšanās un, 
kas īpaši svarīgi – drošības un 
stabilitātes sajūtu.

Lai iepazītos ar darba 
piedāvājumiem Latvijā, izman-
tojiet Nodarbinātības valsts 

vai izbeidzis darba attiecības, ir 
svarīgi atcerēties, ka bezdarb-
nieka pabalsts ir pieprasāms 
pēdējās nodarbinātības valstī, 
proti – valstī, kuŗā dzīvojat, 
strādājat un veicat sociālās 
iemaksas. Ja jums ārvalstī tiek 
piešķirts bezdarbnieka pabalsts 
un pirms atgriešanās vēl ne -
esat atradis darbu Latvijā, tad 
ārvalsts piešķirto bezdarbnieka 
pabalstu var “eksportēt” uz 
Latviju, proti, ārvalsts pabalstu 
izmaksas iestādē jāpieprasa bez -
darbnieka pabalsta eksporta 
dokuments – U2. Ierodoties 
Latvijā, U2 dokuments ļaus 
turpināt saņemt ārvalsts bez
darbnieka pabalstu, kamēr 
meklēsiet darbu Latvijā. 

noderēs gadījumā, ja, zaudējot 
darbu Latvijā, jūsu nodar bi-
nātības periods Latvijā nebūs 
pietiekošs (vismaz 12 mēneši 
16 mēnešu periodā), lai varētu 
pretendēt uz Latvijas bez darb-
nieka pabalstu. Šajā gadījumā 
abu valstu nodarbinātības pe -
riodi tiks summēti, un jūs va -
rēsiet saņemt Latvijas bez-
darbnieka pabalstu, ja kopējais 
nodarbinātības periods būs 
vismaz 12 mēneši 16 mēnešu 
laikā.

Ja saņemat ģimenes pabal
stus, noskaidrojiet, kā to iz 
maksu ietekmēs pārcelšanās 
uz dzīvi Latvijā!

Ja ārvalstī saņemat ģimenes 
pabalstus, tad pabalstu izmak-
sas institūcijā noskaidrojiet, kā 
pabalstu izmaksu ietekmēs jūsu 
došanās prom no mītnes ze -
mes. Iespējams, ka no ārvalsts 
ģimenes pabalstiem būs jāatsa-
kās un jāpiesakās pabalstiem 
Latvijā, taču katrā ģimenes 
situācijā nosacījumi var būt 
atšķirīgi. Piemēram, ja Latvijā 
atgriežas tikai viens no vecā-
kiem, tad vecākam, kuŗš tur-
pina strādāt ārvalstī, saglabājas 
tiesības uz ģimenes pabalstiem 
no otras valsts. Ja vecāki, at -
griežoties Latvijā, ir nofor mē-
juši bezdarbnieka pabalsta 
“eks  portu” (saņēmuši U2 do -
kumentu), tad periodā, kamēr 
Latvijā tiek saņemts ārvalsts 
bezdarbnieka pabalsts, viņiem 
ir tiesības turpināt saņemt arī 
ārvalsts ģimenes pabalstus.

Noskaidrojiet visus nodokļu 
jautājumus!

Informējiet ārvalsts nodokļu 
institūciju par došanos prom 
no valsts un, ja nepieciešams, 
iesniedziet attiecīgās nodokļu 
formas. Šī informācija nodokļu 
institūcijai ir svarīga, lai no -

aģentūras portālu (cvvp.nva.
gov.lv), kas ir viena no plašā-
kajām vakanču datu bazēm 
Latvijā. Portālā darba piedāvā-
jumus iespējams atlasīt pēc 
darbības jomas, profesijas, 
darba atrašanās vietas, atalgo-
juma un citiem kritērijiem.

Ja saņemat bezdarbnieka 
pabalstu, “eksportējiet” to!

Ja ārvalstī esat zaudējis darbu 

Bezdarbnieka pabalsta ekspor-
ta gadījumā ārvalsts bezdarb-
nieka pabalstu var turpināt 
saņemt Latvijā no trīs līdz 
sešiem mēnešiem.

Ārvalsts sociālās apdrošinā-
šanas institūcijā iesakām iz -
ņemt arī U1 dokumentu, kas 
apliecinās ārvalstīs nostrādāto 
periodu un veiktās sociālās 
apdrošināšanas iemaksas. U1 

teiktu jūsu turpmāko nodokļu 
rezidences statusu un veiktu 
nodokļu gala aprēķinu. Iespē-
jams, ka jums pienāksies no -
dokļu atmaksa par neizman-
totajām nodokļu atlaidēm vai 
pārmaksāto ienākuma nodokli!

Nodokļu institūcijā noskaid-
rojiet, vai, dodoties prom no 
valsts, Jums vēl ir kādas sais tī-
bas ar ārvalsti nodokļu jautā-
jumos. Iespējams, ka Jums, pat 
atro doties Latvijā, vēl ir pie nā-
kums iesniegt ārvalsts nodokļu 
in  stitūcijā gada ienākumu dek-
larāciju par iepriekšējo nodokļu 
gadu. Šīs prasības neievēroša-
nas un deklarācijas neiesnieg-
šanas gadījumā var noteikt 
soda sankcijas.

Vēlams arī nodokļu institū-
cijā saņemt dokumentus par 
ārvalstī nostrādāto laiku un 
samaksāto ienākuma nodokli. 
Šie dokumenti būs noderīgi 
gadījumā, ja Latvijā būs jāie-
sniedz apliecinājumspar ār  valstī 
samaksātajiem nodok ļiem.

Ja ir papildu jautājumi, 
sazinieties ar konsultantiem!

Mājaslapa: www.nva.gov.lv/
eures.; E-pasts: eures@nva.gov.
lv; facebook: www.facebook.
com/eureslatvia/ linkedin: 
www.linkedin.com/company/
eures-latvia.

Piektdienās no 13.00 līdz 15.00 
(pēc Latvijas laika) ‒ EURES čats:

https://ec.europa.eu/eures/
public/chat-with-eures-advisers

Informāciju sagatavoja  
LIGITA KOVTUNA

Šī publikācija sagatavota ar Mediju at 
balsta fonda fi  nanciālu at  bal stu no 
Latvijas valsts budžeta lī   dz ek ļiem. Par 
publikācijas  saturu at  bild biedrība 
“LaiksBL”
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“Temps ir sen par lēnu”  
Premjērministrs Krišjānis Kariņš par 

valdības pārāk gauso reakciju uz  Covid19 
uzliesmojumu Latvijā intervijā 

Paulam Raudsepam nedēļrakstā IR 
“Pagājušajā nedēļā pirmo reizi Ve -
selības ministrija pati sasauca savu 

iekšējo krizes vadības grupu, lai 
sāktu slimnīcu pārkārtošanu 
un atbrīvotu vairāk gultu po   -
tenciālajiem Covid19 slim-
niekiem. Pirms tam pati si   -
stē   ma nebija gatava pieņemt, 
ka krize aug ļoti drāmatiski. 
Temps, kādā tiek saprasta si -

tuācija un piedāvāti risinājumi, 
ir sen par lēnu. 
Esmu dziļi neapmierināts ar ve -

selības ministres Ilzes Viņķeles tempu 
un kā valdības vadītājs uzņemos atbildību, ka neesmu spiedis 
rīkoties ātrāk. (..) Ilgstoši mūsu eksperti un ministrija nebija ga -
tava teikt, ka faktiski esam krizē. Pavasara situācija bija ļoti 
pozitīva. (..) Pasaules Veselības organizācija un arī mūsu eksperti 
ir argumentējuši, ka vajag iet pakāpeniski. Mēs esam gājuši, es 
teiktu, agresīvā pakāpeniskumā, esam tagad trešajā katēgorijā, jau 
pie sarkanās robežas ar visiem ierobežojumiem. Lietuvā, kur ne -
pieņēma mērus, jo viņiem bija vēlēšanas, saslimstība pret ie -
dzīvotāju skaitu ir gandrīz divreiz lielāka nekā mums. Mēs jau 
esam pieņēmuši vienīgo lēmumu, kas tiešām darbojas, – ka 
jāievēro divu metru distance starp cilvēkiem. Ja sabiedrībā visi to 
konsekventi ievērotu, slimība nevarētu tik viegli izplatīties. Taču 
daudzi neievēro, tāpēc ir vajadzīgi stingrāki drošības pasākumi. 
(..) Personīgi uzskatu, ka nevaram sevi salīdzināt ar vidējo Eiro -
pā. Mums ir jāsalīdzina sevi ar pašu spēju tikt galā.  Esmu ļoti 
gandarīts, ka pēdīgi tāds plāns tika izstrādāts. Tas nav perfekts, un 
ir jautājums, vai mēs vēl varam atļauties vienu daļēju soli. Ir eko-
nomiskais aspekts. Ja apzināti slēdzam daļu savas ekonomikas, lai 
apkarotu pandēmiju, tad tajā pašā lēmumā jābūt mechanismam, 
kā uzņēmumi var saņemt kompensāciju, kamēr pārdzīvojam šo 
uzliesmojumu. (..)

Varbūt ir kāds starpsolis?
Pirms mēs neļaujam vecākajiem bērniem atgriezties klātienē, 

jāaptur izklaide – tas ir loģiski. Ja ir maksimāli jāierobežo pul   -
cēšanās, es saredzu, ka vienīgā vieta, kur vēl varam pulcēties, ir 
skolas. (..) Es nevēlos eksperimentēt ar sabiedrību. Labāk kļū-
dāmies, būdami stingrāki, un lai izrādās, ka tas nebija ne  pie cie-
šams, nekā kļūdāmies, ka nebijām pietiekami piesardzīgi.  Pēc 
būtības – mēs abi ļoti labi saprotam, ka vienīgās zāles ir distance. 
Jautājums – kādi lēmumi jāpieņem, lai sabiedrība to ievērotu? 
Tur varbūt ir neliela atšķirība. Viņķeles kundze vairāk tic cilvēku 
labajai gribai. Man ir pieredze, ka 80 – 90% būs ar labo gribu, bet 
tie 10% šajos pandēmijas apstākļos var sabojāt balli visiem. Tāpēc 
nevar paļauties uz labo gribu. Tas mums jau tagad maksā pārāk 
dārgi. (..)

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks ir teicis, ka 
nedrīkst šajā laikā atbalstīt uzņēmumus un nozares, kuŗas, 
visticamāk, neizdzīvos. Vai piekrītat?

Starpība starp LB prezidentu un valdības vadītāju ir tāda, ka 
viņam nav sociālās atbildības par to, kas notiek. Skaidrs, ka visā 
pasaulē tūrisma nozare, aviācija, visas saistītās jomas šobrīd tiek 
izmainītas. Kamēr nav vakcīnas, kamēr cilvēku imunitāte nav 
pietiekami liela, šīs nozares strādās apgrūtinātos apstākļos. (..) 

LB skatās makroekonomiski, bez sociālās komponentes. Val-
dība skatās makroekonomiski ar sociālo komponenti. Ban krots 
un maksātnespēja nav tas, ko gribam veicināt. Gribam, lai pēc 
iespējas maz strādājošo tiek skarti.

Cik stabila ir valdība?
Tikpat stabila kā valdības izveidošanas dienā. Ne vairāk, ne 

mazāk.”

***
Atklāj fotoizstādi 

“Brīvības piemineklis” 
Sveicot Latvijas iedzīvotājus un 

Rīgas pilsētas viesus valsts svētkos, 
Latvijas Okupācijas mūzejs saga -
tavojis izstādi, kas veltīta Latvijas 
valsts, tautas vienotības, brīvības 
un neatkarības simbolam Brīvības 
piemineklim. 

Mūzeja galvenā krājuma glabā-
tāja Taiga Kokneviča stāstīja: “Iz -
stādē apmeklētāji varēs ielūko -  
ties Okupācijas mūzeja krājuma 
bagātībā – unikālā Brīvības pie-
minekļa fotografiju kollekcijā, kas 
veidojusies, pateicoties cilvēkiem, 
kuŗi mūsu mūzejam uzticējuši 
vēsturisko liecību glabāšanu. Fo -
tografijas uzņemtas gan Latvijas 
brīvvalsts laikā 1935. gada 18. no -
vembrī, kad pieminekli atklāja 
par tautas saziedotiem līdzekļiem, 
gan vēlākajos okupācijas gados, 
kad tautas brīvības simbolam pie-
eja faktiski bija liegta. Fotografijās 
atainoti arī polītiskie notikumi 
1980. gados, kad Brīvības piemi-
neklis kļuva par simbolu tautas 
pretestībai pret okupācijas varu. 
Apmeklētāji varēs apskatīt leģen-
dāro 1987. gada 14. jūnija foto-
grafiju, kad kustības Helsinki 86 
dalībnieki devās pirmajā pret -
padomju demonstrācijā pie Brīvī-
bas pieminekļa. Šodienas neatka-
rīgajā Latvijā piemineklis ir ne 
tikai simbols, bet arī Latvijas tau-
tai svarīga pulcēšanās vieta gan 
svētku, gan atceres dienās.

Kādā  fotografijā, piemēram, 
būs redzams holokausta piemiņas 
pasākums – svecīšu akcija pie Brī-
vības pieminekļa holokausta at -
ceres dienā 2008. gadā.” Īpašs iz -
stādes eksponāts būs Latvijas ar -
mijas Stāba bataljona kaŗavīru sa -
rakstītā dziesmu klade, kuŗā ar 
“Lāčplēša dziesmas” tekstu ir at -
zīmēta pēdējā goda sardze pie 
Brīvības pieminekļa 1940. gada 
17. jūlijā. Dziesmas ierakstu ar 
svarīgu norādi “Šodien pulksten 
13  izbeidza savas gaitas stāvēt pie 
Brīvības pieminekļa kā pēdējā 
goda sardze”, parakstīja kareivji 
Grāvītis, Lūkins, Dīzenbahs, Jan-
sons, Liepiņš, bet vienu paraksta 
autoru Okupācijas mūzejs jopro-
jām mēģina noskaidrot, iespē-
jams, tas bija kareivis Baltzoss. 
Izstāde Okupācijas mūzejā ska tā-
ma no 7. novembŗa.

***
Uz mēnesi Latvijā atjauno 

ārkārtējo situāciju 
Covid19 ierobežošanai no pirm-

dienas, 9. novembra, līdz 6.de -
cembrim Latvijā tika izsludināta 
ārkārtējā situācija un ieviesti plaši 
sabiedriskās dzīves un uzņēmēj-
darbības ierobežojumi, – šāds lē -
mums pieņemts valdības un Kri-
zes vadības padomes kopsēdē. 
Ārkārtējās situācijas laikā at  celti 
un aizliegti visi publiskie pa  sā-
kumi klātienē. Minētais aiz lie-
gums neattieksies uz ārtelpās or -

ga nizētām sapulcēm, gājieniem 
un piketiem.

Ārkārtējās situācijas laikā pri -
vātos pasākumos būs atļauts pul-
cēties ne vairāk kā desmit cilvē-
kiem vienlaikus un ne vairāk kā 
no divām mājsaimniecībām, iz -
ņemot bēres. Bērēs būs atļauts 
pulcēties ne vairāk kā desmit cil-
vēkiem vienlaikus. Kultūrvietās, 
izstāžu norises vietās, sporta, re -
li ģis kās darbības veikšanas vie - 
tās darbu varēs sākt ne agrāk kā 
plkst. 6 un beigt ne vēlāk kā plkst. 20, 
izņemot sporta centrus, kas dar-
bību varēs beigt ne vēlāk kā 
plkst.22. Noteikti vēl arī citi iero-
bežojumi. 

***
Atbalsta ciešāku ekonomisko 

sadarbību ar Indiju
5. novembrī notika Baltijas un 

Ziemeļvalstu un Indijas ekono-
miskās sadarbības veicināšanai 
veltīts tiešsaistes forums “Indijas-
Ziemeļvalstu-Baltijas konklāvs” 
(In  diaNordicBaltic Conclave), 
kuŗa atklāšanā ar uzrunu uzstā -
jās arī Latvijas ārlietu ministrs  
Ed  gars Rinkēvičs.

Forumu organizēja Indijas 
Rūp niecības konfederācija sadar-
bībā ar Indijas Ārlietu ministriju, 
un tā galvenā tema bija innovā-
cijās balstīta sadarbība izaugsmei 
jaunajā pasaulē.

***
Hibrīdkara laikā svarīgi cīnīties 

pret vēstures sagrozīšanu
4. novembrī Valsts prezidents 

Egils Levits videosarunā ar va -
došajām ASV ebrēju organi  zā-
cijām – Amerikas Ebreju komite-
ju un B’nai B’rith – pārrunāja glo-
bālās aktuālitātes, kas skaŗ Lat -
vijas un reģionālo drošību, kā arī 
Latvijas, ASV un Izraēlas sadar-
bību divpusēji un starptautisko 
organizāciju ietvaros, īpaši ANO.

Sarunā tika uzsvērta ASV no -
zīmīgā loma Baltijas reģiona dro-
šības stiprināšanā, kā arī situācijas 
stabilizācijā citos reģionos, t. sk. 
Tuvajos Austrumos. Kā viens no 
drošības aspektiem tika pārru-
nāta globālā terorisma problēma, 
tostarp arī Hezbollah organizāci-
jas radītie draudi. Valsts prezi-
dents apliecināja, ka Latvija uz -
skata Hezbollah kā polītisko, tā 
militāro spārnu par teroristisku 
organizāciju.

***
Vēstījums Reformācijas svētkos

Achibīskape Lauma Zušēvica 
laikrakstā Latvietis sniegusi šādu 
paziņojumu. 

Sveicu Jūs Reformācijas svētku 
dienā – 2020. gada 31. oktobrī – 
ar ziņām, ka notikusi vēsturiska 

pārmaiņa. Sinodālā balsojumā  –  
LELBāL nolēma mainīt savu no -
saukumu, lai tas patiesāk atspo-
guļotu mūsu darbību. Gadiem jau 
esam ne tikai ārpus Latvijas vai 
diasporā, bet arī Latvijā!  Pa ga -
diem bijām gan LELB trimdā, gan 
LELBāL. Nonākot pasaules četros 
kontinentos, latviešu bēgļi dibi-
nāja draudzes, cēla dievnamus, 
veica Kristus misijas darbu un 
neaizmirsa savu pienākumu aiz-
lūgt par dzimtenē dzīvojošajiem 
brāļiem un māsām. Lūgšanas 
pārvērtās darbos, kurus Dievs 
svētīja. 

LELBāL turpmāk būs LELBP. 
Mainot mūsu nosaukumu, ne -
esam zaudējuši savu iepriekšējo 
identitāti, bet esam apliecinājuši, 
kas mēs jau esam un ceram vēl 
būt! Viss savā laikā! Reiz nedrošā, 
baiļu pilnā laikā – 1947. gada Re -
formācijas svētkos, mācītājs Dr. 
Kārlis Bilzens latviešu bēgļus ie -
drošināja: “Pasaule izjūt fizisku 
un garīgu tukšumu, tuksneša stā-
vokli. Bet, Jēzus arī tagad savā de -
besu realitātē iet cauri pasaulei.“ 
Un vēl šajā pandēmijas, nemiera 
pilnajā, smagajā laikā, Viņš iet 
cauri pasaulei un mēs – Viņa pē -
dās! Paļausimies! Angļu valodā 
bū  sim: Latvian Evangelical Lut he 
ran Church Worldwide (LELCW); 
vācu valodā: Lettische Evange
lisch Lutherische Kirche Weltweit 
(LELKW).

***
ASV prezidenta vēlēšanās 

uzvar Džo Baidens
ASV 3. novembrī notika prezi-

denta vēlēšanas, kuŗā par prezi-
denta krēslu cīnījās demokrats 
Džo Bai dens un pašreizējais pre-
zidents republikānis Donalds 
Tramps. Šo  gad vēlēšanu rezultāti 
jāgaida ilgāk nekā citkārt, jo pan-
dēmijas laikā daudzi izvēlējās bal-
sot pirms oficiālās vēlēšanu dienas 
un pa pastu. Lai pārbaudītu iesū-
tītās balsis, nepieciešams ilgāks 
laiks.

 7. novembrī, ASV analitiķi un 
lielākie mediji pasludināja – vē  lē-
šanās saskaņā ar to aplēsēm uz  va-
rējis demokratu prezidenta amata 
kandidāts Džo Baidens un vice-
prezidenta amata kandidāte Ka -
mala Harisa. Baidens pēc uzvaras 
vēlē šanās aicināja uz vienotību 
valstī un apsolīja jaunu dienu 
Amerikai.(Vairāk lasiet 5. lpp.)

Valsts prezidenta Egila Levita 
apsveikums jaunievēlētajam ASV 
prezidentam: “Apsveicu jaunievē-
lēto ASV prezidentu Džo Baide-
nu ar uzvaru vēlēšanās! Sveicu arī 
topošo viceprezidenti Kamalu Ha -
risu! Latvija arī turpmāk ir par 
spēcīgu transatlantisko savienību, 
kas balstīta uz demokratijas un 
likuma varā pamatotu starptau-
tisko kārtību.” 

***
Pertas Daugavas Vanadzes 

svin  jubileju
Jānis Purvinskis  raksta: “Ilgi 

Per tas vanadzes gudroja, kā viņas 
atzīmēs savu svarīgo jubileju? 
Taču – 70 gadi nav nekāds joks: 

brauksim šur, brauksim tur, nē, 
nebrauksim nekur. Nu un tad? Ko 
nu tad darīsim? Beidzot nolēma, 
ka tiešām nebrauks nekur, paliks 
tepat mājās un svinēs pašu Dau-
gavas Vanagu klubā. 

Tā nu skaistā, saulainā svēt-
dienā, 2020. gada 25. oktobrī, kad 
nebija ne par karstu, ne par auks-
tu, pūta jauka mīļa vēsmiņa, mēs 
visi sēdējām Pertas Latviešu Cen-
tra pagalmā, zem sava lielā ozola, 
kamēr sagādnieks kārtoja galdus, 
ēdienu un rīkojās, lai mūsu vana-
dzes varētu izbaudīt savu 70.  
dzimšanas dienu.
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(Turpināts no 9. lpp.)

Balva tika pasniegta “Archi-
tektūras gada balvas 2020’’ svi nī-
gajā ceremonijā RISEBA H2O 6 
kvartāla Aisteres zālē. Latvijas 
Architektūras gada balvas jeb fi -
nāla žūrijas balvas ieguva Vies tur-
dārza kvartāls, “Hanzas perons” – 
noliktavas pārbūve par ēku plaš-
izklaides pasākumiem un “K-99” 
autori.

***
Latviski izdots romāns 

“Karstā 68. gada vasara”
par Prāgas pavasaŗa notikumiem. 
Aizraujošs, traģikomisks un me -
lanholijas piesātināts ir slovaku 
autora Viliama Klimāčeka ro -
māns “Karstā 68. gada vasara”. Tas 
vēsta par tā sauktā Prāgas pava-
sara notikumiem bijušajā Čecho-
slovakijā. Autors to balstījis reālos 
cilvēku dzīvesstāstos, un viņu pār-
steidzis, cik liels spēks joprojām 
piemīt šiem notikumiem, kas 
risinājās vairāk nekā pirms 50 
gadiem.

***
Latvijas modes gada balvas 
uzvarētāji 13 nominācijās

Latvijas modes gada balvas pa -
sniegšanas ceremonijā, kas pagā-
jušajā nedēļā norisinājās mākslas 
centrā Digital Art House, paziņoti 
uzvarētāji 13 nominācijās, nosa-
kot veiksmīgākos Latvijas modes 
industrijas profesionāļus, ņemot 
vērā viņu veikumu pagājušajā 
gadā

Kā aģentūru LETA informēja 
pasākuma organizātori, gada de -
bijas balvu ieguvusi cepuru dizai-
nere Ksenija Danilova, savukārt 
gada izrāviens modes jomā pie-
šķirts bērnu apģērbu zīmolam 
Aristocrat Kids. Nominācijā “Ga -
da labākais laikmetīgo rotu dizai-
neris” uzva rējusi Maija Vītola Zit-
mane, sa  vukārt dizaineres Kat jas 
Šehu rinas kāzu kleitu zīmols 
Katya Katya London uzvarēja di -
vās no  minācijās – kā “Gada ori ģi-
nālā kais modes skates multime-
diju noformējums” un kā “Ra  do-
šākā gada modes skate”.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Grezno savrupmāju ieskauj ai -
n  avisks parks, savukārt tam vis-
apkārt plešas industriālā Sarkan-
daugava. Tikpat daudzveidīgs, 
kontrastiem bagāts ir ekspozīcijas 
stāsts – ne vien par nama vēstures 
līkločiem, bet arī par visas Lat -
vijas kultūrvēsturiskajām nori-
sēm 19. – 21. gadsimtā. Vienīgais 
Sar kandaugavas mūzejs Kultūras 
mū  zejs Dauderi atklāts 1990. ga  dā.

***
LNB atklāta Borisam Bērziņam 

veltīta izstāde
No 8. oktobŗa Latvijas Nacio-

nālās bibliotēkas (LNB) 4. stāva 
mazajā galerijā skatāma izstāde 
“Boriss Bērziņš. Lapaspuses”. 

Skats no izstādes

Tā veltīta mākslinieka Borisa 
Bērziņa (1930–2002) 90. jubilejai 
un iepazīstina ar neparastiem ar -
tefaktiem no viņa apjomīgā man-
to  juma Latvijas Nacionālā māk-
slas mūzeja (LNMM) krājumā. 
Šeit parādīti mākslinieka zīmēju-
mi un skices grāmatās, žurnālos, 
uz reprodukcijām, skrejlapām, 
aploksnēm un citiem ikdienišķas 
informācijas un tekstu nesējiem.

***
3. novembrī Žaņa Lipkes 

120. dzimšanas dienai
veltītā simpozija laikā, tika atklāta 
mākslinieces Diānas Dimzas-
Dim mes izstāde “Mājvieta”, infor-
mēja Žaņa Lipkes memoriāla pār-
stāvji. Izstāde veidota, saistot ma -
zāk zināmos cilvēkglābšanas pie-
redzes stāstus Otrā pasaules kaŗa 
laikā un ikdienas māju pieredzi 
epidēmijas laikā.

***
Latvijas architektūras 

Lielā gada balva
Par Latvijas Architektūras Lie-

lās gada balvas laureātu, saņemot 
augstāko apbalvojumu nozarē, 
šogad atzīta ēku rekonstrukcija 
Miesnieku ielā un tās autori SIA 
ARHIS Arhitekti, informēja Lat-
vijas Architektu savienībā. 

tradicionālā Lāčplēšu dienas lāpu 
gājiena un oficiālā piemiņas brīža.

• Saeima 5. novembrī trešajā 
lasījumā atbalstīja jaunu Valsts 
ro bežsardzes likumu. Tas izstrā-
dāts, lai aktuālizētu robežsardzes 
tiesisko rēgulējumu, kā arī nodro-
šinātu tā saskaņotību ar citiem 
normatīvajiem aktiem un Eiropas 
Savienības tiesību normām.

• Valsts robežsardze pēc Balt-
krie vijā notikušajām prezidenta 
vēlēšanām saņēmusi vēl septiņu 
Baltkrievijas pilsoņu iesniegu
mus par patvēruma piešķiršanu 
Latvijā, līdz ar to kopumā saņem-
ti 20 šādi iesniegumi, aģentūrai 
LETA pastāstīja Valsts robež sar-
dzes preses pārstāve Kristīne Pē -
tersone.

• Lietuvas valdība 4. novembrī  
pieņēmusi lēmumu no 7. novem-
bŗa uz trim nedēļām ieviest valsts 
mēroga karantīnu, lai apturētu 
jaunā koronavīrusa izplatību.  Jau 
pašlaik Lietuvā 21 no 60 pašvaldī-
bām, tostarp trīs lielākajās pilsē -
tās – Viļņā, Kauņā un Klaipēdā – 
ir spēkā vietēja līmeņa karantīna. 
Taču straujais koronavīrusa infi-
cēto skaita pieaugums piespieda 
valdību atkal ieviest vispārēju ka -
rantīnu. Lietuvā nacionāla līme -
ņa karantīna bija spēkā arī no     
16. marta līdz 16. jūnijam. Tagad 
karantīnas režīms būs spēkā no    
7. novembŗa pusnakts līdz 29. no -
vembŗa pusnaktij.

• Rīgas vicemēre un Drošības, 
kārtības un korupcijas novēršanas 
komitejas priekšsēde Linda Ozo
la (JKP) uzdevusi Rīgas pašval-
dības policijai pastiprināti patru-
lēt ielās un brīdināt cilvēkus par 
epidemioloģiskiem piesardzības 
pasākumiem.

• Nacionālā elektronisko plaš
sa ziņas līdzekļu padome 
(NEPLP) Baltkom Radio intervijā 
ar Krievijas polītiķi Vladimiru 
Žirinovski konstatējusi aicināju-
mus, kas apdraud Latvijas valsts 
drošību. Tādējādi medijs ir pār-
kāpis Elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu likumu, un tam pie mē-
rots naudas sods 8000 eiro, in  for-
mēja padomē.

*** 
60. jubileju svin 

VEF Kultūras pils 
Un nosvinējusi ekskluzīvi – ar 

maestro Raimonda Paula īpaši 
šim notikumam veltītu un saga-
tavotu koncertprogrammu “Daudz 
laimes!”. 29. oktobŗa koncerts bija 
kā “ķirsītis” jubilejas tortē visiem 
sanākušajiem ilggadējiem VEF 
Kul tūras pils māksliniecisko ko -
pu vadītājiem un bijušajiem dar-
biniekiem. Tas bija ļoti personīgs 
maestro veltījums, jo viņam ar šo 
kultūras namu saistās daudz 
atmiņu.

***
Dauderu mūzejam – 30

No 2019. gada 16. maija Latvijas 
Nacionālā vēstures mūzeja Dau-
deru nodaļā apskatāma atjaunota 
ekspozīcija, kas iekārtota vairāk 
nekā 120 gadus senajā namā.

dens apgleznot Latviju”,” saka 
Mārcis. Ceļošana Mārcim ir viens 
no viņa vaļaspriekiem, un šoru-
den gan izpalika plāni par tā -
lākiem ceļojumiem.

“Tas vēstījums, ko es gribu 
pateikt, ka tepat Latvijā ir ļoti 
skaisti, un šajā laikā, kad neva-
jadzētu braukt nekur prom, ir tā 
vērts padomāt, ko apmeklēt tepat 
Latvijā,” saka Mārcis. Pēc šī ceļo-
juma Mārcim ir iecere līdzīgi ap -
braukt arī tuvākās kaimiņvalstis, 
bet kad vīruss būs rimis, ir sapnis 
apceļot Gruziju.

***
Atradums visas Eiropas mērogā

AS “Latvijas valsts meži” ap -
saim niekotā Austrumvidzemes 
reģiona mežā atrasta Eiropā reti 
sastopamās piepju sugas Amylocy
stis lapponica eksemplārs, kuŗas 
nosaukums latviskots kā “Zie me-
ļu klimakociste”, liecina ieraksts 
LVM mājaslapā. Sēni atradis LVM 
vides eksperts Gaidis Grandāns, 
veicot attīstāmo meža autoceļu 
apsekošanu. (attēlā)

Gaidis Grandāns

“Tas ir unikāls atradums visas 
Eiropas mērogā. Šo reto piepju 
sugas atradni sastapu mežā vien 
dažas dienas vēlāk par tās atklā-
jumu Ķemeru Nacionālā parka 
territorijā, kas fiksēts kā pirmais 
sugas novērojums Latvijā,” norā-
dīja Grandāns. Sugas identitāti 
pēc bildes apstiprināja Igaunijas 
vadošie mikologi Asko Lehmuss 
un Kadri Runels. Sugas paraugs 
atrodas Latvijas Dabas mūzejā. 
Amylocystis lapponica apdzīvo lie-
lu dimensiju skujkoku kritalām 
bagātas mežaudzes. Skandināvijā 
to izmanto kā dabisku meža bio-
topu specifisko sugu. Eiropā suga 
tiek uzskatīta par kritiski apdrau-
dētu. Iekļauta vairāku valstu Sar-
kanajās grāmatās.

***
Agrārai reformai – 100

1920. gada septembrī Satvers-
mes sapulce pieņēma Agrārās 
reformas likuma 1. un 4. daļu. Tas 
bija aizsākums Latvijas agrārajai 
reformai (1920–1937). Reforma 
paredzēja muižu zemju, ēku, in -
ventāra, lopu konfiskāciju un ze -
mes, ko ieskaitīja Valsts zemes 
fondā, sadalīšanu bezzemnie -
kiem un sīkzemniekiem. Latgalē 
bez tam viens no svarīgākajiem 
reformas uzdevumiem bija sādžu 
zemju dalīšana viensētu saimnie-
cībās. Zemes ierīcības darbu šo 
pasākumu dēvēja pat par otro 
lielo agrāro reformu.

 ***
Ziņas īsumā

• Lāčplēšu dienā Stopiņu nova-
dā notiks gaismas akcija “Par Lat
vijas brīvības cīņu varoņiem”, 
lie cina informācija pašvaldības 
mājaslapā. Šogad Lāčplēšu dienu 
11.novembrī pašvaldība aicina 
atzīmēt klusinātā noskaņā, bez 

***
Latvijā top robots grīdu, durvju 

un rokturu dezinficēšanai
Brīdī, kad visā pasaulē norit 

cīņa ar Covid19 pandēmiju, talkā 
var nākt arī roboti. Un tieši Lat  -
vijā šobrīd top kāds pavisam īpašs 
robots. Tas varēs dezinficēt sa -
biedriskajās ēkās ne vien grīdas, 
bet arī rokturus, logus un durvis. 
Pagaidām tas vēl nav publiski iz -
rā dāms, bet pēc mēneša Rīgas 
Techniskajā universitātē (RTU) 
tiks demonstrēts robots, kuŗš spēs 
dezinficēt dažādas virsmas, tādā 
veidā palīdzot cīnīties ar vīrusu.

“Mērķis ir izstrādāt robota pa -
pildinājumu, kas ļautu automā-
tiski dezinficēt telpas un dažādas 
vertikālās virsmas, piemēram, 
dur vis, durvju rokturus, logus un 
tamlīdzīgi,” pastāstīja RTU Dator-
zinātnes un informācijas tehno-
loģijas fakultātes dekāns Agris Ņi -
kitenko. Jaunajam robotam par 
pamatu tiek ņemts uzkopšanas 
robots, kas ar lielu Latvijas zināt-
nieku ieguldījumu jau ir bijis iz -
veidots iepriekš. Tādi jau tiek 
izmantoti grīdu tīrīšanai, piemē-
ram, lidostās vai slimnīcās. Tagad 
tas ir papildināts ar jaunām funk-
cijām. “Papildus iekārta tiek iz -
strā dāta Rēzeknes augstskolā. Tā 
sastāv no automātiskām sprau-
slām, tvertnes dezinfekcija šķi-
dru ma, kā arī vadības mez g -    
liem, lai sprauslas varētu automā-
tiski vadīt. Elektronikas datorzi-
nātnes institūts izstrādā sistēmu, 
kas ļauj vizuāli atpazīt tās virsmas, 
kas ir īpaši jādezinficē, piemēram, 
durvju rokturus, durvis, stiklotas 
virsmas un citas vertikālās virs-
mas,” pastāstīja Ņikitenko. Tātad 
jaunais robots uzkops ne vien grī-
du, bet arī objektus, kas atrodas 
krietni virs grīdas līmeņa. Tas 
nozīmē, ka turpmāk šo funkciju 
vairs nevajadzēs veikt cilvēkiem.

***
Ar auto astoņās dienās apbrauc 

apkārt Latvijas robežai
Valmierietis Mārcis Bogdanovs 

savā dzimšanas dienā oktobŗa 
beigās nolēma sev uzdāvināt ce -
ļojumu gar Latvijas robežu, re -
dzēto arī fiksēt dienasgrāmatā, kā 
arī foto un videostāstos, lai tādē-
jādi mudinātu arī citus šajā laikā, 
kad tālāki ceļojumi nebūtu prāta 
darbs, dodies apskatīt mazāk zi -
nāmas vietas tepat Latvijā. Mārcis 
paņēma ģitaru, sēdās auto un 
astoņās dienās veica ceļojumu 
apkārt Latvijas robežai.

Kad Latvijas Radio tiekas ar 
Mārci, viņam līdzi ir ģitara, kas 
bijusi līdzi arī ceļojuma laikā. “Es 
biju paņēmis ģitaru ar tādu domu, 
ka katrā vietā, kur man izskatās, 
ka te nu ir īstā vieta, kur uzņemt 
video ar ģitaru un to dziesmu, 
kādu vienu rindiņu, vai vienu 
pantiņu, un tad tādas vietas vai-
rākas gadījās, dažas jau bija saplā-
notas un dažas nejaušas vietas 
gadījās, un tapa video “Nāk ru -

KANADA. 29. oktobrī Latvijas vēstnieks Kārlis Eichenbaums 
pārrunāja Latvijas un Kanadas attiecības ar Kanadas Ēnu kabineta 
ārlietu ministru Maiklu Čongu (The Honourable Michael Chong PC 
MP), kas pārstāv opozīcijas Konservātīvo partiju. Kārlis Eichenbaums 
apsveica deputātu Maiklu Čongu ar iecelšanu jaunajā atbildīgajā 
amatā, kuŗā viņš nomaina pašreizējo Konservātīvās partijas līderi 
Erinu O’Tūlu, kas ir liels Latvijas draugs. Vēstnieks pateicās par kon-
servātīvo pastāvīgo atbalstu ciešākām divpusējām attiecībām.

ĶĪNA. 4. novembrī Latvijas vēstniece Ķīnā Maija Manika tikās 
ar Sudžou vicemēru Janu Džipinu (Yang Zhiping), lai pārrunātu 
turpmāko sadarbību starp Latviju un Sudžou. Pēc tikšanās vēstniece 
un vicemērs piedalījās Saprašanās memoranda parakstīšanas cere-
monijā starp Rīgas laku un krāsu rūpnīcu (RILAK) un Suzhou Gold 
Mantis Cultural Development Ltd.. RILAK ir viens no lielākajiem 
krāsu un laku ražotājiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā simts gadus 
ilgu vēsturi un pieredzi.

IZRAĒLA. 4. novembrī 
Latvijas ārkārtējais un pilnvaro-
tais vēstnieks Izraēlas Valstī 
Aivars Groza iesniedza akre di-
tācijas vēstuli Izraēlas Valsts pre-
zidentam Ruvenam Rivlinam 
(Reuven Rivlin). (attēlā)
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Šī publikācija sagatavota ar Mediju 
atbalsta fonda fi  nanciālu at  bal stu no 
Latvijas valsts budžeta lī   dz ek ļiem. Par 
publikācijas  saturu at  bild biedrība 
“Laiks-BL”

JURIS 
LORENCS

SALLIJA
BENFELDE

Un tā ASV prezidenta vēlēša -
nās ir noslēgušās. Brīdī, kad es 
rakstu šīs rindas, Latvijā ir pirm-
dienas, 9. novembŗa rīts. Vismaz 
pagaidām izskatās, ka vēlēšanās 
uzvarējis Demokratu partijas kan-
didāts Džozefs Baidens. “Pagai-
dām” tāpēc, ka Tramps gatavojas 
apstrīdēt balsu skai tīšanas proce-
dūru dažos šta tos. Polītikas eks-
perti notiekošo vēl analizēs mē -
nešiem, pat gadiem ilgi. Un ne 
tikai eksperti. Pirms dažām die-
nām kāds paziņa e-pastā atsūtīja 
asprātīgu un, manuprāt, visai pre-
cīzu karikatūru: nomaļa Krie vi -
jas sādža kaut kur nekurienes 
vidū, tālumā redzamas sīkas mā -
jeles un pareizticīgo baznī  ci ņa.  
Uz ceļa sastapušies divi cilvēki   
jau gados, večuks vatenī un sie -
viete lakatiņu galvā, viņai rokās 
ūdens spaiņi. Abi spriež: “Bet 
Pen silvānijā un Mičiganā balsis 
tak vēl nav saskaitītas!” Komisks 
un reizē traģisks skats. Jo šiem cil-
vēkiem nav ne mazākās iespējas 
ietekmēt notiekošo. Un tomēr 
viņi interesējas, pat iedziļinās tā -
dās smalkās lietās kā ilga balsu 
skaitīšana vienā vai otrā štatā. It   
kā joks, bet, kā mēdz teikt, – katrā 
jokā ir sava daļa taisnības. Para-
dokss ir tas, ka Amerikas vēlēšanu 
iznākums ietekmē šo “mazo cil-
vēku” ikdienas dzīvi, pie tam vis-
tiešākajā veidā. Piemēram, Tram-
pa rosinātās sankcijas pret Krie-

Vēlēšanas Amerikā: skats no malas
vijas – Vācijas gāzes vadu “Nord
stream 2”, Baidena iestāšanās par 
“zaļo enerģētiku”, attīstīto Rietu-
mu valstu atvadas no naftas var 
iespaidot Krievijas valsts budžeta 
ienākumus un rubļa kursu, tātad 
arī sociālos pabalstus, pensijas un 
cenas veikalos.

Studiju biedrs Valdis, kuŗam 
aizsūtīju šo bildi, atbildēja: “Lat-
vijas žurnālisti arī aptrakuši! Kāda 
mums daļa par to, ko nespējam 
ietekmēt! Lieka enerģijas tērēšana 
un nervu bojāšana. Tas pats kā 
vērot divu amerikāņu beisbola 
komandu spēli.” Salīdzinājums ar 
beisbolu ir vietā. Kaut vai tāpēc, 
ka diezin vai Latvijā atradīsies 
cilvēks, kuŗš tā pa īstam saprot 
beisbola stadionā notiekošo. Atzī-
šos, arī man nav saprotams ne 
bei sbols, ne krikets. Mazliet līdzī -
gi bija ar šīm vēlēšanām. Es vēl 
atceros savu bērnību un jaunību, 
kad padomju propaganda neno-
gurstoši atkārtoja – demokrati un 
republikāņi ne ar ko būtiski ne -
atšķiras, “kalpo kapitālam” un ir 
tikai “vienas monētas divas puses”. 
Tagad, jau brīvajā Latvijā, eksperti 
mūs mierina, ka pēc prezidenta 
vēlēšanām Amerikā nekas būtiski 
nemainīsies, ka abas partijas pa -
tiesībā esot līdzīgas un aizstāvot 
Rietumu pasaules pamatprinci-
pus – demokratiju, tiesiskumu, 
brī vo tirgu, NATO utt. Ja jau tā, 
tad kāpēc šī izmisīgā cīņa uz dzī-

vību un nāvi, savstarpējie apvai-
nojumi? Ļaužu pūļi, kas gaida 
vēlēšanu rezultātus Amerikas pil-
sētu ielās, demonstrācijas, kas   
brī žiem robežojas ar vardarbī -  
bu? Asa ras cilvēku sejās – vie -
niem prie ka, citiem izmisuma. 
Un “kro nis” visam – prezidenta 
Trampa apgalvojumi par iespē-
jamiem viltojumiem, negodīgu 
balsu skaitīšanu un “nozagtām 
vēlēšanām”. Par “nelegālām bal-
sīm”, kuŗas nedrīkst skaitīt, jo tās 
saņemtas pa pastu.

To pamanījuši Kremļa propa-
gandas kanali, kuŗi tagad nebeidz 
skandināt: “Ja jau pats ASV prezi-
dents, vislabāk informētais cil -
vēks valstī, šaubās par vēlēšanu 
godīgumu, tad ar kādām tiesībām 
Rietumi kaut ko var pārmest 
mums!” Šo propagandu vislabāk 
apkarot ar humoru. Nedēļu pirms 
ASV prezidenta vēlēšanām Vā  ci-
jas sabiedriskais medijs “Deut sche 
Welle” savā krievvalodīgajā ka -
na lā publicēja asprātīgu ani mā-
cijas video – Putins sēž pazemes 
bun kurā, kur viņš patvēries no 
Covid-19, un vēro televizorā rok-
koncertu. Tajā uzstājas Tramps un 
Baidens, kuŗi dziesmās izsmej 
viens otru un aicina balsot par 
sevi. Putins dziļdomīgi rezumē: 
“Tāda nu ir tā izslavētā Rietumu 
demokratija! Ieķērušies varas pī -
rāgā un katrs rauj uz savu pusi! 
Un kas to dara? Divi no reālitātes 

atrauti vecāki kungi, kuŗiem jau 
sen laiks doties pensijā!” Tie, kuŗi 
pazīst Krieviju, saprot šo humo -
ru – ka Putins ir nevis ieķēries 
varā un mēģina to noturēt, bet 
gan sen to jau ir pilnīgi mono-
polizējis, uzsēdies tai virsū. Ka 
Putina sabiedrotais, Baltkrievijas 
prezidents Lukašenko ir tas, kuŗš 
pēc acīmredzami zaudētām vēlē-
šanām joprojām spītīgi atsakās 
atzīt savu sakāvi. Ka pēdējos ga -
dos preses konferences un tikša-
nās ar žurnālistiem ir apliecinā-
jušas, ka nevis Tramps vai Bai-
dens, bet tieši Putins un Luka-
šenko dzīvo citā pasaulē, tālā no 
vienkāršā cilvēka un viņa ikdie -
nas problēmām. Par došanos pel-
nītā atpūtā vispār nav ko runāt – 
sa  ska ņā ar Krievijas likumiem 
1952. gadā dzimušais Putins jau 
astoņus gadus skaitītos “pensio-
nārs”. Turklāt vidējais vīriešu 
mū ža ilgums Krievijā šodien ir 
tikai 68 gadi!

Arī daži Eiropas mediji izteica 
bažas par šo ASV vēlēšanu iznā-
kumu. Taču ne tik daudz par to, 
kuŗš tajās uzvarēs. Jautājuma no -
stādne bija šāda – vai zaudētājs 
atzīs savu sakāvi? Baltijas valstu 
draugs un polītikas eksperts Ed -
vards Lūkass šajās dienās britu 
nedēļas žurnālā “The Spectator” 
raksta: “Raugoties no Kremļa vie-
dokļa, nav pat svarīgs viens vai 
otrs balsošanas iznākums, bet gan 

bailes un neuzticība pēc vēlēša-
nām. Lielākais drauds Putina re -
žīmam ir vienoti, par sevi pārlie-
cināti Rietumi. Tātad Krievijai ir 
svarīgi visu noliegt un apšaubīt. 
Sēt apātiju, pārliecināt, ka demo-
kra tija ir tikai farss, ka polītiķi ir 
meļi, kuŗi laupa un nestāsta tais-
nību”. Ko te vēl piebilst? Rau goties 
no vienas puses, varētu likties, ka 
balsošanas rezultātu apšaubīša - 
na un iespējamie tiesas procesi 
nedara stipru Ameriku. Savukārt 
Eiropu patlaban vājina joprojām 
neizsīkstošās bēgļu straumes un 
islāmistu terrora akti. Mūs visus 
joprojām vajā Covid-19 pandē-
mija, kas aiznes cilvēku dzīvības 
un izskalo ekonomikas pamatus. 
Bet, no otras puses raugoties, 
ASV ir tiesiska valsts. Ja Trampam 
liekas, ka kaut kas nav kārtībā, ka 
likums ticis pārkāpts, viņam ir 
visas iespējas tiesāties. Patiesībā 
šīs vēlēšanas parādīja Rietumu 
demokratijas spēku, to, ka atšķi-
rībā no Krievijas vai Baltkrievijas 
pat varenais ASV prezidents nav 
visspēcīgs un nevar visu “sakār -
to t” tā, lai tiktu ievēlēts atkārtoti. 
Patiesībā es apskaužu Ameriku. 
Pēc 95 % balsu saskaitīšanas par 
Baidenu jau nobalsojuši 75,4 
miljoni, par Trampu – 70, 9 mil-
joni amerikāņu. Tie ir rekordlieli 
skait ļi. Tātad amerikāņu tautai 
nav vienaldzīgs savas valsts likte-
nis. Un tā jau ir cerīga zīme.

No pirmdienas, 9. novembŗa 
Latvijā saistībā ar iespējamu ne -
kontrolējamu inficēšanās gadīju-
mu skaita pieaugumu ar Covid-
19 izsludināta ārkārtas situācija 
līdz 6. decembrim. Dienā, kad 
tapa šis komentārs, Latvijā kopš 
pandēmijas sākuma šī vīrusa dēļ 
miris 101, bet saslimuši 8187 cil-
vēki. 

“Katra cilvēka dzīvība ir svarī -
ga. Tāpēc šodien valdība uzklau-
sīja veselības speciālistus un sa -
dzirdēja viņu viedokli, ka ir jārī-
kojas izlēmīgi un tūlīt, jo citādi 
varam zaudēt kontroli pār pan-
dēmijas uzliesmojumu, kā tas jau 
novērots ne vienā vien Eiropas 
valstī,” piektdien, 6. novembrī, pa -
matojot ārkārtējās situācijas iz  slu-
dināšanas nepieciešamību, skaid-
roja Ministru prezidents Krišjā -
nis Kariņš.  Jāpiebilst, ka ārkārtas 
situācijā ierobežojumi būs sting-
rāki un to ievērošana tiks arī 
stingrāk kontrolēta.

Tiesa gan, Latvijā situācija ir 
krietni labāka nekā vairākumā 
Eiropas valstu, bet ir skaidrs arī 
tas, ka nu jau vairs nevar izsekot 
un atklāt katra inficētā kontakt-
personas, kas rada ļoti plašu in -
ficēšanās risku un situāciju, ka 
slimnīcas vairs netiks galā ar 
saslimušajiem. Jau ir izveidotas 
papildu gultasvietas, samazinot  
to skaitu ar citām slimībām sirg-
stošajiem, bet ne mediķu, ne slim-
nīcu gultu skaits nav bezgalīgs   
un neierobežots. Turklāt daudzi 
joprojām negrib ievērot noteiktos 

Vai ārkārtas situācija ne tikai valstī, 
bet arī Latvijas valdībā?

ierobežojumus – vieni uzskata,  
ka tās visas ir muļķības un meli, 
citi vienkārši atsakās ierobežo ju-
mus ievērot, jo, lūk, tiekot pār-
kāptas viņu cilvēktiesības. Nekas 
jauns tas gan nav, līdzīgi domā -
joši cilvēki ir atrodami katrā val -
stī. Ārkārtas situācija juridiski  
ļauj lēmums pieņemt ātrāk un 
ļauj arī sodīt tos, kuŗi – vienalga 
kādu iemeslu dēļ – tos neievēro. 

Pats būtiskākais ārkārtas situā-
cijas laikā neapšaubāmi ir atbalsts 
tiem, kuŗi pandēmijas dēļ atrodas 
dīkstāvē vai ir zaudējuši darbu. 
Valsts atbalsts bija pieejams arī 
pavasarī, kad bija ieviesta ārkārtas 
situācija, bet tas gan bija kā lāpīta 
sega ar lieliem caurumiem. Jau-
tājums par atbalstu arī ir tas, kas 
raisa visvairāk neapmierinātības 
un iebildumu. Latvijas Televīzijas 
raidījuma “de facto” žurnālisti iz -
pē tījuši, ka Latvija atbalstos kri -
zes pārvarēšanai bijusi visskopā -
kā no Baltijas valstīm, un Latvijai 
bijis arī vislielākais iekšzemes 
kopprodukta (IKP) kritums, salī-
dzinot ar tiem pašiem mēnešiem 
pagājušajā gadā – 8,6 procenti. Iz -
rādās, Latvijai pirmās ārkārtas 
situācijas laikā bijis ļoti liels pri-
vātā patēriņa kritums – cilvēki 
taupīja naudu, nepirka drēbes, 
kurpes, pulksteņus, grāmatas un 
citas mantas, bez kuŗām, sēžot 
mā  jās, varēja iztikt. Negāja uz 
teāt ŗiem un koncertiem, jo tie bija 
atcelti. Latvijas Banka pieļauj, ka 
vismaz daļēji pie tā var vainot 
salīdzinoši zemāku valdības at -

balstu mājsaimniecībām. Pēc Lat-
vijas Bankas aprēķiniem, Latvija 
pavasarī, salīdzinot ar kaimi ņiem, 
tērēja mazāk naudas atbalsta pa -
sākumiem kopumā un stipri ma -
zāk, lai saglabātu iedzīvotāju ie -
nākumus. “Tas, kas varbūt to ī s -
ter miņa šoku ekonomikai vairāk 
mīkstina, ir atbalsts mājsaim nie-
cībām. Un te mēs, salīdzinoties ar 
Baltijas valstīm, redzam, ka mums 
gan dīkstāves pabalstu izmaksā-
tais apjoms, gan arī citu pabalstu 
mājsaimniecībām apjoms bija 
mazāks nekā kaimiņvalstīs. Un, 
ņemot vērā to, ka mājsaimniecības 
lielu daļu no saviem ienākumiem 
tiešā veidā patērē tam, protams,   
ir momentāna ietekme uz eko-
nomiku,” žurnālistiem sacīja Lat-
vijas Bankas ekonomists Kārlis 
Vilerts.

Protams, neapmierinātība un 
dažkārt arī izmisums par to, kā 
izdzīvot, tikai aug, un, protams, 
pār metumus saņem valdība, bet 
vis vairāk Ministru prezidents 
Kriš jānis Kariņš. Daudzi piepra-
sa, lai premjers ir stingrāks pra-
sībās pret valdības ministriem, lai 
vairāk kontrolē viņu padarītos 
darbus, bet tajā pašā laikā ikviena, 
kaut neliela kāda ministra kritika 
izsauc tā partijas pretreakciju. So -
ciālajos tīklos jau izskan pa bal - 
sij, kas aicina premjeru atkāp -   
ties no amata un ir arī aicinājumi 
veidot jaunu valdību.

Vai tas ir nopietni, un vai valdī -
ba var tagad krist Covid-19 iz -
raisī tās krizes dēļ?

Patiesībā valdība jau visu laiku 
ir tā uzmanīgi laipojusi starp to 
veidojošo piecu partiju interesēm 
un pretrunām. Premjers lielā 
mē  rā ir bijis nevis kā bargs, bet 
kā ļoti diplomātisks kuģa kap-
teinis. Kritika no partiju puses 
vien mēr tiek uztverta diezgan 
saasināti, brīžiem pat liekot sa -
prast, ka va  rētu jau arī aiziet no 
koalīcijas. Patiesībā tas nav īpaši 
ticams, jo Saeimā ir ievēlēti tie, 
kuŗi ir ievēlēti, un nav ļoti daudz 
variantu, kuŗas partijas sastādī -
tu valdī bu. Cita valdība, vistica -
māk, nozī mētu Zaļo un zemnie-
ku savie nības (ZZS) atgriešanos 
valdībā, kas, manuprāt, būtu vēl 
sliktāk… Cita valdība varētu no -
z īmēt arī, ka kāds tajā mēģina 
ievilkt Sa  skaņu, jo vienā valdībā 
ar ZZS nevarētu iet Jaunā kon-
servātīvā partija (JKP), kuŗa ir 
deklarējusi, ka ar “Lemberga 
par tiju – nekad”. Jebkam piekris-
tu nu jau pavisam paputējusī 
KPV LV, jo nedomāju, ka tai kād-
reiz vairs būs iespēja iesēsties 
kādā ministra krēslā. Na  cionālā 
apvienība (NA), manu prāt, arī    
ir izdevīgu gadījumu atrašanas 
mei stari, bet Attīstībai/Par! ar 
savu “pelēko kardinālu” Ed  garu 
Jaunupu arī pratīs mest kūleņus, 
gan zaudējot daļu bied ru un at -
balstītāju. Vārdu sakot, visas par-
tijas labi saprot, ka citā valdībā 
tām vai nu būs jāiet uz kompro-
misiem, kas atbaidīs viņu vēlē-
tājus, vai arī nav garantijas, ka 
tiks pie ministru amatiem un 

kuŗi tie būs. Tādēļ valdības gā  ša-
na, manuprāt, galīgi nav koalī-
cijas interesēs, par spīti dažas 
labas partijas mājieniem prem-
jeram. 

Dabiski, kādus labumu kāro-
tājus varētu pierunāt mēģināt 
gāzt valdību, apsolot labas vie - 
tas nā  kamajā valdībā, it sevišķi 
tādēļ, ka opozīcijā esošajai ZZS 
nav iespēju dalīt miljardus, kas 
paredzēti at  balstam pandēmijas 
krizes laikā.

Domāju, ka premjeram tomēr 
vajadzētu kaut kā tikt galā ar sa  -
vas partijas biedru un finanču 
ministru Jāni Reiru un kaut kā 
dabūt pie prāta neprofesionālo 
un neko nesaprotošo labklājības 
mi nistri Ramonu Petraviču no 
KPV LV. Varbūt pārrunas jāri-
sina prom no žurnālistu un opo-
zīcijas acīm un ausīm, lai mi -
nistriem nav iemesls ļoti apvai-
noties par publisku pamācīšanu.

Protams, arī polītikā darbojas 
labi zināmais teiciens – nekad 
nesaki nekad, tomēr šaubos vai 
tuvākajā laikā Latvijas valdībai 
nāksies demisionēt.
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Šogad septembrī ceļu pie la  sī-
tājiem sākusi Jagelonska Uni ver-
sitātes (Krakova, Polijas Repub-
lika) Starptautisko un polītikas 
studiju fakultātes Ukrainas ka -
tedras asistenta Dr. Pāvela Seku-
las (Paweł Sekuła) grāmata angļu 
valodā “Chernobyl Liquidators. 
The Unknown Story. With the 
Testimony of the President of 
Latvia”, ko izdevis apgāds Peter 
Lang GmbH Berlīnē. Minētais 
dokumentālas ievirzes darbs vel-
tīts to Latvijas iedzīvotāju, kuŗi 
1986. gadā piedalījās Černobiļas 
AES ceturtajā blokā notikušās 
kodolkatastrofas seku ierobežo-
šanā un likvidēšanā, devuma 
izpētei. Grāmatā iekļautas dau-
dzu latviešu intervijas, kurās 
fiksētas viņu atmiņas par Černo-
biļā piedzīvoto un pārdzīvoto. 
2012.gadā Latvijā oficiāli bija 
reģistrēti 5085 dzīvi palikušie 
likvidatori, taču ir arī tādi, kuri 
nav stājušies uzskaitē, tātad pa -
tiesais šo varoņu skaits ir lielāks. 
Savukārt 2019. gadā ceļu pie 
lasītājiem sāka šī paša autora 

Traģēdija Černobiļā un tās sekas 
vairākās jaunās grāmatāsLĀSMA

GAITNIECE

grāmata poļu valodā “Likwi da
torzy Czarnobyla. Nieznane His
torie” (latviski: “Černobiļas lik-
vidatoriem. Nezināmā vēsture”), 

ko Varšavā izdevis apgāds PWN. 
Izdevums veltīts Jāņa Dumpja 
(1950-2011) piemiņai un atšķi  -
rībā no izdevuma angļu valodā 

papildināts ar fotoattēliem no 
Gunāra Opmaņa (bijušā Baltijas 
Kaŗa apgabala Civilās aizsar dzī-
bas pulka Radiācijas un ķīmiskās 

rotas Pirmā vada komandieŗa) 
privātā archīva. Izdevums tapis 
ar Latvijas iedzīvotāju – Černo-
biļas AES seku likvidatoru un 
Latvijas Ugunsdzēsības mūzeja 
atbalstu.

Černobiļas traģēdija, tās po  sto-
šās sekas atspoguļotas arī daiļ-
literātūrā. 2020. gadā izdev nie-
cība “Городец” (Maskava, Krie-
vijas Federācija) laida klajā Va -
lērija Petkova (Валерий Пет
ков) – cilvēka, kuŗš 1986. gadā 
strādājis ČAES “Melnajā zonā” – 
romānu Hibakushe (vārds cēlies 
no japāņu valodas, ir starptau-
tisks apzīmējums cilvēkiem, kuŗi 
izdzīvoja pēc ASV bombar dē-
šanas Hirosimā un Nagasaki.) 
Daži no romānā attēlotajiem 
varoņiem ir latvieši; turklāt pil-
nīgi visiem atbilst prototipi 
reālajā dzīvē. 

Var tikai vēlēties, lai kādu no 
iepriekš pieminētajām grāma-
tām pārtulkotu un laistu klajā  
arī kāda no Latvijas izdevnie-
cībām. Lasītāju tām noteikti 
netrūktu arī mūsu tautiešu vidū.

Pēc divus ar pusi gadus ilgu 
ša darba klajā nācis Latvijas 
kultūras vēsturē nozīmīgs iz 
devums “Dzimtu ģerboņi mūs
dienu Latvijā”. Šajā izdevumā 
pirmo reizi Latvijas vēsturē 
vienkopus būs prezentēti gan 
oficiāli reģistrētie dzimtu ģer
boņi, gan reliģisko personu 
amata ģerboņi, kā arī ģerboņu 
turētāju  – dzimtu stāsti. Šis ir 
pirmais gadījums vēsturē, kad 
Latvijā reģistrēto dzimtu ģer
boņu apraksti tulkoti angļu 
valodā.

“Latvijā dzimtu ģerboņu vei-
došanās būtībā ir 21. gadsim -   
ta fenomens, un konkrētais 
izdevums ir šī aizraujošā pro-
cesa pirmatklājējs,” izdevuma 
pirmās grāmatas priekšvārdā 
saka Ra  mona Umblija, izdevu-
ma koncepcijas autore, sastādī-
tāja un re  daktore. “Izdevuma 
pirmā grā   mata atklāj savda-
bīgās trejsa vie nības – ģerboņa 
turētāju, māksli nieku un ģer-
boņa akceptētāju – kopdarbības 
rezultātu. Tulko jums angļu va -
lodā ļauj iepazīt    šo procesu arī 
citzemju interesentiem. Savu-
kārt izdevuma otrā grāmata 
metas iekšā pašā dzīvē. 60 īsie 
stāsti atklāj saknes, no kuŗām 
ģerbonis izaudzis. Tā ir reālā 
dzīve, kam, cauri brie not, tapis 
ģerbonis. Lepnums un skaudras 
sāpes, savstarpēja cie ņa, mī -
lestība, smiekli un zau dējumi, 
bet vienlaikus – mērķ tiecība, 
cieša apņēmība būt kaut kam 
vairāk, nekā esi. To varētu dēvēt 
par sirds ceļu, ko nogā jis ik - 
viens, kuŗš uzticējis dziļi per-

“Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” Par Latviju.
Lāčplēša Kaŗa ordenis

sonisko darīt pieejamu pub-
liski.”

“Cilvēks ir radis domāt, ka 
vēsturi var pierakstīt tikai ar 
vārdiem, bet tie ir maldi. Vēsturi 
var izteikt dažādās formās, un 
viena no tām ir ģerbonis. Turklāt 
šis pieraksta veids ļauj runāt ne 
vien vārdu, bet arī tēlu valodā. 
Ģerbonis pilda noteiktu funkci-
ju – tas rada asociācijas. Raugo-
ties savas dzimtas ģerbonī, cil-
vēks redz un izjūt ne tikai sevi, 
bet arī savu dzimtu – gan tos, kas 
reiz bija, gan tos, kas vēl tikai 
nāks. Dzimtas ģerbonis simbo-
lizē ģimenes un dzimtas bezg a-
lību laikā,” ģerboņa simbolisko 
nozīmību komentē Valērijs Be -
lokoņs, ilggadējs latviešu grā - 
m at niecības mecenāts, ar kuŗa 
atbalstu un iniciatīvu tapis arī šis 
izdevums.

Mākslas vēsturnieks, heraldi-
kas speciālists Imants Lancma-
nis sarakstījis izdevuma pirmās 
daļas “Dzimtu ģerboņi” ievadu. 
Zinātniece, filozofe, semiotikas 
speciāliste Daina Teters ir izde-
vuma otrās daļas “Dzimta un 
ģerbonis” ievada autore. Vēstur-

nieks un heraldikas speciālists 
Armands Vijups veidojis heral-
disko vārdnīcu un ģerboņu he -
ral diskos aprakstus angļu valo -
dā. Valsts heraldikas komisijas 
priekšsēdētājs Laimonis Šē nbergs 
konsultējis izdevuma māksli-
nieciskā noformējuma veido ša-
nā. Savu pienesumu devusi arī 
eksprezidente Vaira Vīķe-Frei-
berga un Baltic International 
Bank galvenais akcionārs Valē-
rijs Belokoņs. Abas grāmatas 
izdotas limitētā tirāžā – vien 
1000 eksemplāru, no kuŗiem 
lielākā daļa nokļūs Latvijas 
dzimtu pārstāvju rokās. Diemžēl 
pandēmijas dēļ plānotais vērie-
nīgais izdevuma atklāšanas pa -
sākums ir pārcelts uz laiku, kad 
situācija būs uzlabojusies. Mai-
nījies arī plānotais grāmatas iz -
platīšanas process. Redkolēģija 
un izdevumā veidošanā iesai-
stītās dzimtas, kā arī projekta 
komanda izdevuma eksemplā-
rus saņems novembŗa sākumā. 
Savukārt par to, kā grāmatu īpa-
šumā iegūt citiem interesen -
tiem, vēl tiek domāts, un infor-
mācija drīzumā tiks sniegta.

Atzīmējot Latvijas Neatkarības 
kaŗa simtgadi, kā arī simt gadus 
kopš Lāčplēša Kaŗa ordeņa dibi-
nāšanas apgādā “Latvijas mediji” 
izdota bagātīgi illustrēta avot-
pētnieciska grāmata “Par Lat vi-
ju. Lāčplēša Kara ordenis, tā 
kavalieri un Lāčplēša diena”. Tā 
veltīta Lāčplēša Kara ordeņa 
vēsturei, tā saņēmējiem – ordeņa 

kavalieriem – un Lāčplēšu die-
nas tradicijas vēsturei. Grāmatas 
nosaukums tieši atspoguļo Lāč-
plēša Kaŗa ordeņa devīzi – “Par 
Latviju”.

Grāmatas autori ir Latvijas 
Nacionālā vēstures mūzeja spe-
ciālisti, kuŗi 2019. – 2020. gadā, 
turpinot valsts simtgadei veltīto 
programmu, veikuši pētniecisko 
darbību mūzejos un archīvos, 
2019. gadā izveidojuši izstādi 
“11 varoņstāsti”, publiskajā telpā 
aktuālizējuši Lāčplēša Kaŗa or -
deņa vēstures un ordeņa kava-
lieru devumu Latvijas neat ka-
rības izcīnīšanā. 

“Šī grāmata, pateicoties zinošu 
un profesionālu autoru darbam, 
bagātinās izpratni par Latvijas 
militāri polītisko vēsturi un vei-
cinās nozīmīgu pagātnes noti-
kumu un vēstījumu saglabāšanu 
un nodošanu nākamajām paau-
dzēm. Nenoliedzami, grāmata 
kalpos kā pateicība mūsu sen-
čiem par ieguldījumu cīņās par 
Latviju un tās neatkarību,” grā-
matu vērtē Aizsardzības mi -
nistrs Dr. Artis Pabriks.
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Latvijas tirdzniecības palāta 
Amerikā (LTPA) ir dibināta 
pirms trīs gadiem un darbojas 
ļoti aktīvi, palīdzot Latvijas un 
Amerikas uzņēmumiem, kā arī 
biznesa cilvēkiem rast kopīgas 
intereses un īstenot biznesa pro
jektus abās valstīs. Tava darbība 
Amerikas latviešu sabiedrībā gan 
sākusies jau krietni iepriekš. Vai 
tā ir likumsakarīgs turpinājums 
tavas ģimenes latviskajām tradi
cijām?

Esmu dzimis un uzaudzis Či -
kāgā, bet abi mani vecāki ir dzi-
muši Latvijā, mamma – Rīgā, bet 
tēvs Jelgavā. Amerikā viņi nonā -
ca četrdesmito gadu beigās, bū -
dami bērni. Mājās, kā jau daudzās 
latviešu ģimenēs, runājām lat -
viski. Divus gadus gāju Čikāgas 
latviešu skolā, bet sestdienās man 
bija arī sporta nodarbības un 
dažādas citas lietas, un latviešu 
skolu es atstāju... Turpmākos des-
mit gadus biju pilnīgi ārpus lat-
viešu sabiedrības, bet ar vecā - 
kiem gan mums bija vienošanās, 
ka vidusskolas vecumā apmek - 
lē šu Gaŗezera Vasaras vidussko -
lu. Gaŗezerā sastapos ar vienau-
džiem, draugiem no visas Ame-
rikas un arī Kanadas, un man ra -
dās pavisam citāds skatījums uz 
latviešu sabiedrību. Kopš tā laika 
latvietību uztveru kā savas sak -
nes un dzīves pamatu.

Tava izglītība ietver gan sociāli 
polītisko, gan financiāli ekono
misko jomu.

No 1991. līdz 1995. gadam 
Brau na (Brown) universitātē Rod -
ai lendas štatā studēju Starptau-
tiskās attiecības un Eiropas vēs-
turi, specifiski padomju un post-
padomju vēsturi. Interesanti, ka 
vie nu kursu šajā universitātē 
mums pasniedza Sergejs Chruš-
čovs, padomju līdeŗa Ņikitas 
Chruščova dēls. Mūsu pasnie dzē-
ju vidū bija krievu demokratiskā 
polītiķe Gaļina Starovoitova, kuŗa 
tika nogalināta 1998.gadā Sankt-
pēterburgā. Šajā laikā vienu gadu 
studēju arī Latvijas universitātes 
Svešvalodu fakultātē, mācoties 
Latvijas vēsturi, ģeografiju, eko-
no miku.  Studiju laiks Latvijā bija 
viena no lieliskākajām piere - 
dzēm manā dzīvē, kas deva ie -
spēju daudz labāk izprast savas 
latviešu saknes.

Tev ir plaša pieredze menedž
mentā gan ASV, gan arī starp
tautiskā laukā.

Pēc studijām nokļuvu rekrutē-
šanas kompānijā, kur mans darbs 
bija atrast darbiniekus finanču 
pakalpojumu jomā. Sapratu, ka 
arī mani tā interesē, un nolēmu 
papildināt savu izglītību un iegūt  
MBA gradu Ohaijo universitātē 
Finanču, starptautiskā biznesa un 
nekustamā īpašuma pārvaldes  
programmā.

Darba dzīvē strādāju dažādās 
bankās, bet 2004. gadā sāku strā-
dāt Bank of America Merrill 
Lynch, un tas izvērtās par fantas-
tiskas izaugsmes laiku. Vadīju 

Latvieši un draugi, sāksim beidzot runāt par biznesu
 jeb Dod darbu latvietim!

“Latvieši ir otra ekonomiski sekmīgākā grupa ASV nacionālo minoritāšu vidū!” 
Latvijas tirdzniecības palātas Amerikā (LTPA) prezidents, 

ASV kompānijas “Be Commercial Realty” viceprezidentu Mikus Kīns intervijā Tairai Zoldnerei

ban kas nodaļu, kas no 40 cilvēku 
personāla un 700 miljoniem dola-
ru apgrozījuma divu gadu laikā 
izaudzēja apgrozījumu uz 60 mil-
jardiem ar pusotru tūkstoti dar-
biniekiem. Bet! Sākās finanču kri-
ze, un mēs bijām spiesti savu dar-
bu drāmatiski sašaurināt. Tas bija 
kā sākt strādāt startup, sasniegt 
“griestus” un arī pieredzēt uzņē-

muma norietu – viss notika divu 
gadu laikā. Tā es piedzīvoju pie-
redzi, ko varētu citādi iegūt tikai 
desmit vai divdesmit gados. Čet-
rus gadus strādāju bankas Lon-
donas filiālē, mēs ar sievu dzīvo-
jām netālu no Latvijas vēstnie cī-
bas, un tā bija laba izdevība sa -
stapt Londonā dzīvojošos latvie-
šus. Katru otro mēnesi ar lēta -

jiem Raynair reisiem lidojām uz 
Rīgu, lai tur pavadītu klusākas, 
mierīgākas brīvdienas. Londonā 
pie dzima  mana meita, un mēs at -
griezāmies Amerikā, kur pāris 
gadus vēlāk pasaulē nāca arī dēls. 
Dzīvojot Amerikā, turpināju dar-
bu starptautiskā finanču menedž-
menta laukā, kas pieprasa ne -
pārtraukti ceļot. Ar laiku sapra - 
tu, ka nevaru pavadīt pietiekami 
daudz laika ar ģimeni, neredzu 
izaugam savus bērnus, neredzu, 
kā viņi mācās staigāt, un man tā 
pietrūkst. Pievērsu uzmanību ne -
kustamā īpašuma laukam ar dar-
ba iespējām tepat, Čikāgā, un 
kā  du laiku pat strādāju nekusta -
mā īpašuma kompānijā kopā ar 
septiņiem latviešu draugiem.

Tātad atkal nonāci Amerikas 
latviešu sabiedrībā?

Deviņdesmitajos gados uz Či -
kāgu un tās apkārtni pārcēlās 
vairāki mani draugi no Gaŗezera 
vidusskolas laikiem, kas strādāja 
dažādās nozarēs. Mēs sākām vai-
rāk satikties, un ar laiku radās 
“Laimīgās stundas klubs” piekt -
dienu vakaros,  kad reizēm sanā  -
ca kopā pat līdz simt latviešiem. 
Radās arī jaunas draudzības, un 
nu ir izveidojušās ģimenes, kuŗu 
iesākums meklējams “Laimīgās 
stundas klubā”. 

Tā vai citādi latviešu sabiedrībā 
biju iesaistīts katru dienu, bet 
2014.gadā kopā ar domubiedru 
grupu nolēmām iesākt ikmēneša 
neformālas latviešu biznesa tīklo-
šanās vakariņas. Mūsu mērķis 
bija ne tikai kopā labi pavadīt 
laiku, bet sākt sarunas par bizne-
su, iepazīstināt citus ar savu dar -
ba dzīvi. Pirmajā tikšanās reizē es 
pēkšņi sapratu, ka pie galda ir 
cilvēki, kuŗus es pazīstu visu savu 
dzīvi, bet man nav ne jausmas, ko 
viņi dara savā profesionālajā dar-
ba laukā. Latviešu sabiedrībā     
mēs nekad nerunājam par savu 
darbu! Mēs runājam par ģimeni, 
par draugiem, par kultūru, mēs 
atpūšamies cits cita sabiedrībā, 
bet mēs nekad nerunājam par 
biznesu!

Ar laiku šo neformālo vakariņu 
laikā, atklājām, ka mūsu vidū ir 
cilvēki, kas var viens otram palī-
dzēt profesionālajā jomā – sākot 
ar juridiskiem padomiem, grā-
mat vedību, mārketinga tīkloša-
nos un citiem.

Manā redzeslaukā nonāca grā-
mata “Miljonārs blakus durvīs” 
(The Millionaire Next Door: The 
Surprising Secrets of America’s 
Wealthy, 1996,Thomas J. Stanley). 
Grāmatā atradu analīzi par eko-
nomiski veiksmīgākajām nacio-
nālajām minoritātēm ASV. Pir-
ma jā vietā ir ebrēji, bet otrajā vie -
tā – latvieši! Man ir daudz ebrēju 
draugu, un viņu kopiena, kas ir 
tik sekmīga, ļoti intensīvi strādā 
un darbojas kopā, izvēlas biznesā 
sadarboties ar savas minoritātes 
pārstāvjiem, tādā veidā cits citu 
atbalstot. To pašu mēs varam 
redzēt arī citu nacionālo grupu 

ietvaros, it īpaši, ja runa ir par 
Āzijas tautu pārstāvjiem – viņi 
patiesi darbojas kopā un atbalsta 
savas nācijas biznesus. Un te nu 
mēs esam – latvieši, kas  ir diezgan 
lieli individuālisti un par biznesu 
savā starpā nerunā. Un tomēr  – 
esam otrajā vietā ekonomisko pa -
nākumu rangā!

Liekas, ka tā ir tāda kultūras 
tradicija. Bet – kā panākt, lai 
latvieši sarunājas par biznesu un 
darba lietām arī savā starpā?

Man radās doma šīs neformā -
lās “biznesa pusdienas” pārvērst 
par plašu latviešu tīklošanās or -
ganizāciju, lai mēs varētu saru nā-
ties par biznesu, atrast latviešu 
uzņēmumus, profesionāļus, un 
palīdzēt viens otram attīstīt mūsu 
biznesus. Man radās arī domu-
biedri – Andris Cukurs, Andris 
Velkme, Ēriks Kalniņš, Andrejs 
Jochansons, Pēteris Freimanis, 
vē    lāk pievienojās Ivars Slo ken-
bergs. Mums bija cieša sadarbība 
ar Latvijas vēstniecību ASV un 
tolaik vēstnieku Andri Teikmani, 
kas mūs ļoti atbalstīja. Sākumā 
gri bējām veidot tikai Čikāgas lat-
viešu tirdzniecības palātu, bet 
vēstnieks A. Teikmanis ierosināja 
veidot Latvijas tirdzniecības pa  -
lā tu visas Amerikas mērogā, un 
mēs, protams, piekritām. 2017. ga   -
da oktobrī tika nodibināta Lat-
vijas tirdzniecības palāta Amerikā 
(LTPA) jeb Latvian American 
Chamber of Commerce (LACC) ar 
mājaslapas adresi  www.latvian
chamber.com. Jāpiebilst, ka šajā 
organizācijā mēs visi strādājam 
brīvprātīgi, ziedojot savu laiku un 
zināšanas bez atlīdzības.

Pirmais lielais pasākums bija 
biznesa forums Čikāgā Spotlight 
Latvia 2017, ko rīkojām sadarbībā 
ar Latvijas vēstniecību ASV, Lat-
vijas Goda konsulu Čikāgā Ro -
bertu Blumbergu, Amerikas lat-
viešu apvienību (ALA), un mums 
bija plašs atbalsts arī no Čikāgas 
latviešu sabiedrības. LTPA ir ļoti 
atvērta organizācija. Palātas gal-
venais mērķis ir atbalstīt tās bied-
ru uzņēmumus, veicināt zināša -
nu apmaiņu un tirdzniecību, kā 
arī izveidot jaunus biznesa kon-
taktus. Palāta pārstāv Amerikas 
latviešu uzņēmējus,  uzņēmējus 
no Latvijas, kas vēlas veidot un 
paplašināt savu darbību Amerikā, 
mēs arī palīdzam ASV kompā ni-
jām, kas grib darboties Latvijā. 
Esam ļoti veiksmīgi sākuši sadar-
boties ar Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras (LIAA) ASV 
pārstāvniecības vadītāju Tomu 
Zvidriņu, lai palīdzētu Latvijas 
uz      ņēmumiem ienākt Amerikas 
tirgū. Mēs cenšamies izveidot ar -
vien plašāku latviešu un latviešu 
izcelsmes profesionāļu tīklu, lai 
varētu cits citam ieteikt labākos 
kontaktus, atrast vajadzīgus, no -
derīgus cilvēkus dažādās biznesa 
jomās. 

Mikus Kīns: “Manā redzeslaukā nonāca 
grāmata “Miljonārs blakus durvīs” (The 
Millionaire Next Door: The Surprising 
Secrets of America’s Wealthy, 1996,Thomas 
J.Stanley). Grāmatā atradu analīzi par eko 
nomiski veiksmīgākajām nacionālajām 
minoritātēm ASV. Pirmajā vietā ir ebrēji, 
bet otrajā vietā – latvieši! Man ir daudz 
ebrēju draugu, un viņu kopiena, kas ir tik 
sekmīga, ļoti intensīvi strādā un darbojas 
kopā, izvēlas biznesā sadarboties ar savas 
minoritātes pārstāvjiem, tādā veidā cits 
citu atbalstot. To pašu mēs varam redzēt 
arī citu nacionālo grupu ietvaros, it īpaši, 
ja runa ir par Āzijas tautu pārstāvjiem – viņi 
patiesi darbojas kopā un atbalsta savas 
nācijas biznesus. Un te nu mēs esam – lat
vie ši, kas  ir diezgan lieli individuālisti un 
par biznesu savā starpā nerunā. Un tomēr – 
esam otrajā vietā ekonomisko panākumu 
rangā!”

(Turpinājums 15. lpp.)
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V I E D O K L I S

Tā lielā, ilgi gaidītā diena pie-
nāca, pagāja...

Diena, kuŗu amerikāņi neva-
rēja vien sagaidīt, –  4. novem-
bris, kad varēja balsot par ASV 
prezidentu. 

Pilsoņi balsoja pagājušajā treš-
dienā. Prese pasludināja, ka uz -
varējis demokratu kandidāts Bai-
dens. Šo ziņu saņēmuši, Trampa 
nīdēji krita nevaldāmā eiforijā, 
bet viņa atbalstītāji – nopietnā 
izmisumā. Dažas dienas bija 
vajadzīgas, lai saskaitītu balsis. 
Vēl tagad visas nav saskaitītas, 
bet Baidena uzvaru pasludināja, 
jo likās, ka par viņu atdoto balsu 
vairākums paliks spēkā. Tramps 
sācis vairākas tiesas prāvas, lū -
dzot, lai tiesa spriež par it kā bal-
su skaita neprecīzitātēm. Paies 
vēl laiks, līdz saņemsim apstipri-
nājumus – vienādi vai otrādi. 

Demokrati nevar saprast, kā 
Tramps vispār saņēma tik daudz 
balsu. Viņi sagaidīja, ka viņu 
uzvara būs liela un pārliecinoša. 
Izrādas, nav gan. Katrs var seci-
nāt no tā, ko grib, bet Trampam 
ir savi atbalstītāji, un tiem neno-
liedzami ir savas tiesības. 

Šādos gadījumos interesanti ir 
tas, ka tie, kuŗi, kā liekas, uzva-
rēja, apgalvo, ka ar balsošanu 
viss bijis labi. Tie, kuŗi, liekas, 
zaudēs, sūdzas. Abas partijas tā 
ir darījušas arī citās vēlēšanās.    
Tā tas ir vienmēr bijis. Tā ir da -
bīga, saprotama parādība, at -
skaitot, ja balsu vairākums ir ļoti 
liels.   

Pirms “iebrienu“ dziļāk, gribu 
pateikt, ka esmu independent – 
ne demokrats, ne republikānis. 
Man interesē kandidāta nostāja, 
raksturs utt., un esmu balsojis 
par dažādiem kandidātiem no 
abām partijām. Es to gribu pie-

Tās balsis, tās balsis!ARMANDS BIRKENS, 
independent, neatkarīgs pilsonis

minēt, jo šobrīd Amerika ir ļoti, 
ļoti sadalīta. Šie laiki atgādina 
Amerikas traģisko Civil War, 
kuŗš te plosījās no 1861. līdz 
1865. gadam Šī kaŗa laikā ģi -
menes sašķēlās un draugi sagāja 
naidā, tieši tāpat kā tagad –  ja tu 
atbalsti “opozīcīju“, tu neesi piln-
vērtīgs cilvēks! Tu esi nožēlo -
jams, nepieņemams deģenerāts! 
Valoda, kādā cilvēki cits citam 
raida apzīmējumus, ir satriecoša 
un traģiska. Liekas, ka  palielai 
pilsoņu grupai vairs nav iespē-
jams sarunāties mierīgi, normā -
li. Vajag tikai palasīt to, kas rak-
stīts sociālā tīklā Facebook. Bet – 
patīk vai nepatīk, katram kan-
didātam ir savi atbalstītāji. Laiks, 
kā parasti, rādīs, kas un kā būs. 
Amerika ir pārdzīvojusi visādas 
krizes un prezidentus, daudzi   
no viņiem uzvedušies apšaubā-
mi un pat prasti, ir melojuši tau-
tai, dažādu iemeslu dēļ. Ir po -
lītikas analītiķi, kuŗi apgalvo, ka 
Tramps kļuva par prezidentu, 
pateicoties šiem meliem. Vienai 
tautas daļai apnika klausīties po -
lītiķos, kuŗi melo. Rezultātā ie  vē-
lēja Trampu, “nepolītiķi“, ku  ŗam 
“normālos“ apstākļos nekad ne -
vajadzēja vispār kļūt par kādas 
partijas kandidātu. Viņš pievei -
ca padsmit republikāņu polīti-
ķus, kā arī, protams, Hilariju 
Klintoni, kuŗa daudziem šķita vis-
nepatīkamākā sieviete ASV po      lī-
tikā. Nevar noliegt, ka Tramps zi -
nāja, ko teikt un kā iegūt tādu 
atbalstu, kas ļāva viņam iekļūt 
Baltajā namā. 

Un nu par vēlēšanām. Runā-
joties ar draugiem un paziņām, 
likās, ka neviens ļoti nejūsmoja 
par Baidenu. Viņu balss bija pret 
Trampu. Ir arī tādi, kas balsoja 
tieši pretēji – balss par Trampu 

bija balss pret Baidenu. Sajūs-
mas trūka par abiem kandi dā-
tiem. Bija pat izteiciens; “Anyone 
but Trump!“ - “Jebkuŗš, tikai ne 
Tramps!“ Tā nu mēs nonācām 
pie šīs izvēles – divi kungi gados 

ar visdažādākiem uzskatiem un 
pieredzi. Daudzi atcerējās lietas, 
ko Baidens savos 47 ASV polī-
tikā pavadītajos gados ir teicis 
un darījis. Trampa rīcība ir “svai-
gāka“ un pēdējos četros gados 
labi redzama. Abiem kungiem ir 
plusi un mīnusi. 

Nākamās nedēļās noskaidros 
visu. Es uzticos likumam un lik-
tenim, kas visu sakārtos tā, kā 
vajag. Tikai un vienīgi laiks arī 
rādīs, kāda būs Amerika nāka-
majos četros gados. Ja Tramps 
nespēs tiesā pieradīt, ka balsu 
vairākums tomēr pienākas vi -
ņam, tad Baidens būs nākamais 
prezidents, un pēc gadiem va -
rēsim spriest, kā viņam veicies. 
Jāpiemin, ka viegli neies, jo re -
publikāņi ir paturējuši vairā ku-
mu Senātā (Senate), un viņi val-
da lielā skaitā štatu. Vēl noskaid-
rosies, cik katrai partijai būs 
pārstāvji House of Represen ta
tives. Analītiķi spriež, ka visi re -
publikāņi, liekas, nebalsoja par 
Trampu, bet viņi balsoja par ci -
tiem republikāņiem. 

Man bija tas gods pagājušā 
nedēļā, nākamajā rītā pēc vēlē-
šanām, piedalīties Latvijas TV24 
kanala rīta programmā, speciāl-
izlaidumā par ASV vēlēšanām. 
Piedalījās divi ministri, Saeimas 
deputāts un daži polītikas ana-
lītiķi. No ASV dzīvojošiem bi -
jām divi – Jānis Bolis, Latvijas 
Goda konsuls Rodailendā un es! 
Man patika tas, ko teica ārlietu 
ministrs Edgars Rinkēvičš un 

aizsardzības ministrs Artis Pa -
briks. Piekrītu, ka pēdējie četri 
gadi nav bijuši tikai slikti, turklāt  
Tramps ir vienīgais no pēdējo 
laiku prezidentiem, kuŗš neie-
saistīja Ameriku kādā kaŗā. Viņa 
laikā Krievija neiebruka nevie -
nā valstī ar kaŗaspēju, kā to iz -
darīja iepriekšējā prezidenta lai-
kā. Pēdējie četri gadi vispār bi -
juši visumā mierīgi. Baidena uz -
varas gadījumā, cerēsim, ka tas 
tā turpināsies. Neviens jau ne -
novēl nevienam neko sliktu, ļau-
nu. 

Redzu, ka netrūkst tautiešu, 
kuŗi apgalvo – negaidiet, ka Bai-
dens un viceprezidente Harris 
izpalīdzēs Latvijai, ja tas būtu 
militāri vajadzīgs! Lai nu šī pār-
baude nekad nepienāk! Baidens 
septiņdesmitajos gados saņēma 
medaļu no PSRS ārlietu ministra 
Andreja Gromiko, par to, ka ir 
draugs PSRS. Kā jau teicu, tikai 
laiks rādīs, kas un kā būs...

Komentētāji aizrāda, ka prezi-
dentam Baidenam ies ļoti grūti 
un lai viņa atbalstītāji pārāk ne -
jūsmo, jo bez demokratu vairā-
kuma Senātā viņa rokas būs lielā 
mērā sasaistītas, līdzīgi, kā tas 
bija Baraka Obamas laikā.

Man ir žēl, ka sarunas starp 
pretiniekiem nevar būt mierī gā-
kas, pieklājīgākas. Domāju, ka 
citas valstis, it īpaši Krievija un 
Ķīna jūsmo un smejas par mūsu 
iekšējo Civil War. Amerikai sen  
ir trūcis prezidenta, kuŗš spēj 
uzrunāt ne tikai savus at -
balstītājus, bet arī neatbalstītā-
jus. Vai patiešām nav iespējams 
nekad atrast kopīgu valodu? 
Daudzi ir noilgojušies pēc tā -
diem vadoņiem, kādi bija John 
Kennedy un Ronald Reagan. Ja 
Trampa valoda un uzvešanās 
būtu bijusi citāda, viņš droši vien 
būtu pārliecinoši uzvarējis. Ja 
Baidens būtu bijis efektīvāks se -
nātors un viceprezidents, viņš 
būtu iezēģelējis Baltajā namā   
bez īpašām grūtībām. Nepalī-
dzēja, ka Baidens izvēlējās par  
savu partneri, visradikālāko se -
nātori – Harris. Īstenībā abi kun-
gi būs paši atbildīgi par savu 
uzvaru vai sakāvi.

Ko novēlēsim uzvarētājam, ko 
novēlēsim Amerikai? No savas 
puses es novēlu nākamajam pre-
zidentam būt gudram un meklēt 
mierīgus risinājumus problē-
mām, ar sadarbību sasniegt ne -
pieciešamos mērķus. Lai vēlēša-
nās zaudējusī partija arī pirmā 
vietā liek valsts vajadzības.

Ļoti žēl, ka Amerika ir tik dziļi 
un asi sadalīta. Vidusceļš nav 
saredzams. Žēl, ka mūsu izvēle 
bija starp šiem diviem kungiem. 

Piederu pie tiem, kuŗi aicina 
novērtēt prezidentu ne tikai pēc 
runas spējām un ārējā tēla, kas 
arī, protams, ir svarīgi, bet vērtēt 
vadoņus pēc darbiem, reāliem 
panākumiem. Lai runā darbi! 
Arī tie, kas attiecas uz Baltijas 
valstu drošību.  Lai liktenis ir 
mums visiem labvēlīgs! Mums 
ļoti vajag brīvu, neatkarīgu, stip-
ru Ameriku un Latviju!



LAIKS 152020. gada 14. novembris  – 20. novembris

F R A G M E N T S  N O  T O P O Š Ā S  G R Ā M ATA S

Un ko nu?!SILVIJA GRIGULIS DŽONSA

(Turpinājums sekos)

un pārliecinātos, ka ar viņu viss 
kārtībā. Tēvs maigi saņēma ma  nu 
roku, un neatskatoties, mēs gā -
jām pāri tiltam. Savu sapni iz -
stāstīju mammai, un viņa teica, 
ka tas vēsta kādu zīmi. Es do -
māju, ka tas bija iemesls tam, ka 
viņa vēlāk šķiroties atļāva man 
palikt kopā ar tēti un parūpēties 
par viņu.

Tas notika 9. februārī. Mēs visi 
stāvējām uz Tiefensee stacijas pe -
rona un atvadījāmies. Ģimene 
devās uz Berlīni, mēs ar tēvu 
palikām.

Vilciens pienāca ļoti ātri, un 
mēs palīdzējām iekāpt manam 
mazaja brālim Viktoram un vec-
māmiņai. Viņiem sekoja brālis 
Andrejs un mamma. Mēs iene-
sām vagonā čemodānu un so -
mas. Cik ātri vilciens bija  pie-
stājis, tikpat steidzīgi tas aizgāja. 
Viss, ko es varēju darīt, bija tikai 
stāvēt un skatīties. Tobrīd es no -
teikti pienācīgi nenovērtēju visu 
situācijas nopietnību. Pēcpus-
die nā, kamēr tētis vēl bija sta -
cijā, notika kārtējais gaisa uzli-
dojums un es viena devos uz 
nojumi, paņemot līdzi lelli un 
lācīti. Kaimiņi jautāja, vai esmu 
viena, bet mana vācu valoda 
nebija pietiekoši laba gariem 
paskaidrojumiem, tāpēc atbil dē-
ju īsi: “Jā”.

Tajās dienās mana vienīgā lūg-
šana Dievam bija, lai Viņš pie -
ļauj tikai vienu uzlidojumu dien-
naktī un vēlams dienas laikā. 
Man tik ļoti bija apnicis, ka man 
pusaizmigušai jāceļas augšā un 
kaut kur jāskrien, pie kam daž-
reiz tas atkārtojās pat vairākas 

reizes vienā naktī. Kārtējo reizi 
es atkal biju miegaina un aizkai-
tināta, kad rīta pusē tētis mani 
modināja un teica, ka man jā -
redz kaut kas ļoti svarīgs, un viņš 
vēlas, lai dodos viņam līdzi. Uz -
licis man uz pleciem mēteli, viņš 
izveda mani ārā aukstajā naktī.

Biju apjukusi un pusaizmi -
gusi, tāpēc sākumā neko nepara-
stu neredzēju. Viņš norādīja vir-
zienā uz to pusi, kur vilciens bija 
aizvedis mūsu ģimeni, un tad es 
ieraudzīju, ka viss horizonts bija 
koši oranžs, pat sarkans, kā mil-
zīgs, milzīgs saulriets. Tur, liesmu 
pārņemta, dega Berlīne. 

Tajā naktī bija ļoti daudz uzli-
dojumu, lielāka apšaude un vai-
rāk sprādzienu kā parasti. Tētis 
bija  uzzinājis, ka vilciens ar mū -
sē jiem tomēr neskarts bija ie -
radies Berlīnē, bet tikai dažus 
mirkļus pirms tam, kad sākušas 
krist bumbas. Mēs skatījāmies 
klusumā, un mums prātā nāca 
dažādas domas.

“Cik ļoti skaisti izskatījās šīs 
sarkanās debesis un vienlaikus 
tik ļoti neparasti,” es pie sevis 
no  domāju. Bija tikai viens tei-
kums, ko ļoti maigi teica mans 
tēvs, un tonakt, stāvot ārā un 
sk a toties uz degošo pilsētu, tas 
mani pamodināja pilnībā. 

“Nez, vai tu vēl kādreiz redzēsi 
savus brāļus, Silvij.”

LAIMĪGĀ BĒGŠANA
Es atceros, ka šos notikumus 

man pastāstīja mamma. Tas ir 
stāsts par to, kā viņi bija izdzī vo-
juši Berlīnē. Es mēģināšu to at  -
saukt atmiņā, cik vien labi spēšu.

(Turpināts no Nr. 42)

Kad mēs pienācām tuvāk, es 
pamanīju ādas zābaku un parā-
dīju to tēvam. Viņš nekavējoties 
novirzīja manu skatienu uz citu 
lidmašīnas daļu, kuru mēs rūpī-
gi izpētījām. Tētis nomontēja no 
tās kaut kādu aparātu, kas iz  ska-
tījās pēc liela radio, un atnesa to 
mājās. Viņš ap to darbojās kriet-
nu laiku, lai gan es nedomāju,    
ka viņam jelkad būtu izdevies  
no tā izvilināt kādu skaņu.

SARKANĀS DEBESIS 
NAKTĪ
1945. gada februāra sākumā 

Austrumu fronte virzījās uz 
priek šu un mums bija jādodas 
prom. Kamēr dzelzceļa līnija uz 
Berlīni vēl bija neskarta, tētim 
vajadzēja palīdzēt stacijas uz -
raugam. Mēs bijām dilemmas 
priek šā: palikt vai doties projām? 
Neilgi pirms tam biju redzējusi 
skaistu sapni. Atkal bija miera 
laiks. Ejot pastaigā gar upes 
krastu, mēs bijām nolēmuši sa -
rīkot pikniku. Uz tartāna paklāja, 
kas bija izklāts zaļajā zālē, ma  m-
ma salika garšīgas sviestmaizes 
man un abiem jaunākajiem brā-
ļiem. Vecmāmiņa mazās Ķīnas 
porcelāna krūzītēs lēja rozā li -
monādi, un pie debesīm spīdēja 
saule. Mēs visi bijām tik laimīgi 
un priecīgi. Tad es pamanīju, ka 
tētis viens pats stāv upes krastā. 
Izskatījās, ka viņu nemaz nein-
tresē ne mūsu kopā būšana, ne 
cienasts. Viņa skatiens bija vērsts 
uz šauro gājēju tiltiņu pāri upei.

Es piecēlos, lai dotos pie viņa 

Vilcienam iebraucot Berlīnē, 
sāka kaukt gaisa uzlidojuma 
trauk smes sirēnas. Manējie se -
koja pūlim uz tuvāko pazemes 
patvertni. Tur viņi klausījās ne -
mitīgajos sprādzienos virszemē, 
gaidot, ka kuru katru brīdi iegā-
zīsies griesti. Likās, ka bija pagā-
jusi mūžība, pirms atskanēja: 
“Viss beidzies.” 

Neviens gan nevirzījās uz iz -
ejām, un elpot kļuva arvien grū-
tāk. Tad blāvās gaismas pie sie-
nām nodzisa. Tumsā ātri izpla-
tījās baumas, ka izejas ir bloķē-
tas. Iestājās panika. Kāds paģība, 
bet citi kliedza, lai viņus laiž ārā. 
Cilvēki sāka grūstīties. Pārņēma 
bailes, ka pieaugušos šķirs no 
bērniem. Pamazām iestājās klu-
sums, un šur tur bija dzirdami 
tikai klusi šņuksti. Cilvēki gaidīja 
atbrīvošanu un lūdza Dievu.

Beidzot viena izeja tika atvērta, 
un cilvēki, sastājušies rindā cits 
aiz cita, lēnām virzījās uz priek-
šu, lai nonāktu virszemē, kas bija 
pārvērsta peklē. 

Augstceltnes bija liesmu apvī -
t as, tās dūmoja vai līgojās un 
gruveši gāzās uz ļaužu pārpil-
dītām ielām. Visapkārt bija dūmi 
un uguns. Spēcīga brāzma norā-
va mammai no galvas cepuri un 
aiznesa kaut kur projām. Bija 
grūti elpot. Ugunsdzēsēji, cīno-
ties ar uguni, nepārtraukti lēja 
ūdeni liesmās un pat šļāca uz 
cilvēkiem, kuriem draudēja ap -
degumi. Mamma sapulcināja ģi -
meni un slapināja viņu šalles tu -
vākajā ūdens peļķē un pēc tam 
tina tās ap kvēpu nomelnētajām 
sejām. Tad cauri smagām vaļā 

atstātām metāla durvīm viņa 
ieveda zēnus kādā vārtrūmē un 
lika nekustēties ne no vietas. 
Vec māmiņa palika pie bērniem, 
kamēr mamma mēģināja atrast 
kādu, kas varētu viņiem palīdzēt.

Cilvēki šaudījās šurpu turpu, 
bet daži vienkārši stāvēja, nezi-
nādami ko iesākt, uz kuru pusi 
doties. Daži bija ievainoti. Bija 
dzirdamas ātrās palīdzības ma -
šīnu sirēnas, bet tās nesteidzās 
palīdzēt tiem, kas laimīgā kārtā 
bija tikuši cauri bez ievaino - 
j umiem. 

Kāds garām braucošs džips 
palēnināja gaitu un virzījās ga -
rām vietai, kur stāvēja mana 
mate. Viņa ātri uzlēca uz kāpšļa 
un, ieķērusies durvju rokturī, hi -
stēriski kliedza autovadītājam, 
lai glābj viņas bērnus. Viņa sita 
ar dūrēm pa loga stiklu, līdz ka -
mēr džips apstājās.

Kāds jauns vācu karavīrs viņai 
vaicāja, kur ir bērni, jo tuvumā 
neviens nebija redzams. Viņa 
āt  ri izvilka Andreju no vārtu rū -
mes un nostādīja automašīnas 
priekšā, lai tā nevarētu izkustē-
ties un aizbraukt. Šoferis izlēca 
no kabīnes, paņēma manu jau-
nāko brāli Viktoru un iesēdināja 
automašīnas aizmugurē. Pārējie 
viņam sekoja. Tur aizmugurē sē -
dēja vēl divi karavīri, un viņi tei-
ca, ka šonakt viņiem obligāti jā -
nonāk Rietumberlīnē. Mana ģi -
mene bija glābta!

Ugunsdzēsēji laistīja džipa bre-
 zenta jumtu, neļaujot dzirkste-
lēm un gružiem no degošajām 
ēkām to aizdedzināt. 

Ja jums  vajag juristu – vēr sieties 
pie latviešu izcelsmes ju  rista, ja 
jums vajag jebkuŗa veida ārpa kal-
pojumu – mums ir kontakti, mēs 
varam palīdzēt!

LTPA valde atrodas Čikāgā, at -
bilstoši iecerei, bet pārstāvji un 
atbalstītāji darbojas dažādās Ame-
rikas pavalstīs. LTPA ir reģionālie 
direktori Bostonā, Ņujorkā, Mi -
neapolē, Teksasā, Kolorado, Dien-
vidkalifornijā. Tomēr mēs gribētu 
reģionālo pārstāvju skaitu palie-
lināt vismaz līdz piecpadsmit vai 
divdesmit cilvēkiem un grupām. 
Ļoti aktīva grupa izveidojās Den-
verā, kur darbojās Jānis Bergs, un 
tur notika otrais Spotlight Latvia 
forums 2018.gadā.

Kādi ir LTPA nākotnes plāni?
Esam sākuši domāt par atbalstu 

latviešu uzņēmumiem arī inves-
tīciju veidā. Mūsu pēdējais iece-
rētais projekts ir izveidot atbalsta 
fondu, kas varētu palīdzēt ar in -
vestīcijām tām latviešu kompā-
nijām, kas vēlas darboties ASV. 
Jāpiebilst, ka mēs nebūsim biz -
nesa inkubators, kas palīdz sākt 
darbu jaunuzņēmumiem. Mūsu 
mērķis ir atbalstīt stabilus uzņē-
mumus, kas vēlas paplašināt savu 
darbību Amerikas tirgū.

Mūsu nozīmīgākais gada noti-
kums turpina būt  Latvijas biz-
nesa forums Spotlight Latvia, kas 
bija ieplānots šī gada rudenī Los-
andželosā, bet tagad esam to pār-
cēluši uz 2021. gada septembri. 
Nākamo Spotlight Latvia plā no-
jam rīkot Bostonā, jo LIAA, atver 
otru pārstāvniecību ASV Aus - 
t rum  krastā, Bostonā, kas ir lie-
lisks jaunums! Bostonā aktīvi 
darbo jas LTPA reģionālais direk-
tors Lauris Lambergs, un ar viņu 
jau esam sākuši runāt par nākamo 
forumu.

Vēsturiski mums ir arī izcila 
sadarbība ar ALA. Lai gan ALA 
galvenie darbības virzieni ir lat-
viskā kultūra un izglītība, tomēr 
mēs šajā sadarbībā pārstāvam lat-
viešu sabiedrības biznesa inte-
reses. Raugāmies uz priekšu, lai 
arvien veiksmīgāk sadarbotos ar 
Latvijas Goda konsuliem ASV, ar 
Pasaules brīvo latviešu apvienību 
(PBLA), kā arī ar Amerikas – Lat-
vijas tirdzniecības palātu Rīgā.

Kā esat darbojušies šogad, 
pandēmijas laikā?

Daudzas iesāktās lietas tika ap -
stādinātas sakarā ar Covid19. 
To  mēr pavasarī mēs ļoti ātrā 
tem pā attīstījām savu virtuālo 

platfor mu un kopā ar Denveras 
grupu  ik pa divām nedēļām 
noturējām “mini” biznesa foru-
mus par da  žādām tēmām. Pie-
mēram, par Latvijas ekonomi -
kas attīstības perspektīvām, par 
nekustamā īpašuma tirgus at -
tīstību Latvijā un tamlīdzīgām. 
Tomēr ar laiku mums visiem ir 
iestājies “Zoom nogurums”, un 
mūsu vebināru apmeklējums 
sā  ka samazināties. Pašreiz vebi-
nārus noturam reizi mēnesī vai 
ik pa sešām nedēļām.

Mēs uzturam savu mājaslapu, 
kuŗā katrs mūsu organizācijas 
biedrs var iepazīties ar citiem 
bied riem, saprast, kas ir viņu no -
darbošanās, un, ja nepieciešams 
kāds biznesa kontakts, to var at -
rast mūsu mājaslapā. Tātad paš-
reiz mūsu darbība notiek tikai 
virtuālā vidē, bet mēs esam ak -
tīvi, valde tiekas vairākas reizes 
mēnesī, un mēs veidojam plānus 
laikam, kad atkal varēsim at -
griezties reālā pasaulē. Viens no 
šiem plāniem ir sākt publicēt 
mūsu jaunumu lapu, kuŗā stā s-
tīsim arī mūsu “veiksmes stā - 
 s tus”. Mēs gribam attīstīt arī 
mentoru tīklu, kad studenti no 
Latvijas var atbraukt uz Ame -

riku un kādu laiku strādāt ame-
rikāņu mentora vadībā.

Vai jūsu biedru skaits tur 
pina pieaugt, un ko jūs aici 
nātu būt par LTPA biedriem?

Biedru skaita ziņā mēs ne tuvu 
vēl neesam tur, kur mēs gribētu 
būt. Pašreiz mums ir ap 120 
biedriem, bet mēs gribētu to pa -
lielināt vismaz līdz 500 vai 1000 
biedriem. Mēs zinām, ka ASV ir 
desmitiem tūkstošu latviešu iz -
celsmes profesionāļu, un mēs 
gri bētu viņus redzēt savu biedru 
vidū. Varbūt cilvēkiem nav īsti 
skaidrs, ko mēs darām un kas var 
būt par mūsu biedriem. Daži 
domā, ka viņi neder mūsu bied-
ru vidū, jo viņu darbs un bizness 
nav saistīti ar Latviju. Es gribu 
teikt – mūsu organizācijas jēga 
un būtība un galvenais mērķis ir 
veicināt tās biedru uzņēmumu 
attīstību, zināšanu apmaiņu un 
tirdzniecību, kā arī izveidot jau-
nus personiskus un biznesa kon-
taktus. Pie mums vēršas daudzi 
uzņēmēji, kam mēs varam pa -
līdzēt atrast pareizos kontaktus, 
palīdzēt saprast, kā uzņēmums 
var ienākt Amerikas tirgū, atrast 
profesionāļus, kas atkal var pa -
līdzēt tālāk.

Es teiktu: “Ja tev vajag izdarīt 
kādu darbu, meklē latviešu iz -
celsmes profesionāli! Dod darbu 
latvietim!” Mēs vēlamies tālāk 
attīstīt Latvijas un ASV biznesa 
vidi, vēlamies izveidot attiecības 
ar līdzīgām organizācijām un 
citām diasporas sabiedrībām un 
valstīm, kuŗās tās atrodas, lai 
veicinātu šo starptautisko bizne-
sa un tirdzniecības attīstību. Vi -
sus ilgos gadus pēc Otrā pasaules 
kaŗa latviešu sabiedrība ASV ir 
vairāk domājusi par neatkarības 
atjaunošanu, kultūras un lat vis-
kās izglītības saglabāšanu. Tagad 
ir laiks domāt par Latvijas eko-
nomiskās vitālitātes un ilgdzī vo-
tības nodrošināšanu. 

Kā tu vērtē Latvijas ekono
misko situāciju pašreiz?

Latvija ir lieliska valsts ar lie lis-
kām iespējām – perfekts no  vie to-
jums starp Eiropu un tālāk visu 
ceļu līdz pat Ķīnai. Rail Baltica 
dzelzceļš, kas savienos Baltijas val-
stis ar Eiropu kļūs par lielu sti mu-
lu, Rīga ir pilsēta ar fantas tiskām 
attīstības iespējām. Do  māju, ka 
ekonomiskā ziņā Lat vija darbojas 
veiksmīgi, un tas ir arī ļoti dis-
ciplinētas, labi izglī totas un uzņē-
mīgas sabiedrības nopelns. 

Latvieši un draugi, sāksim beidzot runāt par biznesu
 jeb Dod darbu latvietim!(Turpināts no 13. lpp.)



LAIKS 2020. gada 14. novembris  – 20. novembris16

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas  
(Nr. 42) atrisinājums

Līmeniski. 1. Kītss. 
4. Dante. 6. Tīraine. 7. 
“Valkīra’’. 8. Kelvins. 
10. Konditors. 13. 
Kai  mans. 15. Statika. 
17. Kanva. 19. Lek-
torijs. 20. Sanmarīno. 

22. Svira. 23. Lavanda. 26. Man-
tisa. 29. Sarabanda. 30. Alabama. 
31. Alksnis. 32. Stagars. 33. 
Atols. 34. Alods.

Stateniski. 1. Kolibri. 2. Sta-
tors. 3. Kantilēna. 4. Dekarts. 5. 
Emisāri. 7. Vēlāk. 9. Saiga. 11. 
Mandolīna. 12. Mandarīns. 14. 
Apsegta. 16. Klintis. 17. Kojas. 
18. Abaka. 21. Dinaburga. 23. 
Lauva. 24. Varšava. 25. Ananass. 
26. Madrasa. 27. Infants. 28. 
Anīss.

Līmeniski. 7. Neliels tuksnešu, 
pustuksnešu koks. 8. Vienal dzī-
ga. 10. Debess dienvidu puslo -
des zvaigznājs. 11. Parupja satu-
ra komēdija. 12. Indīgs zirneklis. 
16. Banālas. 19. Latviešu rakst-
nieks un sabiedriskais darbi-
nieks (1865-1929). 20. Uz parāda 
izsniegtas preces vai nauda. 21. 
Lielbritanijas administrātīvi po -
lītiskā sastāvdaļa. 22. Kondi to-
rejas izstrādājumi. 23. Sīkumi. 
24. Pilsēta Spānijā, Maljorkas 

salā. 25. Sabradāt. 28. Noma. 30. 
Budistu svētnīcas. 31. Valsts Rie-
tumafrikā. 32. Latviešu tulkotāja 
(1895-1978). 36. Apdzīvota vieta 
Bauskas novadā. 40. Amūras pie-
teka. 41. Transportlīdzekļa priekš-
gals (sarunval.). 42. Vergu sa -
celšanās vadonis Senajā Romā. 
43. Pilsēta Vidzemes ziemeļos.

Stateniski.1. Ģeodēzisks in -
struments. 2. Vārgas. 3. Pilsēta 
Japānā, Honsju salā. 4. Cīnīties. 
5. Pilsēta Šveices ziemeļos. 6. 

Reālas. 7. Ēdama sēne. 
9. Valsts Eiropā. 13. 
Īpaša prece ar vispā-
rēja ekvivalenta nozī-
mi. 14. Sanitāri pasā-
kumi lipīgu slimību 
izplatīšanās novēr ša-
nai. 15. Venēcijas lai-
vi nieku dziesma. 17. 
Bagātas ar taukvielām. 
18. Vecaines. 26. Pus-
dārgakmens. 27. Pil-
sēta Portugales zieme-
ļos. 29. Nosliece. 33. 
Folkloras sacerējumi. 
34. Bikšu daļas. 35. 
Lokveida pārsegumi. 
37. Tēls A. Dimā ro -
mānā “Trīs muske -
tieri’’. 38. Paliels dzera-
mais trauks. 39. 
Plekstes.
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Arī šogad, septīto rudeni pēc 
kārtas, Rīgas Latviešu biedrības 
Folkloras komisija sadarbībā ar 
asociāciju FennoUgria (Igaunija) 
sarīkoja lieliskus svētkus – Som-
ugru dienas 2020 – ar saturīgu, 
krāsainu un skanīgu program-
mu. Nu jau Somugru dienas 
Rīgas Latviešu biedrībā (un Lat-
vijā) var saukt par tradicionālu 
pasākumu, kas noris vienlaikus 
ar somugru Radu tautu dienām 
Igaunijā. Ja iepriekšējos gados 
asociācija FennoUgria ar tās di -
rektori Vīa Kadi Raudalainenu 
(Viia Kadi Raudalainen) vadī -   
bā uz Latviju atveda plašu un 
daudz veidīgu kultūras program-
mu, tad šoruden īpašo apstākļu 
dēļ tāda tika pasniegta attālināti. 
Tāpat arī daudzi dalībnieki svēt-
kos nevarēja piedalīties klātie -  
nē, tādēļ vairākas sarīkojuma no -
rises notika Māmuļas Zelta zālē 
uz ekrāna – gan video, gan 
tiešsaistē. 

Somugru svētku atsaucīgas at -
balstītājas vienmēr bijušas so m -
ugru valstu (Somijas, Ungārijas, 
Igaunijas) vēstniecības Latvijā. 
Pa  sākumu apsveica: Igaunijas 
Re   publikas ārkārtējais un piln va-
rotais vēstnieks Latvijā Arti Hil-
puss (Arti Hilpus), Somijas Re  -
pu b likas ārkārtējā un piln varotā 
vēstniece Latvijā Rīta Kor pivāra 
(Riitta Korpivaara), Ungā rijas 
ār  kārtējais un pilnvarotais vēst-
nieks Latvijā Ferencs Bāņai 
(Bányai Ferenc). Gandarījumu 
par svētkiem, kas dod iespēju 

Izskanējušas Somugru dienas 2020
iepazīt un atrast ko -
pīgo, līdzīgo, at  šķi-
rīgo un pār stei dzošo 
somugru tau tu un 
latviešu kultūrās, kā 
arī    būt līdzdalīgiem 
daudz veidīgās inter-
aktīvās nori sēs, savās 
uzrunās pauda RLB 
Valdes locekle Skaid-
rīte Naumova, aso -
ciā  cijas Fenno–Ugria 
direktore Vija Kadi 
Raudalainena (Viia 
Kadi Rauda lai nen) 
un RLB Fol kloras 
ko  misijas vadītāja 
Mar  gita Poriete. Pa -
sā  kuma rīkotāji lepo-
jas ar saviem ilgga-
dējiem atbalstītājiem 
SIA Metsa Forest Lat
via (Somija-Latvija) 
un priecājās par jau-
najiem – šogad tas ir 
Rīgas Domes  Izglī tī-
bas, kul tūras un spor-
ta departaments.   

Arī šie svētki pārsteidza ar pro-
grammas daudzveidību. Katru 
gadu Somugru dienas ir saistītas 
ar kādu konkrētu tematiku, ja 
pērn tas bija veltījums mūsu 
tradicionālajam mūzikas instru-
mentam – koklei – un tai rad nie-
cīgajiem instrumentiem som-
ugru valstīs, tad šogad svētku 
dalībnieki uzzināja, kā igauņu, 
somu un ungāru tautu mūzikā 
iedzīvojušies samērā jaunie brīvo 
mēlīšu aerofona tipa instrumenti 

(piemēram, harmonika jeb er -
mo ņika, bajāns, garmoška, akor-
deons u.c.), kā tos būvē un kādā 
veidā spēlē. Īpašu emocionālu 
pacēlumu svētku dalībniekos rai-
sīja  ermoņiku, akordeonu un 
ba  jānu spēle lielisku mūzikantu 
sniegumā – klātbūtnē priecēja 
Latvijā dzīvojošais somu mūzi-
kants Marko Ojala, bet mūziķi 
no Igaunijas un Ungārijas savus 
priekšnesumus bija atsūtījuši vi -
deo: Herberts Konnula (Igau-

nija), setu folkloras kopas 
Sorrõseto dalībniece Valli Karp 
(Igaunija), udmurtu dziesmu an -
samblis Ošmes un mūzikants 
Pāvels Kutergins (Igaunija), 
Ādāms Mošers (Ádám Móser) 
(Ungārija). Savukārt Linda Šar -
kova un Oskars Patjanko (Lat-
vija) sniedza plašu, izzinošu in -
formāciju par ermoņikām un 
tām radniecīgajiem brīvo mē -
līšu tipa instrumentiem lībiešu 
tradicionālajā mūzikā. Dziedot, 

mūzicējot un tulkojot, sarīkoju -
mu lustīgi novadīja Rozīte Kat rī-
na Spīča un Aiga Auziņa, par 
svētku noskaņojumu rūpējās 
Rīgas Danču mūzikanti un lī -
biešu dziesmu ansamblis Līvist.

Arī šī gada somugru dienās 
bija apskatāmi biedrības Ran da
list starptautiskā mākslas plenē -
rā Līvzeme 2020 tapušie darbi, 
turklāt sarīkojuma kontekstā 
Māmuļas Baltajā zālē tika atklāta 
Mazirbes draugu kopas līvu māk-
slinieka un muzejnieka Andreja 
Šulca (1910–2006) gleznu izstā-
de “Līvs ar otu. Andrejam Šul-
cam 110”. Atmiņu stāstījumi par 
mākslinieku bija tikpat gaiši kā 
krāsu kolorīts viņa darbos. Inte-
resants fakts: A. Šulcs bija pēdē-
jais no māksliniekiem, kuŗš Lat-
vijas brīvvalsts laikā (1940. gada 
pavasarī) uzgleznoja Latvijas 
pre zidenta K. Ulmaņa un kaŗa 
ministra ģen. J. Baloža pusfigūru 
portretus.  

Arī tā jau izveidojusies par 
tradiciju, ka somugru svētki ilgst 
divas dienas: pirmajā darbības 
noris Rīgas Latviešu biedrības 
namā, bet otrā diena tiek pava-
dīta kādā savulaik lībiešu ap  dzī-
votā vietā. Tā Somugru dienas 
aizvadītas Turaidā, Kolkā, Cēsīs, 
Ventspilī, Salaspilī, Staicelē ... bet 
šogad pasākuma otrā diena pār-
cēlās uz Salacgrīvas novada Lie p-
upes pagastu (Liepupes nosau-
kums cēlies no latviskota senā 
lībiešu nosaukuma “Pernigele” 
(lībiski: pārn- liepa, joug – upe)). 
Jānis Atis Krūmiņš (biedrības 
Metsepoles Līvu kultūras centrs 
vadītājs un arī RLB domnieks) 
somugru svētku dalīb nie kiem 
pastāstīja, kā Liepupē jau no      
17. gs. sāka veidoties un līdz      
20. gs.  izveidojās un darbojās 
viens no Vidzemes piekrastes 
bu ru kuģniecības centriem ar 
saviem kuģubūves meistariem, 
kuģu īpašniekiem, slaveniem 
jūrasbraucējiem, Latvijas un tās 
kuģniecības vēsturē pazīstamām 
dzimtām – Šnores, Vikmaņi, 
Kalniņi... Šeit, Liepupē, “Ūķu” 
kuģu būvētavā, kas bija ievēro-
jamākā plašā apvidū, 1886. gadā 

kuģa kāzas nosvinēja trīsmastu 
buriniekam “Rota” – pirmajam 
latviešu buriniekam, kas 1887. 
gadā šķērsoja ekvatoru un sa -
sniedza Dienvidamerikas kras-
tus. 1990. gadā pie “Ūķu” mājām 
jūras krastā tika atklāts piemi -
ņas akmens Liepupes kuģubū-
vētavai, kā papildinājums tam ir 
Šnoru ģimenes pēcteces, aktīvās 
sabiedrības personības, vēstur-
nieces, archeoloģes un Vidzemes 
kuģinieku vēstures pētnieces, grā-

matas “Vīri un kuģi” (2008) au -
tores Ievas Cimermanes (1930- 
2014) kāpās no akmeņiem izvei-
dotā 46 m gaŗā burinieku kuģa 
korpusa kontūra.

Liepupē vairs nebūvē kuģus, 
spozmi zaudējušas arī tādas sla -
venu dzimtu mājas kā “Uķi”, aiz-
gājis laiks, kad ģimenē katru 
jaun dzimušo puiku uzskatīja par 
nākamo kuģa kapteini... Taču 
liepupieši joprojam šeit dzīvo, 
turklāt cerīgi – strādājot un vei-
dojot jaunas tradicijas, pētot un 
godā liekot savu senču pagātni. 
To Somugru  dienu dalībnieki va -
 rēja izjust arī Jāņa Ata Krūmiņa 
stāstījumā ne vien par Liepupes 
vēsturi, bet arī par viņa paša 
dzimtas mājām un zemi, kur 
kuplā ģimene izveidojusi īpašu 
vietu īpašiem pasākumiem. Kā -
diem? Piemēram, jau vairākus 
gadus pēc kārtas Baltijas jūras 
krastos augusta beigās tiek rīkoti 
Senās uguns nakts svētki. Ikvienā 
Baltijas jūras piekrastes valstī rie-
ta stundā iekuŗ ugunskurus, kas 
ir apliecinājums savas tautas ne -
atkarības cīnītāju piemiņai un 
simbolizē Baltijas jūras piekras-
tes iedzīvotāju vienotību. Un jau 
vairākus gadus arī Liepupē no 
Jāņa Ata dzimtas īpašuma sākas 
krāšņa Senās uguns nakts svinē-
šana – ar uguns rituāliem, pras-
mju darbnīcām un koncertpro-
grammu, kam seko došanās uz 
jūras krastu, lai iekurtu Lielo 
ugunskuru.     

Jāņa Ata Krūmiņa un viņa sie-
vas Ineses dzīve ir sasaistīta ar 
mūziku,  dziesmu, folkloru ... Jā -
nis Atis ir vīru kopas “Vilki” da -
lībnieks, savukārt Inese darbojas 
sievu folkloras kopā “Vilcenes”.

Šī gada Somugru dienas no -
slēdzās Liepupē  ar mūzikālu sa -
rīkojumu, kuŗā toni uzdeva vīru 
kopa “Vilki”, kapela Ieviņa kopā 
ar lielisko tautas mūzikantu Valdi 
Andersonu, kuŗš spēlē ermoņi-
kas, un dalībnieki no lībiešu 
dziesmu ansambļa Līvist. 

Visskanīgākais mūzikas in -
stru ments šajās dienās, protams, 
bija ermoņikas! 

INESE RAUBIŠĶE

Godinot šī gada Somugru dienas, Inese 
Krūmiņa veic uguns rituālu

Tikšanās Somugru dienās Māmuļas Zelta zālē
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(Turpināts  20. lpp.)

Māja pie jūras Latvijā jau nākamajā vasarā? Tas ir iespējams! 
Labākā recepte pret COVID un citiem mūsdienu draņķiem. 
Īpašnieks bez starpniekiem piedāvā kārtīgam pircējam vienu no 
diviem ekskluzīviem zemesgabaliem pie pašas jūras ar oficiāli 
apliecinātām apbūves iespējām Vidzemē – Ķurmragā 1. un 2. 
līnijā no plūdmales. Īpašnieks otru īpašumu patur sev un palīdzēs 
pircējam apbūvēt un apsaimniekot iegādāto īpašumu. Visa infor-
mācija pieejama www.zemepiejuras.lv un pa tālruni.
Droši zvaniet! Tālr. +371 26642420.

Visvecākais, bet 
vienmēr jaunais

Laikrakstam Sports – 65
Oktobŗa sākumā laikrakstam 

Sports (tagad žurnāls Sports) tika 
atzīmēta 65 gadu jubileja. 1955. 
gada 4. oktobrī sporta draugi 
stāvēja rindās pie avīžu kioskiem, 
lai varētu nopirkt pirmo numu-
ru. Laika gaitā apjomā nelielā 
sporta avīzīte, tautā mīļi saukta 
par Sportiņu, iemantoja lielu 
populāritāti, auga augumā, kļuva 
krāsaina un saturā daudzveidīga. 
2006. gadā Sports pārtapa par 
žurnālu Sports, kas iznāca divas 
reizes nedēļā, vēlāk vienu reizi 
mēnesī, tagad – dubultnumurs 
reizi trijos mēnešos.

 Žurnāla Sports galvenais reda-
ktors Dainis Caune 365. numura  
rakstā „Visvecākais, bet vienmēr 
jaunais” saka: „Sports gājis cauri 
dažādiem laikiem No padomju 
preses izdevumiem obligātā lo -
zunga Visu zemju proletārieši 
savienojieties! Līdz šodienas de -
vīzei Latvijā sporto simts veidos, 
mēs rakstām par visiem!.  

Žurnāla Sports numurs, kas 
veltīts Eiropas čempionēm 
Tīnai Graudiņai un Anas
tasijai Kravčenokai. Fonā – 
Mākslinieka Imanta Melgaiļa 
zīmētā vēsturiskā Sporta 
„galviņa”

Kristaps Porziņģis
// FOTO: AFP/Scanpix

Sporta  korespondents Dainis 
Caune pasaules studentu spē 
lēs jeb universiadā 1973. gada 
augustā Lužņiku stadiona 
preses ložā Maskavā

Tas ar patiesu iedvesmu arī 
tiek īstenots. Sports kļuvis par 
visvecāko drukāto nacionālo 

mediju Latvijā, kas ar nemainīgu 
nosaukumu un bez pārtraukuma 
vienīgais iznāk jau 65 gadus. 
Kad laikrakstam Sports bija pa -
gājis pusgadsimts, neatrisināmo 
financiālo problēmu dēļ tam 
nācās mainīt izdevēju. Ar Lat-
vijas Olimpiskās komitejas (LOK) 
atbalstu šīs funkcijas pārņēma 
Latvijas Sporta Federāciju pa -
dome (LSFP). Tika mainīts arī 
formāts, un jau piecpadsmit 
gadus jūs lasāt žurnālu Sports, 
kuŗam šis ir zīmīgais 365. numurs. 

Žurnālā Sports izdzīvoti astoņi 
olimpiskie cikli, kas sadarbībā ar 
LOK rezultējušies sešās grā ma-
tās, Latvijas pieaugušo un jau-
natnes olimpiadas. Bijuši Ērgļi, 
kas ceļ spārnos, un daudzas citas 
sacensības. Aprakstīti neskai tā mu 
personību piedzīvojumi un pie-
redze viņu dzīves ceļā cauri uz -
varām un sakāvēm. Dokumen-
tētas visas Latvijas olimpiadas, 
divas no tām arī grāmatās.

Liepājnieki 2012. gadā, savējo 
rīkojot, lepni paziņoja, ka viņi 
būs laikmetīgi un šīs plašās sa -
cīkstes apkopos digitālā izde vu-
mā, kuŗu gan joprojām nav 
izdevies ieraudzīt, bet Sports 
olimpiadas norisi pilnīgi visos 
gandrīz 30 sporta veidos gan ar 
tekstiem, gan ar illustrācijām un 
rezultātiem atspoguļoja jau nā -
kamā mēneša numurā.

Iespējams, mēs vairāk strā dā-
jam nākotnei, tiem, kas gribēs 
zināt, kas un kā notika pagātnē, 
kuŗa mums ir šodiena.”

   

Vienojas par
sezonas sākuma 

datumu
Nacionālā basketbola asociā-

cija (NBA) un tās spēlētāju aso-
ciācija (NBPA) vienojušās par 
nākamās sezonas sākšanu 22. de -
cembrī, ziņo līga. NBA pamat-
turnīrā plānots aizvadīt 72 spē-
les, kas ir par desmit mazāk nekā 
ierasts. Iepriekš tika ziņots, ka 
tad rēgulārais čempionāts no -
slēgtos maijā, bet izslēgšanas tur-
nīrs – ap 22. jūliju, nepārklājoties 
ar olimpiskajām spēlēm. Pār ru-
nas ar brīvajiem aģentiem sāk-
sies 20. novembrī jeb divas 
dienas pēc drafta, bet līgumus 
varēs slēgt no 22. novembŗa.

Savukārt treniņnomtenes va -
rētu sākties 1. decembrī. Tāpat 
līga un NBPA vienojušās par 
izmaiņām kollektīvajā līgumā, 
kas paredz, ka algu griesti būs 
109,14 miljoni ASV dolaru, bet 
luksusa nodoklis –132,627 mil-
joni dolaru. Nākamajā sezonā šīs 
summas palielinās no trīs līdz 
desmit procentiem. Līga plāno 
sezonu sākt bez skatītāju klāt-
būtnes arēnās, jo koronavīrusa 
ierobežojumi aizliedz lielākas 
publiskas pulcēšanās telpās.

Porziņģis varētu 
izlaist NBA

sezonas sākumu
Arvien vairāk Nacionālajai 

basketbola asociācijai (NBA) 
pietuvināti cilvēki un Ziemeļ-
amerikas basketbola apskatnieki 
ziņo, ka svaigākā informācija 
liecina par to, ka jaunā sezona 
varētu sākties jau 22. decembrī. 
Šāda visai strauja nākamās se -
zonas iesākšana (pagājušās se -
zonas čempioni Losandželosas 
Lakers tika kronēti vien 12. ok -
tobrī) ir savā ziņā likumsakarīga, 
bet tajā pašā laikā gana riskanta. 
Jau pirms kāda laika izskanēja 
runas, ka vairāki pieredzējušākie 
basketbolisti varētu izlaist nā  ka-
mās sezonas sākumu savainoju-
mu riska dēļ. Gluži vienkārši 
pietrūcis laika, lai atpūstos un 
sagatavotos jaunajai sezonai.

Arī Latvijas basketbola drau-
giem šī nav visai patīkama vēsts, 
jo pagaidām nešķiet reāli, ka 
Dalasas Mavericks spīdeklis Kris-
taps Porziņģis pagūtu pilnībā 
atlabt pēc ceļgala operācijas, kas 
tika veikta oktobŗa sākumā. 

Ierastais rehabilitācijas ilgums 
pēc šādām chirurģiskām mani-
pulācijām ir aptuveni trīs mē -
neši, kas nozīmē, ka uz pirmajām 
spēlēm viņš diez vai būs gatavs. 
Citādāk būtu, ja sezona sāktos 
janvāŗa otrajā pusē, kad Kristaps, 
ļoti iespējams, būtu jau atlabis 
un atguvis spēlēšanai nepie-
ciešamo fizisko kondīciju.

Bertāns ir viens no 
bīstamākajiem 

snaiperiem NBA
Apskatnieks Skots Rafertijs 

Nacionālās basketbola asociā-
cijas (NBA) mājas lapā ir nosau-
cis četrus argumentus, kāpēc 
Dāvis Bertāns ir labākais snai-
peris šīs starpsezonas brīvo 
aģentu tirgū, kā arī viens no 
bīstamākajiem vīriem aiz tāl-
metiena līnijas visā līgā.

Bertāns šajā starpsezonā ir 
neierobežoti brīvais aģents, un 
paredzams, ka latviešu uzbrucējs 
tiks pie ievērojama algas paaug-
stinājuma. Komandas Bertānu 
galvenokārt centīsies piesaistīt 
viņa snaipera reputācijas dēļ. 

Statistika liecina, ka tikai pieci 
vīri visā NBA vēsturē tālmetienus 
ir realizējuši tik augstā līmenī kā 
Bertāns šosezon (vidēji 42,4%, 
8,7 izmesti tālmetieni spēlē). 
Tikai Stefans Karijs, Klejs Tom p-

sons, Rejs Alens, Dankans 
Robinsons un Damjans Lilards 
ir spējuši reālizēt vismaz 40% 
tālmetienu, vidēji spēlē izdarot 
vismaz astoņus trīspunktu me -
tienus. Aizvadītajā sezonā Ber-
tāns izdarīja 24 metienus no 
30-34 pēdu distances (9,1 metrs 
līdz 10,3 metri) un reālizēja 18 
no šiem metieniem.

Dāvis Bertāns
// FOTO: Reuters/ScanPix



LAIKS 2020. gada 14. novembris  – 20. novembris18

(Turpināts  19. lpp.)

S A R Ī K O J U M I

ASTRĪDA 
JANSONE

Trimdas izskolotie – Jānis Miķelis Zaķis

SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus 

sazināties ar sarīkojumu un 
dievkalpojumu rīkotājiem, 
precīzējot, vai paredzētie 
sarīkojumi notiks, vai tie ir 
atcelti! 

  
LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā 

(1955 Riverside Dr., Los 
An geles, CA 90034). Mūsu 
draudze vēl nedrīkst rīkot 

dievkalpojumus 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 

biedrība (5220 Brittany Dr. S, 
Apt. 1410, St.Petersburg, FL 
33715), tālr: 727-827-2338.

Uzmanību! Mainījusies bied-
rības Facebook lapa, lūdzam 

sekot mūsu jaunajai lapai 
“Latviesu Biedriba St. Peters-
burg FL”. Sīkāku infomāciju par 
pasākumiem var uzzināt Bied-
rības Facebook lapā vai zvanot 
Dacei Nebarei Tel: 917-755-
1391 

Svētdien, 15. novem brī, plkst. 
15:00 (3 pm) Fort DeSoto 
Park, 3500 Pinellas Bayway S, 
St. Petersburg, FL 33715, no -
jume Nr.14.   Pasākums veltīts 
Latvijas valsts proklamēšanas 

gadadienai. Biedrība visus cie -
nās ar uzkodām, svētku kliņģeri 
un ar bezalkoholiskiem dzērie-
niem. Uzmanību! Sakarā ar šī 
brīža pandēmijas situāciju un 
esošajiem FL štata likumiem, 
pasākuma daībnieku skaits 
parkā ir ierobežots līdz 50. 
Lūgums pieteikties laikus, zva-
not Dacei Nebarei: 917-755-
1391.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdi-

enu 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 
informāc.daļas vadītāja Una 
Veilande tālr.: 408-813-5104, 
e-pasts: una.veilande@gmail.com.

Šodien man tikšanās Ritas 
Kaimiņas stipendiātu Jāni Miķeli 
Zaķi. Kad Ritai prasīju, lai viņa 
man pasaka, ar kuŗu no viņas 
stipendiātiem viņa ieteiktu tik-
ties, Rita ilgi domāja un teica – 
visi stipendiāti esot fantastiski! 
Ritu pazīstu gana ilgi, jo bieži 
tiekamies Vītolu fonda se  nioru 
vakariņās pirms Ziem  svētkiem. 

Rita nāk no skaista Latvijas 
novada Vidzemē – no Jumurdas 
pagasta. Līdzīgi citiem kaŗalaika 
bēgļiem viņa nonāca Vācijā,  pēc 
tam Amerikā. Tur Mičiganā iz -
mācījās par valodu skolotāju un 
apprecējās ar Egonu Kaimiņu,  
ar kuŗu laulībā pavadīja 38 ga -
dus. Kad Latvija atguva neat ka-
rību, abi atgriezās Latvijā. Pirms 
nodibinājās Vītolu fonds, Egons 
atbalstīja Saulgriežu Vasaras vi -
dusskolu. Pēc Egona aiziešanas 
Mūžībā 2012. gadā Rita izlēma 
dibināt stipendiju vīra piemiņai 
Vītolu fondā. Par savu lēmumu 
Rita saka: “Ticu, ka Latvijas nā -

kotne ir izglītotu jauniešu rokās, 
un tie iecels mūsu mīļo Latviju 
atkal saulītē.” Tāpēc Rita studen-
tus atbalsta,  un tie viņai vienmēr 
ir vairāki, un, kā Rita pati saka, 
visi viņai ir mīļi. Jānis Miķelis 
Zaķis ir tikai viens no tiem. Bet 
nu viņš stāsta pats:

„Mani sauc Jānis Miķelis 
Zaķis,  un es esmu dzimis un 
audzis Valmierā. Gāju Valmieras 
pamatskolā, kad pabeidzu to, ie -
stājos Valmieras Valsts ģim na-
zijā. Es neesmu tāds īsts pilsēt-
nieks, jo vasaras vienmēr pava-
dīju Alojā pie vecvecākiem, kur 
strādāju visādus lauku darbus. 
Mācībās biju tīri veiksmīgs, bieži 
piedalījos dažādās olimpiadās ar 
labiem rezultātiem. No visiem 
mācību priekšmetiem man vis-
labāk padevās eksaktie, bet lat-
viešu valodas gramatika mani 
nedaudz „iegāza”. Literātūra man 
ļoti patika, bet gramatika bija 
„vājā puse”. Vidusskolas beigās 
mums skolotāja pastāstīja, ka ir 

tāda iespēja pieteikties uz sti-
pendiju Vītolu fondā tiem, kas 
pēc vidusskolas grib studēt. Es 
arī stipendijas noteikumiem biju 
atbilstošs, jo sekmes bija labas, 
kā arī nāku no trīs bērnu ģi  me -
nes, turklāt mēs visi trīs bijām 
izlēmuši studēt. Man ir dvīņu 

mazliet nokavēju, tāpēc eksā-
mena atzīme nebija tāda, kādu 
biju cerējis dabūt. Tā gan bija 
laba mācība!

Tagad maģistrantūras otrajam 
kursam tuvojas beigas, un tagad 
es esmu pārliecināts, ka maģis-
trantūru beigšu ar sarkano dip-

tam, ka tas, ko  daru, ir ar vērtīgu 
rezultātu. 

Kad biju pabeidzis bakalauru, 
es zināju, ka iešu tālāk ma  ģis-
trantūrā. Tad ar mani sazinājās 
no Vītolu fonda un prasīja, kādi 
ir mani tālākie plāni. Atbildēju, 
ka man vēl nav apnicis mācīties 
– iešu maģistros! Fonda ļaudis 
piedāvāja saņemt Viļa Barēvica 
piemiņas stipendiju.

 Vilis Barēvics dzimis 1939. 
gadā Latvijā, bet kaŗa laikā nācās 
Latviju atstāt, un viņi nonāca 
Vācijā, pēc tam Amerikā, Mi  či-
ganā. Diemžēl jau 15 gadu ve -
cumā Vilim nomira tēvs, un viņš 
uzņēmās atbildību ne tikai par 
sevi, bet arī par māti. Tas viņu 
tomēr nekavēja uzsākt studijas 
un iegūt civīlinženieŗa gradu un 
dabūt darbu Boeing firmā, kur 
viņš nostrādāja līdz aiziešanai 
pensijā. Pa šo  laiku Vilis  vēl arī 
studēja un ieguvu gan maģistra, 
gan arī doktora gradu, tad vēl 
otru maģistra gradu finanču 
jomā un strādāja latviešu akciju 
sabiedrībā Amberland. Vilis bieži 
brauca uz Latviju un lasīja lek-
cijas arī RTU. Viļa Barēvica 
piemiņas stipendiju nodibināja 
Inta Bušs-Gotelli.

Ar šiem ziedotājiem man nav 
izdevies tikties, domāju, ka Go -
telli kundze Latvijā vispār nav 
bijusi. Vienīgie kontakti ar viņas 
ģimeni man ir bijušas atskaites 
un vēstules ar ziņām, kā man 
veicas ar mācīšanos. Es cenšos, 
lai atskaites būtu labas. Ja kāds 
tev palīdz, tad ir jāmācās – labi 
jāmācās. Tāpēc esmu pārlie ci-
nāts, ka Vītolu fonda nozīme ir 
nenovērtējama, jo daudziem no 
mums, studentiem, studēt bez 
šīs palīdzības būtu ne tikai grūti, 
bet gandrīz vai neiespējami. 
Vismaz man personīgi tā ir 
bijusi ļoti liela motīvācija mā -
cīties. Ne tikai vienkārši pabeigt 
un dabūt „papīru”, bet tiešām 
mācīties, lai es savā jomā būtu 
ļoti zinošs. Valstij gan arī vaja-
dzētu to vairāk veicināt, tādēļ 
Vītolu fonda nozīme ir vēl 
lielāka. Manos nākotnes plānos 
ir studēt tālāk un tikt arī pie dok-
tora grada. Zinātnē tas ir ne -
pieciešams.”

Jānis savu stāstu ir beidzis, un 
tālāk mēs tāpat vien papļāpājam 
par dzīvi un polītiku Latvijā, ar 
ko viņš nav īsti apmierināts un 
saka, ka tālākā nākotnē pat būtu 
ar mieru Latvijas polītikā iesais-
tīties. Ceru, ka tā domā daudzi 
no Vītolu fonda atbalstītajiem 
jauniešiem.

Filmas “Dvēseļu putenis”
ASV pirmizrāde

Visvairāk skatītā filma Latvijā kopš neatkarības atjau-
nošanas, “Dvēseļu putenis” (Blizzard of Souls) būs pieejama 
lat vie šiem ASV no 11. novembŗa līdz 29. novembrim. Filmas 
izrādi tiešsaistē organizējis Latvijas goda konsuls Ņujorkā 
Daris Dēliņš kopā ar Ņujorkas latviešu organizācijas padomi, 
lai svinētu Latvijas Republikas proklamēšanas dienu 18. no -
vembrī. Filma būs pieejama www.blizzardofsouls.vhx.tv, 
sākot ar 11. novembri. Izrādes abonējums maksā $9.99 un 
pēc iegādāšanās filmu var skatīties septiņas dienas. Filma ir 
latviešu valodā ar angļu valodas titriem.

 “Blizzard of Souls” – U.S. Premiere Screening
As Latvia approached its National Day on November 18, 

the #1 Box Office success in Latvia in the past 30 years and 
one of the most expensive productions in Latvian cinema’s 
history, Blizzard of Souls / Dvēseļu putenis, will premiere 
in an exclusive streaming event from November 11-29, 2020 
for U.S. audiences.

The film is in Latvian and with English (CC) subtitles. 
Available for rental from November 11 on www.blizzard-
ofsouls.vhx.tv . You can watch for 7 days as many times as 
you wish after commencing the rental. Accessible to viewers 
across the U.S. 

Blizzard of Souls is directed by Dzintars Dreibergs and in 
its production were involved filmmakers from around the 
world, including Emmy Award winning American-born 
Latvian music composer Lolita Ritmanis and Latvian-born 
scriptwriter and associate professor at NYU, Boris Frumin.

This exclusive screening event has been organized by the 
Honorary Consul for Latvia in New York, Daris Delins, as 
part of the NY Latvian Organization’s celebration for the 
102nd anniversary of the Declaration of Independence of 
the Republic of Latvia on November 18.

Film website: www.blizzardofsouls.vhx.tv

brālis, bet māsa ir divus gadus 
jaunāka par mums. Tātad visiem 
trim uzsākt studijas gandrīz vai 
vienlaikus būtu bijis diezgan 
sarežģīti. Mēs abi ar brāli pie-
teicāmies,  un abi stipendiju arī 
saņēmām. Tas mums tiešām pa -
līdzēja, jo mēs varējām koncen-
trēties uz mācībām, nebija jā -
domā par darbu. Es zinu, ka bez 
atbalsta mums visiem trim būtu 
bijis grūti,  būtu vajadzīgs pelnīt 
pašiem. Man stipendija bija laba 
motīvācija piespiesties mācīties 
sevišķi labi. Lai arī iepriekš skolā 
mācībās gāja labi, neteiktu gan,  
ka ļoti centos. Es domāju – ja 
man uzticas, tad ir jāmācās kār-
tīgi! Mācības man padevās, un 
bakalaura gradu sasniedzu veik-
smīgi. Papildus vienmēr bijusi 
mūžīgā sacensība mācībās ar 
brāli, un, lai gan mācamies pil-
nīgi atšķirīgās programmās, tas 
nav mainījies. Ārpus mācībām 
aktīvi iesaistījos fakultātes stu -
dentu pašpārvaldē, kur gan pie -
dalījos, gan organizēju dažādus 
pasākumus, kas arī bija laba 
pieredze. Studiju laikā  vairākas 
reizes sanāca tikties ar Ritu, un 
viņa vienmēr teica labus vārdus 
un mīļi apsveica Ziemsvētkos. 
Kā tad lai necenšas?! Ļoti gri-
bējās bakalaurus pabeigt ar sar-
kano diplomu, tomēr viens 
priek šmets pirmajā kursā mani 
nedaudz „iegāza”,  un nevarēju 
Ritai sarkanu diplomu atrādīt. 
Nelaimīgā kārtā biju sajaucis 
eksāmena sākuma laiku un to 

lomu. Otrreiz eksāmenu vairs 
nenogulēšu! Es studēju ķīmijas 
technoloģiju, kas ir viena no 
Rīgas Techniskās universitātes 
programmām Ķīmijas fakultātē. 
Ja neskaita pašu ķīmiju un reak-
cijas, te māca arī par iekārtām 
un par to,  kā tās strādā, un man 
interesē arī techniskā puse. Nav 
tā, ka es pilnībā esmu kon-
centrējies tikai uz akadēmisko 
darbu, tāpēc studijām izvēlējos 
RTU kā augstskolu. Tā pieredze 
man tiešām ir bijusi interesanta. 
Sākot jau ar pēdējo kursu baka-
laura programmā,  aktīvi esmu 
iesaistījies savas fakultātes insti-
tūtā, kas saucas Organiskās ķī -
mijas technoloģijas institūts. In -
stitūtā es izstrādāju savu baka-
laura darbu, tagad strādāju pie 
sava maģistra darba un esmu 
pilntiesīgs darbinieks. Es strā-
dāju par pētnieku, amata nosau-
kums ir – zinātniskais asistents. 
Man ir savs projekts, un uzde-
vums, kas man  jāatrisina, un tad 
es sēžu laboratorijā, lieku reak-
cijas, veicu mērījumus, vielu iz  -
dalīšanu un attīrīšanu, līdz bei-
gās skatos analīzēs, kas ir sanācis. 
Mana interese bija lielāka nekā 
tikai vienkārši saņemt maģistra 
gradu – mana interese bija ie -
sais   tīties zinātnē. Tas samērā veik-
smīgi ir izdevies. Man ir apstip-
rināts publikācijas manuskripts, 
un tuvākajā laikā būs arī pati 
publikācija kādā zinātniskā žur-
nālā, kas ir riktīgi forši. Tas ir  
labs ieguvums un pierādījums 

Rita KaimiņaJānis Miķelis Zaķis
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Mūsu mīļais filistrs

Fil! ARVĪDS KŪLĪTIS
54 II

Dzimis 1923. gada 2. decembrī Lenču pagastā “Laiviņās”,
miris 2020. gada 30. septembrī Vankuverā, Vašingtonas pavalstī

Mīļā piemiņā viņu paturēs
KORPORĀCIJA BEVERONIJA

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā korporācijas Dzintra locekle

fil! RASMA KALNIŅŠ
Dzimusi 1937. gada 28. oktobrī Rīgā,

mirusi 2020. gada 21. oktobrī Ņujorkā

Draudzībā viņu piemin konfukši
DAGNIJA, ILZE, RŪTA, SONDRA

Ja draudzības puķe zied ilgi, 
Ir skumji kad salna to skar;
Bet mūžība atnākot saka:
Vēl atmiņā ziedēt tā var.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr: (58 Irving st, 
Brookline MA 02445). Info: 617-
232-5994, e-pasts: bostonas-
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  cek
ļiem. Tāpat Bībeles stundu 
pārrunas. Lūdzu, sekot ikne
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. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds.

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

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

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

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

Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). Diev-
 kalpojumi notiek plkst. 11:00. Mūsu 
baznīcā vēl arvien nedrīkst rīkot 
dievkalpojumus. Turpinām izslu  -
dināt virtuālos dievkalpojumus.

Džamaikpleinas Trīsvienības 
latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Svētdienās 11:00 Dievk. 
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. 
Jānis Keggi, draudzes sekretāre 
Zigrida Kručkova, tālr.: 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. no 
tiek 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 datums, 
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) Draudzes 
dievk. notiek svētdienās 11:00. 
Bībeles stundas notiek 10:00 
katra mēneša otrajā un ceturtajā 
trešdienā. Baptistu dr.: Bethel 
Baptist Church (2706 Noble Rd, 
Cleveland 44121) Dievk. notiek 
svētdienās 14:30.

Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 

68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis 
Indriksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1.un 4. svētdienā 
10:00. Otrajā svētdienā dievk. 
angļu valodā. Pensionāru saiets 
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.

Mineapoles-St. Paulas latviešu 
evaņģēliski luteriskās draudzes 
video dievkalpojumi notiek 
katru nedēļu, tos var skatīties 
mndraudze.org.

Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. www.drau -
dze.org vai www.tervete.org 
Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus 
un Vik. Zvirgzds. tālr.: 51448-
12530, e-pasts: prez@draudze.
org. Dievkalpojumi Centrā.

Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 GatesAve, East Brun
swick, NJ 08816). Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvianluther-
anchurch@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-Wilson, 
mob. (269) 2675330. Kontakt-
persona Mary Beth Dzirnis, 
mob. (989)781-1163. E pasts: 

dzirnis@chartermi.net
Dievkalpojumi vienreiz mē 

nesī, 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: jleg-
zdins@san.rr.com. Pēc Dievk. 
kafijas galds.

Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119). 
Dievk. vadīs Māc. Dace Skudiņa.
Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314 457 
1830, kalninsirene@gmail.com.

Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd 
Ave. N.E. Seattle, WA 98125)

Dievkalpojumi notiek 10:30.
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206-

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

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

St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr., draudzes mācītājs  Aivars 
Pelds. 727-368-0935.  Sazināties 
ar Andri Ritumu 727-797-1911. 

Sv. Pēterburgas Latviešu  ev. 
luterāņu Draudzes Ziņas:

 Sakarā ar vīrusu visi dievkal-
pojumi  un Bībeles stundas 
notiks  Faith Lutheran baznīcā, 
kas atrodas 2601 49th Street 
North, St. Petersburg, FL.

Dievkalpkojumi Svētdienās:
18. novembrī  Valsts Svētku 

dievkalpkojums (11:00 am)
28. novembrī (*sestdien, 2:00 

pm)  Iga Norberga (bēru) aiz 
lūguma svētbrīdis. 

Iga bija ilgadīgs Latviešu 
biedrības priekšnieks.

6. decembrī dievkalpkojums 
(2:00 pm)

25. decembrī Svētku dievkal
pkojums (2:00 pm)

Bībeles Stundas, Svētdienās, 
plkst. 14:00 (2 pm):

8. novembrī
22. novembrī
13. decembrī
20. decembrī
Dievkalpkojumi svētdienās, 

plkst. 14:00 (2 pm):
18. novembrī  Valsts svētku 

dievkalpkojums (11:00 am)
Bībeles stundas, svētdienās, 

plkst. 14:00 (2 pm):
Tērvete – Trīsvienības drau

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

Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv. 

dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, 
ON M4V 1J6), tālr.: 416-921-
3327, E-pasts: baznica@bellnet.
ca.Info: www.stjohnslatvian.ca 
Māc. Ģirts Grietiņš (adrese: 40 
Hollyberry Trail, North York ON 
M2H 2S1), tālr: 6479-865-604, 
E-pasts: grietins@gmail.com. Dr. 
pr. Kārlis A.Jansons, tālr.: 9053-
385-613, 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: 
macanitavp@gmail.com, dr.pr. 
Dace Zalmane (tālr. 703/442-
8458 un epasts-dzalmanis@
yahoo.com).

Katru trešdienu, plkst 10:00 
Svētbrīdis (virtuāli)

trešdien, 11. novembrī  –  
11:00  Lāčplēšu kaŗa ordeņa ka -
va lieŗu un diplomātu piemi nē-
šana Rock Creek kapsētā. Rīko 
Daugavas Vanagi & Latvijas 
vēstniecība

ceturtdien, 12. novembrī  – 
19:00 Literārais pulciņš (virtuāli) 

svētdien, 15. novembrī – 11:00  
Latvijas Valstssvētku ar Varoņu 
pieminēšanu Svētbrīdis & sa -
draudzība 

trešdien, 18. novembrī – 19:30 
Latvijas Valstssvētku sarī-
kojums (virtuāli). Rīko LOV*

svētdien, 22. novembrī – 11:00 
Mirušo piemiņas dienas Svēt-
brīdis & Sadraudzība 

svētdien, 29. novembrī – 11:00 
Adventa I Svētbrīdis & sa  drau-
dzība

Draudzes virtuālie svētbrīži 
notiek Zoom platformā.

Pieslēgšanās norādes ir atro
damas draudzes mājas lapā: 
www.dcdraudze.org

kā arī rēgulāri tiek izsūtītas 
elektroniski.

Tie, kas nelieto internetu, var 
piedalīties iezvanot pa telefonu

+1 (301) 7158592 un ieva
diet Meeting ID 5666715765

***
Lūgums sūtīt 

SARĪKOJUMU un 
DIEVKALPOJUMU

ziņas uz e-pastu:
rigaven@aol.com

– Inese Zaķis – ne vēlāk 
kā PIEKTDIENĀS.

Latvian Cremation Urn
Solid Birch

with Walnut and Amber

For more information
www.BalticSantas.com

262-786-1553
Maija@BalticSantas.com
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Aigars Apinis

Artūrs VisockisRubenis

Frenks Razgals

Vladimirs Kamešs

Pēteris Griviņš pie Rolanda 
statujas Rīgas Rātslaukumā // 
FOTO: Antons Kranga

Tikai diviem basketbolistiem 
izdevās no šādas distances trāpīt 
vairāk tālmetienu – Tre Jangam 
(21) un jau pieminētajam 
Lilardam (43). Tiesa, abi basket-
bolisti ir izdarījuši ievērojami 
vairāk šādu metienu – 67 rai-
dījumi Jangam un 105 Lilardam. 
Tāpat statistika liecina, ka tikai 
divi no Bertāna tālajiem trīs-
punktniekiem ir bijuši tā sau-
camie izmisuma metieni, uz  -
brukuma laikam tuvojoties 
izskaņai.

Artūrs Kurucs 
atsaucis pieteikumu 

NBA draftam
 Latviešu basketbolists Artūrs 

Kurucs atsaucis pieteikumu Na -
cionālās basketbola asociācijas 
(NBA) šī gada draftam, ziņo 
NBA drafta ESPN analitiķis 
Džonatans Givonijs. NBA 2020. 
gada drafts norisināsies 18. no -
vembrī. Kurucs bija pieteicies šī 
gada NBA draftam, taču arī pēc 
dalības atsaukšanas viņam ir 
iespēja iemēģinātu laimi kādā 
no nākamajiem gadiem.

20 gadus vecais Vitorijas 
Baskonia basketbolists Kurucs 
šajā sezonā laukumā devies 
piecās ULEB Eirolīgas spēlēs, 
kuŗās laukumā pavadījis vidēji 
trīs minūtes un 22 sekundes, bet 
punktus nav guvis. Savukārt 
Spānijas augstākajā līgā (ACB) 
viņam deviņās spēlēs caurmērā 
deviņās minūtēs un septiņās 
sekundēs ir 1,4 punkti, 0,9 re  zul-
tātīvas piespēles un 0,7 atlēkušās 
bumbas.

Noskrien
327 kilometrus 

Latvijas senākā ultramaratona 
Rīga–Valmiera trases rekordists 
Pēteris Grīviņš naktī uz 1. no -
vembri ieradās Rīgas Rāts lau-
kumā, skriešus pieveicot 327,5 
kilometru pārgājienu mar  šrutu 
“Mežtaka” 19 posmus no 
Kornetiem Igaunijas pierobežā 

Latvijas ziemeļaustrumos, ceļā 
pavadot 43 stundas un nepilnas 
15 minūtes. 

Dažādos izaicinājumos sevi 
pārbauda arī citi aktīva dzīves 
veida piekritēji.

Aigars Apinis
gatavojas sestajām 

paralimpiskajām 
spēlēm

 Četrkārtējais paralimpiskais 
čempions diska mešanā un lodes 
grūšanā Aigars Apinis trenējas 
startam savās sestajās 
paralimpiskajās spēlēs Tokijā, 
kur startēs tikai diska mešanā. 
Šis gads Covid19 dēļ nav bijis 
vieglākais arī Latvijas nopelniem 
bagātākajam parasportistam 
Apinim, jo daudz nācās trenēties 
vienam, plānus ar treneri Aldi 
Šūpulnieku saskaņojot attālināti. 
Apinis vēlreiz atkārto, ka laikam 
ir vienīgais parasportists, kurš 
tik ilgu laiku ir kopā ar vienu un 
to pašu treneri Šūpulnieku.

“Domāju, ka noticējām viens 
otram. Viņš mani atbalstīja vai-
rākos pirmajos gados, kad biju 
bez financējuma, palīdzot sa  gla-
bāt ticību,” saka nopelniem ba -
gātākais Latvijas parasportists, 
citējot teicienu “par naudu no -
ticēt ir viegli”. Pirmo reizi kopš 
Apiņa debijas paralimpiskajās 
spēlēs 2000. gadā Sidnejā viņam 
Tokijā būs tikai viena iespēja tikt 
pie medaļas, jo lodes grūšana 
viņa veselības grupā no sacen-
sību programmas izslēgta.

“Divas iespējas ir divas ie  spē-
jas,” par izmaiņām saka Apinis. 
“Lodes grūšanā man izredzes 
tomēr bija stabilākas nekā diska 
mešanā.” “Trenējos,” vienā vārdā 
gatavošanos šogad nenotiku ša-
jām un nākamgad paredzētajām 
Tokijas paralimpiskajām spēlēm 
raksturo sportists. Dienaskārtībā 
ir trīs – četri treniņi nedēļā. 
Apinis nestrādā ar pilnu slodzi 
un met ne tikai disku un grūž 
lodi, bet arī strādā ar pild-
bumbām un dažādo treniņus, 
cik tas iespējams.

Latvija uzvar
hokeja turnīrā 

Krēfeldē
Uz turnīru Krēfeldē bija devu-

sies Latvijas hokeja izlases 27 
spēlētāji – trīs vārtsargi, deviņi 
aizsargi un 15 uzbrucēji. Izlases 
pirmais vārtsargs ir Vankuveras 
Canucks paspārnē esošais Artūrs 
Šilovs, bet no aizsargiem Latvijas 

izlases kreklā var redzēt tādus 
hokejistus kā Artūrs Kulda, 
Kārlis Čukste, Oskars Bārtulis 
un Krišjānis Rēdlihs. Savukārt 
uzbrukumā no vadošajiem spē -
lētājiem izlasi pārstāv Mārtiņš 
Karsums, Rihards Bukarts, An -
dris Džeriņš un Gunārs Skvor-
covs. Latvijas izlases galvenais 
treneris turnīrā ir Artis Ābols, 
kuŗam asistē Herberts Vasiļjevs, 
Edgars Masaļskis un Maksims 
Širokovs, kā arī katru dienu 
notiek komūnikācija ar Bobu 
Hārtliju, kopīgi pieņemot lē  mu-
mus par spēlētāju virknējumiem.

Latvijas vīriešu hokeja izlase 
svinēja uzvaru savā debijā vienā 
no vecākajiem turnīriem Eiropā 
– Vācijas kausā jeb Deutschland 
Cup. Ar rezultātu 4:2 (1:0, 2:2, 
1:0) tika pārspēta Vācijas U-23 
valstsvienība. Mūsu vienības 
labā vārtus guva Jeļisejevs, Dže -
riņš, Čukste un Bukarts.

Otrajā spēlē Latvija zaudēja  
Vācijai ar 0:2 (0:0, 0:0, 0:2). 
Lielisku spēli vārtos savā debijā 
pieaugušo izlasē aizvadīja Rū -
dolfs Lazdiņš no Olimp/Venta 
2002 kluba. Viņš vārtos ielaida 
tikai vienu ripu. Divas minūtes 
līdz beigām Artis Ābols pie -
prasīja pusminūtes pārtrau ku-
mu, pēc kā Rūdolfs Lazdiņš tika 
nomainīts pret laukuma sesto 
spēlētāju.

Savu debiju lielajā izlasē pie-
dzīvoja ne tikai vārtsargs Rūdolfs 
Lazdiņš, bet arī laukuma spē-
lētāji Harijs Brants un Ralfs Jev-
dokimovs. Treneris Artis Ābols 
veica izmaiņas virknējumos, do -
dot iespēju tiem hokejistiem, 
kuŗi pirmajā spēlē laukumā 
nedevās.

Uzvaru prestižajā Deutschland 
Cup pārbaudes turnīrā Vācijā 
izcīnīja Latvijas hokeja valsts-
vienība, kas turnīra finālā ar 3:2 
pagarinājumā apspēlēja Vācijas 
izlasi. Par spēles galveno varoni 
kļuva Frenks Razgals, kuŗa 
rēķinā divi vārtu guvumi. 

Razgals uzvaras vārtus  guva 
ar lielisku plaukstas metienu 
papildlaika izskaņā, izskrejot 
vienatnē pret Vācijas izlases 
vārtsargu.

Pārmaiņas
valsts izlasē

Latvijas futbola  izlases galve-
nais treneris Dainis Kazakevičs 
paziņojis kandidātu sarakstu ar 
spēlētājiem, kuŗi pārstāvēs 
valstsvienību novembŗa spēlēs 
pret Sanmarīno, Fēru salām un 
Andoru. Joprojām uz valsts vie-
nību netiek saukts viens no 
labākajiem Latvijas čempionāta  
virslīgas snaiperiem Artūrs 
Karašausks, savukārt pirmoreiz 
Kazakeviča vadībā uz treniņ no-
metni izsaukti Vladimirs Ka -
mešs, Kaspars Ikstens un Ingars 
Sarmis Stuglis.

Salīdzinājumā ar oktobŗa tre -
niņnometni, šoreiz ar komandu 
nebūs kapteiņa Pāvela Šteinbora. 
Vārtsargs guva savainojumu Po -
lijā. Viņa vietā komandā šoreiz 
būs RFS vārtsargs Kaspars Ik -
stens, kuŗš iepriekš rēgulāri bijis 
Latvijas izlases treniņnometnēs. 
Valstsvienībai šoreiz palīdzēt 
ne varēs arī Polijā spēlējošais 
pussargs Kristers Tobers, kuŗš 
izlasei nevar pievienoties divu 
pozitīvu Covid19 testu dēļ.

***
Latvijas kausu futbolā otro 

reizi ieguva Liepāja, kas finālā 
papildlaikā ar 1:0 pārspēja Vents
pili. Vārtus 93.minūtē guva bra-
zīlietis Dodo. Liepāja nākamgad 
spēlēs UEFA līgas kvalifikācijā.

  

Jaunatnes izlašu 
galvenie treneri

Latvijas basketbola savienības 
(LBS) valde pieņēmusi lēmumus 
par U-18 sieviešu, U-18 un U-20 
vīriešu izlašu galvenajiem tre -
neriem gaidāmajiem 2021. gada 
Eiropas čempionāta turnīriem. 
Par U-18 sieviešu izlases galveno 
treneri iecēla Matīsu Rožlapu, 
par U-18 vīriešu izlases vadītāju 
Artūru Visocki-Rubeni, bet 
U-20 vīriešu izlases treneri Uvis 
Helmanis.

Iepriekš Latvijas basketbola 
savienības (LBS) valde par U-16 
sieviešu izlases galveno treneri 
izvirzīja Andri Steļmahu. Pazi-
ņoti arī speciālisti, kas strādās ar 
U-18 sieviešu, U-18 un U-20 
vīriešu izlasēm. Par U-20 sie -
viešu un U-16 vīriešu izlašu lems 
tuvākajā laikā.

Par pasaules 
čempionātu 

basketbolā 
jauniešiem 

Latvijas Basketbola savienībai 
divu nedēļu laikā Starptautiskajai 
Basketbola federācijai (FIBA) 
bija jāsniedz gala atbilde par to, 
vai Latvijā būs iespējams noor-
ganizēt nākamā gada Pasaules 
kausa izcīņu U-19 vecuma grupā.

Spēļu norisei Daugavpilī va -
rētu atvēlēt trīs objektus, aģen-
tūra LETA uzzināja pašvaldībā. 
Pilsētā esot visa nepieciešamā 
infrastruktūra šāda līmeņa sa -
censību rīkošanai. Daugavpils 

Olimpiskā centra laukums at -
bilst nozīmīgu sacensību rīko-
šanas normām, savukārt Kul -
tūras pils un 15. vidusskolas 
sporta zāles, kuŗu remonts tuvo-
jas noslēgumam, var izmantot 
treniņiem pirms lielās spēles.

Kultūras pils sporta zāle jā  pa-
beidz līdz šī gada beigām. Drīz 
pilī būs pieejams plašs laukums 
un gandrīz 200 skatītāju vietas. 
Lai uzlabotu spēles apstākļus, 
izveidota arī divus metrus plata 
drošības josla. Tuvākajā laikā 
celtniekiem ir jāsagatavo elek-
tro tīkls un jāveic noslēdzošie 
darbi. Taču spēļu rīkošanai ne  pie-
ciešams atsevišķs financējums 
no pilsētas budžeta, kā arī bū -
tisks epidemioloģiskās situācijas 
uzlabojums, norāda pašvaldībā. 
Ja Daugavpils tiks iekļauta šajā 
procesā, pilsētā varētu noritēt 
ASV un Lietuvas izlašu spēles. 
Tomēr pilsētas vadībai vēl būs 
jālemj par Daugavpils gatavību 
uzņemties financiālas, aptuveni 
70 000 eiro, un organizatoriskas 
saistības. Turklāt nav izslēgts, ka 
sarunu gaitā ar Latvijas Bas -
ketbola savienību (LBS) var tikt 
mainīti čempionāta rīkošanas 
nosacījumi, norāda domē.

Latvijas
parasportiste 

Vācijas bundeslīgā
Vācijas ratiņbasketbola bun-

deslīgā savā šīs sezonas pirmajā 
spēlē Trīres Dolphins komandas 
rindās Diāna Dadzīte guva 16 
punktus. Trīres vienība viesos ar 
76:60 uzvarēja Frankfurtes 
Skywheelers.

Dadzīte bundeslīgas spēlē lau -
kumā pavadīja 36 minūtes un 46 
sekundes, kuru laikā guva 16 
punktus, izcīnīja astoņas atlē-
kušās bumbas un sešreiz rezul-
tātīvi piespēlēja. Ratiņbasket bo-
liste grozā raidīja trīs no sešiem 
divpunktu un vienu no trim 
trīspunktu metieniem, bet no 
soda līnijas garām lidoja tikai 
viens no astoņiem mēģinā ju-
miem. Dadzīte divreiz pārtvēra 
bumbu, pieļāva trīs kļūdas, no -
pelnīja vienu personīgo piezīmi, 
izprovocēja sešus noteikumu pār-
 kāpumus un spēli noslēdza ar 
+/- rādītāju 22, kas bija labākais 
sniegums komandā.

DAŽOS
VĀRDOS

* Nacionālā basketbola aso
ciācija (NBA) un līgas spēlētāju 
asociācija (NBPA) vienojās sākt 
sezonu 22. decembrī, kā panāca 
vienprātību par citiem svarī gā-
kajiem nosacījumiem un datu-
miem kalendārā, vēstīja aģentūra 
“Reuters”. Pandēmijas ietekmēto 
vienošanos vēl jāapstiprina NBA 
padomē.

NBA drafts jeb jauno spēlētāju 
izvēles pasākums paredzēts 18. 
novembrī, bet brīvā aģenta sta-
tusā esoši basketbolisti sarunas 
ar klubiem drīkstēs sākt 20. no -
vembrī. Sākt līgumu parak stī-
šanu drīkstēs vēl divas dienas 
vēlāk – 24. novembrī.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


