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Aizvadīts kārtējais PLEIF – 
Ekonomikas un innovāciju forums  

No kreisās: Andris Rubīns 
CEO, Managing Partner, 
NORD DDB Riga, Elita Ga  ve
le, Diasporas lietu vēstniece, 
ĀM, Kristīne Saulīte, PBLA 
priekšsēde, Mārtiņš Ander
sons, PBLA un ALAs vice 
priekšsēdis, Lora Egle, PBLA 
projektu lietvede, Ivars Slo
kenbergs, moderators, Līva 
Stūrmane, The Red Jackets, 
Jānis Andersons, PBLA pār
stāvniecības vadītājs, Raits 
Eglītis, PBLA izpilddirek  
tors // Foto: Vitolds Gabrāns, 
Ārlietu ministrija

19. novembrī PBLA aizvadīja 
ikgadējo Pasaules latviešu eko-

nomikas un innovāciju forumu 
(PLEIF), kas šogad notika Rīgā. 
Kā arī citugad, to atbalstīja  Ār -
lietu ministrija un PBLA sa  dar-
bības partneŗi – Amerikas Tirdz-
niecības palāta Latvijā, uzņē-

mumi “Gateway & Partners” un 
“Darzins Legal”, kustība “The 
Red Jackets” un Latvijas Inves tī ci-
ju un attīstības aģentūra (LIAA). 
Forums, kuŗam bija pieslēgušies 
nepilni divi tūkstoši klausītāju 

un skatītāju no 25 valstīm pa -
saulē, notika tiešsaistes formātā. 
Visa foruma gaitu dinamiski     
un prasmīgi vadīja PBLA vice-
priekš sēdis Mārtiņš Andersons.

(Turpinājums 12. lpp.)

Pirms simt gadiem 19. no -
vem bŗa vakarā kādreizējā Amat-
nieku biedrības namā Roma-
nova (tagad Lāčplēša) ielā 25 
vē  rās priekškars Raiņa traģēdijai 
“Indulis un Ārija”. Šo brīdi 
pieņemts uzskatīt par Dailes 
teātŗa dzimšanu. Pirmais direk-
tors bija Rainis, kaut būtībā te -
ātŗa ideju bija izsapņojis Eduards 
Smiļģis, kuŗš ķērās pie insce nē-
šanas un divus gadu desmitus 
arī tēloja lielāko tiesu galveno 
lomu.

Līdzās Nacionālajam teātrim 
nu Rīgā bija otrs teātris – ne tikai 
konkurents publikas pievilinā-
šanas ziņā, bet pēc Smiļģa iece-
res – atšķirīga, vēl nebijusi māk-
slas vienība, kuŗas mērķis bija uz 
skatuves īstenot vairāku virzie -
nu sintēzi, teatrālo spēli sakau-
sējot ar izrādes vizuālo tēlu, 
mūziku, kustību, gaismu parti-
tūru. Eduarda Smiļģa Dailes 
teātris sava dibinātāja vadībā bija 
jaunu formu, jaunu ceļu mek lē-
tājs. Tas pamazām iekaŗoja ska-
tītāju atsaucību un dedzīgu 
mīlestību.

Gadu gaitā mainoties aktieŗu 
un skatītāju paaudzēm, māksli-
nieciskiem vadītājiem un laik-
meta kolīzijām, piedzīvojot arī 
pārcelšanos uz Smiļģa izsapņoto 

jauno teātŗa ēku Brīvības ielā, 
tagad teātris svin savu simtgadi. 
Notiek atjaunošanās gan fiziski, 
remontējot plašo teātŗa namu 
un tā priekšlaukumu, gan māk-
slinieciski – tikai šogad iegūtu 
līdeŗu vadībā. Kopš pavasaŗa 
direktors ir populārais aktieris ar 
uzņēmēja pieredzi Juris Žagars, 
mākslinieciskais direktors Vie s-
turs Kairišs. Iestudējumi, kas 
tapuši jaunajā posmā, pārvarot 
pandēmijas laika grūtības, lieci-
nāja par skatuves mākslas pa -
grie šanos aktuālas  proble mā ti-

kas  un jaunu izteiksmes meklē-
jumu virzienā. Jubilejas svinības 
nācies atlikt, jo valstī izsludināta 
ārkārtas situācija, kuŗā skatītā-
jiem jāiztiek bez teātŗa. 

Bet darbs rit, notiek jaunu iz -
rāžu mēģinājumi. Jubilejas die-
nās teātris paziņoja par divu 
jaunu iestudējumu pabeigšanu. 
Mazajā zālē sagatavots Regīnas 
Ezeras romāna “Zemdegas” ska-
tuves variants, bet uz Lielās ska-
tuves gatavs uzrunāt skatītājus 
Māras Zālītes jaundarbs “Smiļ-
ģis”, ko iestudējis māksliniecis-

kais direktors Viesturs Kairišs. 
Eduardu Smiļģi šai izrādē tēlo 
seši Dailes aktieŗi, iemiesojot te -
ātŗa radītāja suģestējošo, daudz-
veidīgo un daudzšķautņaino tēlu. 

Dailes teātris dzīvo, strādā, at -
tīstās. Un tas katrā ziņā ir vēr-
tīgāk nekā nogrimt pagātnes 
panākumu atcerēs un pulcēties 
pompozās svinībās. 

Latvijas pasts izdevis past-
marku ar fotomākslinieka Gu -
nāra Bindes slaveno Smiļģa foto-
portretu, savukārt grāmatu ap -
gāds ”Neputns” laidis klajā ap  jo-
mīgu un bagātīgi illustrētu grā-
matu “Dailei 100”.

Gundega Saulīte

Dailes teātrim 100

Jaunajā izrādē “Smiļģis” galveno varoni iemiesos seši Dailes 
teātŗa aktieŗi. Ar nepacietību gaidām tikšanos // Foto: Kristaps Kalns
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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

GODĀTIE LASĪTĀJI!
Ir pienācis laiks sveikt radus, draugus un citus mīļus cilvēkus 
Ziemassvētkos. Ielieciet savu apsveikumu Laikā – un to izlasīs 

Amerikā, Kanadā, Latvijā un citur Eiropā!
Maksa par sludinājumu šajā lappusē un šādā izmērā – USD50,–

Lūdzu iesūtīt
līdz š.ģ.

14. decembrim
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MĀRIS 
BRANCIS

Latvju stila veidotājam
Jūlijam Maderniekam 150

Skats no izstādes Skats no izstādes

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

“Mēs par Madernieku varam 
teikt, ka viņš ir ieaudzis savā stilā 
un latvju tauta ieaugusi viņā,” tā 
tieši pirms 100 gadiem rakstīja 
gleznotājs Kārlis Miesnieks. Un 
dižajam piebaldzēnam var tikai 
piekrist – vismaz pavisam nese-
nos laikos katrai audējai vai 
rokdarbniecei Jūlija Madernieka 
vārds bija vienmēr uz lūpām,  un 
viņu daudzināja kā izcilāko 
meistaru latviešu daiļamat nie-
cībā. Varēja aizmirst Ansi Cīruli, 
Jūliju Straumi vai kādu citu, bet 
viņu zināja. 

Arī  aiztecējušā gadsimta 70.-
80. gados manu studiju laikā 
Mākslas akadēmijā, mākslas 
vēs turē nepārtraukti runāja par 
Jūliju Madernieku (1870-1955) 
gan kā par lielu ornamentu 
meistaru, gan kā par paklāju un 
citu tekstiliju autoru, gan kā par 
interjeru mākslinieku, par peda-
gogu, taču visvairāk par viņu kā 
par prasīgu un stingru izstāžu 
recenzentu, kuŗš dziļi un patiesi 
novērtējis sava laika mākslas 
attīstības procesus Latvijā. Pa -
domju okupācijas gados notika 
pat vairākas viņam veltītas iz -
stādes, bet nekad tās nebija tik 
pilnīgas un emocionāli iedar-
bīgas kā pati jaunākā, kas tagad 
līdz pat nākamā gada 28. feb -
ruārim skatāma Dekorātīvās 
māk slas un dizaina mūzejā Rīgā. 
Izstāde ir ārkārtīgi krāšņa un 
notiek mākslinieka 150 gadu ju -
bilejas reizē.

Tāpat jāizceļ prieks par to, ka 
vismaz Rīgā izstāžu rīkošanā 
esam aizgājuši no rutīnas, kad 
vienu mākslas darbu nomaina ar 
otru un pasludina, ka jauna 
izstāde ir sagatavota. Tagad liela 
vērtība ir ne tikai ieguldītajam 
pētnieciskajam darbam, bet arī-
dzan izstādes vizuālajam tēlam 
kā palīglīdzeklim saturiskajai, 
emocionālajai un ideoloģiskai 
iedarbībai uz skatītāju.

Pietiek pārspert soli pāri iz -
stāžu zāles slieksnim, kad skatī-
tājs ir ierauts Jūlija Madernieka 
garīgajā telpā. Etnografiskos or -
namentus izmantoja, kuplināja 
un bagātināja Ansis Cīrulis un 
viņa kollēgas, tos izmantoja Jūlijs 
Madernieks savos paklājos, aiz-
karos, mēbeļu audumos vai ta -
petēs, taču viņa darbos tas bija 
tikai pamats, uz kā viņš radīja 
savus rakstus, gluži citus nekā 
ierastos ornamentus, ko nosau-
cam par Jūlija Madernieka stilu.

Tas notika tāpēc, kā uzsveŗ 
izstādes veidotāja Rūta Rinka, ka 
Jūlijs Madernieks, sekojot laik-
meta prasībām, “izvirzīja mērķi 
radīt vienotu stilu, kuŗa izkop-
šana kļuva ar viņa radošā mūža 
virzošo spēku un izpaudās vis-
dažādākajās darbības jomās. Šo -
dien, skatoties uz Madernieka 
stilu ar simt gadu distanci, tas 
pārsteidz ar savu laikmetīgumu, 
bet pats mākslinieks – ar radošās 
darbības neparasti universālo 
diapazonu.”

Taču tas, ka Jūlijs Madernieks 
tiecās radīt vienotu stilu, nav 
īpašs pārsteigums – pēc tā savu-
laik tiecās mākslinieki gadsimtu 
mijā – radās jūgendstils un citi 

vēl pirms tā. Arī latviešu stila 
veidotājs ceļu aizsāka, paķer-
dams sev ceļasomā jūgendu, kas 
mēģināja būt par pasaules vie -
notāju. Cita lieta – Jūlijs Mader-
nieks centās radīt nacionālu, lat-
visku stilu, izceldams tautas rak -
stos bazētu tautiskumu. Atce-
rēsimies 19.-20. gadsimta mijā 
radušos Skandinavijas un Zie -
meļvalstu nacionālo roman-
tismu, kam aicināja sekot Janis 
Rozentāls un ko izmantoja lat-
viešu architekti. Atgādināsim tā -
pat to, ka šo gadsimtu mijā 
latvieši arvien drošāk un spē cī-
gāk sevi pieteica kā saimnie-
ciskajā dzīvē, tā kultūrā. To uz -
tvēra arī Jūlijs Madernieks, kuŗš 
piedāvāja savu ļoti oriģinālu un 
spēcīgu skatījumu, savu variantu, 
kā izcelt un vienot latviešu tautu. 
Arī vēlāk 20. gadsimta 20.-30.

gados viņš attīstīja šo stilu visās 
dzīves jomās, jo īpaši interjerā, 
mēbelēs un tekstilijās. Diemžēl 
Otrais pasaules kaŗš pārtrauca šī 
stila veidošanas turpinājumu. 

Jubilejas izstādi sagatavojusi 
kurātore Rūta Rinka un projekta 
vadītāja Inese Baranovska, vi -
ņām palīdzējusi izstādes māksli-
niece Dace Džeriņa un grafiskā 
dizaina autors Mārtiņš Ratniks, kā 
arī visa plašā techniskā ko  manda.

Šīs ekspozīcijas virsvērtība ir 
tieši apliecinājums, ka Jūlijs Ma -
dernieks latviešu mākslā bija 
unikāls, neatkārtojams un daudz-
pusīgs. Līdz šim skatītās izstādes 
patīkami atgādināja par autora 
lielo devumu latviešu kultūrā, 
taču nekad neatklāja mākslinieka 
fundamentālo nozīmi. Šoreiz  to 
panāk gan ļoti plašais eksponātu 
daudzums, kas līdz šim nebija 

savākts vienuviet, gan ekspo zī-
cijas mākslinieciskais iekārto-
jums. Lielus laukumus klāj Ma -
dernieka rakstu atkārtojumi un 
palielinājumi. Izstādes veidotāji 
nebīstas rakstus uzkrāsot viet vie-
tām pat uz grīdas. Tas viss rada 
svētku noskaņu, izceļ ju  bi lāra 
unikālo vietu vispārējā kultūrā.

Bez paklāju, aizkaru un mē -
beļu audumu skicēm apmek lē-
tāju uzmanībai nodotas līdz šim 
neredzētas tekstilijas, mēbeles, 
grāmatu izdevumi, fotografiju 

palielinājumi, tajos parādās Jū -
lija Madernieka interjeri, kas 
gājuši bojā kaŗu un varu maiņās. 

Šī izstāde ir tāds pats atklājums 
kā Richarda Zarriņa jubilejas 
izstāde Nacionālā mākslas mū -
zeja galvenajā ēkā – kā viena, tā 
otra rada lepnumu par tik bagātu 
kultūrslāni, kas atklājas, paroko-
ties dziļāk pagātnē.

Vēl tikai jāpiebilst, ka gaidāms 
arī rakstu krājums, kas atklās 
Jūlija Madernieka personības 
lielumu.

Laika 14.-20. novembŗa nu -
murā Armands Birkens analizē 
ASV šāgada vēlēšanu balsošanu 
par prezidentu. Birkens uzstājas 
kā neatkarīgs pilsonis bez 
aizspriedumiem pret vienu vai 
otru kandidātu. Bet, ja viņš ir 
neatkarīgs, tad vilks ēd bur-
kānus! Birkena izteicieni nāk 
kā no Trampa grāmatas: ”Hi -
larija Klintone daudziem šķita 
visnepatīkamākā sieviete ASV 
polītikā”; ”...negaidiet, ka Bai-
dens vai viceprezidente Harris 
izpalīdzēs Latvijai, ja tas būs 
militāri vajadzīgs.”

Birkens žēlojas par pašreizējo 
sašķeltību ASV sabiedrībā. Bet 
sašķeltību izraisa fakts, ka 
Tramps bija prezidents bez 
precedenta ASV polītiskā vēs-
turē. Viņš meloja, zaimoja, lauza 
līgumus, pameta sabiedrotos.

ASV stiprums nāk ne vien no 
tās kaŗakuģiem un bezpilotu 
lidaparātiem, bet tikpat daudz 
no „mīkstā spēka” – demokra-
tijas, brīvības, sensenām vērtī-
bām.

ULDIS ROZE,
Douglaston, NY

Piebilde pie 
publicētā

Labdien, mīļie laikraksta lasītāji!
Šoreiz pie Jums vēršos ar 

lūgumu palīdzēt atšķetināt senu 
noslēpumu – kādas Latvijā dzī -
vojušas dzimtas likteni. Meklēju 
jebkādu informāciju par Alberta 
Georga un viņa dzīvesbiedres 
Klaudijas Bots (arī: Boots, Bōts, 
Boot) likteni.

musi 1900. gada 23. jūnijā Char-
kovā, Ukrainā. Pāris dzīvoja 
Rīgā, un viņiem bija divas mei-
tas: Edīte Otīlija Bots, dzimusi 
1925. gada 9. janvārī, un Sigrida 
(Zigrīda) Bots, dzimusi 1930.
gada 16. martā. 

Pēdējā šīs ģimenes dzīvesvietas 
adrese Rīgā bija Lācplēša ielā 66 
– 44, kur vēl 1940. gadā tirgotājs 
Alberts Bots reģistrējis savu 
firmu “Alberts Bots”.

Otrā pasaules kaŗa laikā ģi -
mene devusies bēgļu gaitās. Pēc 
neoficiālas informācijas, – visi 
četri uzkāpuši uz kuģa, lai brauk-
tu uz Vāciju vai Zviedriju.

Pastāv hipotēze, ka ar kuģi 
brauciena laikā notikusi nelaime 
un tas ar visiem pasažieriem no -
grimis. Tā gan ir tikai hipotēze 
bez jelkādiem pierādījumiem. 
Šos cilvēkus meklē viņu radi-
nieki Latvijā. 

Mīļie lasītāji, ja vien Jums par 
kādu no šiem cilvēkiem ir kaut 
niecīgākā informācija, liels lū -
gums sazināties! Mana e-pasta 
adrese ir lasmag2007@inbox.lv 
un telefona numurs – 00371 
29844524.

LĀSMA GAITNIECE

Alberts Bots (pirmais labajā 
pusē, ar salocītu mēteli pār 
roku) un viņa dzīvesbiedre 
Klaudija Bots (pirmā no 
kreisās puses, gaišajā kostīmā) 
// FOTO: Personīgais archīvs

Alberta un Klaudijas Botu 
meitas: Sigrida (kreisajā pusē) 
un Edīte Otīlija // FOTO: 
Personīgais archīvs

Alberts Georgs Bots dzimis 
1897. gada 6. septembrī Rīgā. 
Latvijas pilsonis. Luterānis; bijis 
piederīgs Vācu Ģertrūdes drau-
dzei. Pēc profesijas grāmatvedis. 
Viņa dzīvesbiedre bija Klaudija 
(Klawdija) Bots, Semjona meita, 
dzimusi Pisareva. Klaudija dzi-
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Valda meklē radiniekus

Kurtuve, kur strādāja latvieši

Apsveikums!

Trampa polītiskās karjeras rigormortis
un Džo Baidena uzvaras svinības

Rīgas kalna galā Konektikutā
Ticiet vai ne, šis stāstiņš sākās 

ar vienu nelaimīgu kaķi. Pirms 
gadiem, pēc pārcelšanās uz 
Rodailendu, mēs sākām meklēt 
ģimenei draudzīgu kaķīti. Avī zē 
izlasījām, ka vietējā dzīv nieku 
patversme, starp citiem, meklē 
mājvietu kaķim vārdā Rīga. 
Nekavējoties ne mirkli nolē-
mām ”tautieti” glābt – būs vēl 
kāds bezjūtīgs letiņš pametis, 
vai? Patversmē ieradušies, pra-
sījām pēc Rīgas. Mums parādīja 
būŗa stūrī sarāvušos mazu, 
pelēku kaķīti, kuŗš mums pie-
nāca klāt un klusi ieņaudējās. 
Likās, kaķis būs kluss, un –  kur 
nu vēl – vārdā Rīga. Tūdaļ tei-
cām, ka mēs Rīgu ņemsim. 
Uzraudze – jauna meitene bija 
pārsteigta. Vai tiešām tieši šo 
kaķi mēs vēloties, viņiem taču 
citu kaķu netrūkstot, varbūt 
cits būtu labāks. Mēs konkrēti 
atbildējām, ka vēlamies tieši šo 
kaķīti un viss. Mums taču ko -
pīga radniecība un vēsture! Pa -
visam apjukusi, meitene šaubīgi 
skatījās. Kam tad būtu kopīga 
radniecība ar to kaķi? Mēs viņai 
izstāstījām: tā kā kaķa vārds ir 
Rīga un vismaz viens no mums 
ir dzimis Rīgā, bet abi esam 
dzimuši Latvijā, tāpēc mums 
zināma kopība ir. Tad vēl pa -
jautājam, vai kāds to Rīgu no 
Rīgas atvedis? Meitene sāka 
skaļi smieties, pat līdz asarām. 
Ticiet man, viņa vēl smiedamās 
pastāstīja, tas kaķa dzīvesstāsts 
ir pavisam citāds. Proti, to esot 
atnesis kāds bēŗu nama īpaš-
nieks, kas kaķi atradis pie bēŗu 
nama durvīm un domājis, ka 
šis miris. Tad kaķis atdzīvojies, 
un, tā kā bijis tuvu nāvei, no -
saukts par Rigor Mortis. Kad no -
nācis patversmē, pārvalde šau-
bījusies, vai kāds gribēs ņemt 
kaķi vārdā Rigor Mortis. Tāpēc 
kaķa vārds saīsināts uz Rīgu. 

Mēs Rīgu tūdaļ adoptējām un 
drīzi sadraudzējāmies, kā jau 
veci rīdzinieki. Diemžēl Rīgai 
vislabāk patika būt ārā, svaigā 
gaisā. Tā vienā siltā vakarā Rīga 
atkal izgāja baudīt dabu. Otrā 
rītā mēs viņu atradām puķu 
dobē, koijotu nopietni sakostu, 
un Rīga beidzot piedzīvoja pati 
savu rigor mortis.

Nodomāju par nelaiķi Rīgu 
kādreiz uzrakstīt, bet prasījās 
pēc kaut kā vairāk, lai sanāktu  
plašāks stāsts. Tā pēc Rīgas 
bērēm sāku meklēties tīmeklī. 
Diemžēl neko īsti līdzīgu neat-
radu, bet uzgāju, ka mums 
tepat kaimiņos, Konektikutas 
štatā, slejas Rīgas kalns (Mount 
Riga). Nodomājām tur kādreiz 
aizbraukt. 

Tad atnāca 3. novembris, un 
likās, ka šis nu ir īstais laiks 
Rīgas kalnu apmeklēt un tieši 
te, kalngalā, nosvinēt Trampa 
polītiskās karjeras rigor mortis 
un Džo Baidena uzvaru.

Rīgas kalns ir 524 metrus 
augsts paugurs Konek tiku tas  

L A T V I E Š I  C E Ļ O

pašos ziemeļrietumos, tātad 
maz liet augstāks par Gaiziņ-
kalnu. Braucot pa milzīgi stāvu 
un ļoti šauru vienvirziena 
grants ceļu, jābūt drošsirdīgam. 
Nezināju, ko darīšu, ja pretim 
brauks kāda mašīna. Bet bīs-

tamais brauciens bija to vērts. 
Kalna galā, sākot ar 1762. gadu 
darbojās Rīgas kalna dzelzs-
rūdas rūpnīca, veiksmīga dzelzs 
ražotāja ASV koloniālā un 
pēcrevolūcijas laikā. Rūpnīca 
bija viena no galvenajām vie-

tējām lielgabalu ražotājām, un 
1812. gada kaŗa laikā tā ražoja 
kuģu enkurus un stieņu dzelzi 
– līdz 1847. gadam, kad aug-
stākās kvalitātes rūdas aptrūka.
Rūpnīcā strādājuši arī latvieši. 
Bijuši labi darbinieki, bet tu -
rējušies savrup. Citi viņus uz -
skatījuši par īpatņiem, jo viņi 
turpinājuši piekopt savas ne -
parastās tradicijas.  

Kamēr rūpnīca bija aktīva, 
Rīgas kalnā bija ap 100 apdzī-
votu ēku, skola, pasts un vei-
kals. Dažas celtnes ir skatāmas 
vēl šodien. Ļoti interesanti bija 
apskatīt veco kapsētu. Meklē-
jām, domādami, vai atradīsim 
kādu aizmirstu radinieku. 
Diem žēl nevienu kapakmeni ar 
latviešu vārdu neatradām, jo 
visi bija apsūbējuši un vārdi 
laika zoba izdzēsti. Šodien  
Rīgas kalna valsts parks pastāv, 
tā ir  publiska atpūtas vieta un 
piedāvā nūjošanas un loku 
medību iespējas.

Nav gan skaidrs, kā kalns 
ieguva Rīgas vārdu. Varbūt kon-
  krētākais ir nezināma autora 
2010. gadā rakstītais e-pasts:

FOR THE RECORD, MANY 
OF THE “RAGGIES” FROM 
THE MT, RIGA AREA OF 
CT/N.Y. BORDER WERE 
IMMIGRANTS FROM LAT-
VIA, SOME FROM THE 
LATVIAN CAPITAL AND 
LARGEST CITY CALLED 
RIGA. THEY WERE COM-
PRISED OF SKILLED CRAFTS-
MEN, IRON FOUNDRY 
WORKERS AND SAILORS 
WHO APPEARED STRANGE 
TO THE LOCAL TOWND 
DUE TO THEIR DIFFE REN-

CES IN CULTURE AND 
LANGUAGE THEY PLAYED 
A VITAL ROLE IN CREATING 
CHARCOAL FOR THE 
NEARBY FOUNDRIES AND 
THEY WERE RESPONSIBLE 
FOR CREATING (FORGING) 
THE IRON ANCHORS NED-
ED BY THE MILITARY.THE 
IRON FOUNDRY ON TOP 
OF MT. RIGA IS STILL 
PRESENT.

Stāvot Rīgas kalna galā, mēs 
atvadījāmies no vecā un ap -
sveicām jauno prezidentu, ce -
rēdami, ka nākamie četri gadi 
būs kaut cik normāli. Vai 
tiešām tiek prasīts par daudz? 
Bija apnicis  klausīties Trampa 
plātīšanos un vērot viņa pat-
mīlību. Viņš  nebija piemērots 
demokratiskas valsts prezi-
dents un brīvās pasaules līderis. 
Likumīgi zaudējis, Tramps pat 
nespēj ar  godu aiziet. Bet jeb-
kuŗā gadījumā 20. janvārī viņš 
pievienosies tam mazajam viena 
termiņa prezidentu klubam,  
kuŗus kopš pirmām prezidenta 
vēlēšanām 1788. gadā pa visiem 
šiem 232 gadiem tauta ir no -
raidījusi un nepārvēlējusi.  

Lai nu kādi būtu Džo Baidena 
trūkumi –  un tādu ir daudz – ,  
vismaz ir reāla cerība, ka viņš 
mēģinās šo polītiski sašķelto 
tautu kaut cik apvienot, ka 
viņam rūpēs visi, ne tikai tie, 
kas par viņu balsoja. Nesen 
viņš teica:„ Folks, look, we’rego
ing to unite Democrats, Re  pub
licans, independentsofeverystripe. 
That’swhatthenation needs. 
We’ve got to bringthecountryto
gether”.

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

Petersburg, Florida 33715

USD 35,–

JAUNA
GRĀMATA!

Edžus Vējiņš.
"Nepār☐raukušie"
Viļa un Valentīnas Vītolu 
dzīvesstāsts. – Rīgā, 334. lpp.
"Šo grāmatu arī pavisam nopiet
ni iesaku izlasīt kā mācību grā
matu tiem, kas studē mārketingu 
un menedžmentu, jeb kā man 
patīk teikt, "studē par miljonā
riem"."

Prof. Pēteris Bolšaitis

JĀNIS BOLIS 
jurists, rakstnieks, 

ceļotājs
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EDUARDS 
SILKALNS

Par to pašu citādāk
Inga Gaile, Rakstītāja, romāns, apgāds Dienas Grāmata, 2020. g., 216 lpp.

Čekus rakstiet Inesei Zaķis – 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

Laika grāmatas izdevumi Jūsu dāvanām Ziemsvētkos par USD 20,– un USD 35,–
FREE SHIPPING!

Auziņa Szentivanyi.
Celmus laida mākoņos.
Par šo grāmatu atzinīgi iztei-

kusies latviešu dzīvesziņas la -
bākā pazinēja, mūsu bijusī Valsts 
prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.

USD 20,–

Sandra Bondarevska.
Pētersoni Īrijā.
Kārļa Pētersona veikaliņā Dub-

linā joprojām tirgo pīpes… Un 
Egils Levits viņu piemin savā 
Valsts svētku uzrunā.

USD 20,–

Elmārs Zemovičs.
Mūzikālā Latvija attēlos.
Coffeetable book mūzikas 

draugiem. Vēsturiski foto ar in -
formāciju par tiem laikiem, kad 
Vērmaņdārzā un Jūrmalas par-
kos – gluži kā Vīnē – spēlēja 
orķestri.

USD 20,–

Gundega Repše. Dzintra Vilks. 
Gobelēni un Esejas.
Neliela, bet grezna grāmata 

angļu un latviešu valodā. Lieliska 
dāvana latviešu un cittautu 
mākslas cienītājiem. 

USD 20,–

J. Zilgalvis.
Laiks ceļot. 3. daļa.
Bagātīgi illustrēts un infor mē-

jošs ceļvedis pa Latvijas sakop-
tākajām pilīm, muižām un dār-
ziem. Attēlu paraksti un kopsa-
vilkums arī angļu un vācu 
valodā. 

USD 35,–

Karmena Kurzemniece.
Ventas vālodzes dziesma.
Trimdas gados un, dzīvojot 

Latvijā, tapušas vārsmas. Īpaši 
iesakām dzejas draugiem, kam 
tuvi reliģiskie motīvi.

USD 20,–

Leons Briedis.
Melnais akmens, baltās kājas.
Augstas raudzes dzeja – par 

dzīvi, likteni, Mūžību. Ziem-
svētku un gadumijas laika va -
kariem gaišā noskaņā.

USD 20,–

Vaira Paegle.
The Thorns of Freedom.
Izcilās polītiķes, PBLA valdes 

priekšsēdes atmiņas par Latvijai 
nozīmīgo laiku pēc neatkarības 
atgūšanas.

USD 20,–

Māris Visendorfs.
Latvijas armijas kaŗa orķestri.
Unikāls vēsturisks apskats ar 

daudz seniem foto par mūsu 
valsts bruņoto spēku orķestriem 
un mūziķiem. 

USD 35,–

Gunārs Zemgals.
Uz un aiz skatuves.
Grezna grāmata par pazīstamā 

latviešu scēnogrāfa Gunāra Zem-
gala mūža veikumu. Meistara 
rok raksti un skices ļauj ielūkoties 
viņa radošajā laboratorijā.

USD 35,–

Nikos Kazantzakis.
Kristus pēdējais kārdinājums.
Romāns literatūras gardēžiem 

ar Pētera Bolšaiša priekšvārdu. 
Viņš arī tulkotājs.

USD 35,–

1942. gadā mirusī rakstniece 
un sieviešu tiesību cīnītāja 
Ivande Kaija savā kapā – uz 
galvošanu – apsviestos otrādi, ja 
manītu, cik liela uzmanība viņai 
pievērsta 2020. gada Lat vijā. Vēl 
8. – 14. augusta Laikā  pievērsos 
viņas mūža aprak stī šanai veltī-
tajam Jāņa Ūdra ro  mānam 
Ivande Kaija –Sieviete dzelme, 
bet starplaikā klajā nācis Ingas 
Gailes (1976) romāns Rak stītāja, 
un tapšanas stadijā ir Gundegas 
Grīnumas monogra fija par 
Ivandi Kaiju. Kur mek lējami 
iemesli šādam entuziasmam uz 
rakstnieci, kuŗas darbus sava 
laika kritika nemaz tik augstu 
nenovērtēja, bet sauca, vis maz 
romānu Iedzimtais grēks (1913), 
pat par pornografisku? Viens no 
iemesliem noteikti būs apstāklis, 
ka dzimumu vienādo tiesību 
nepieciešamība kļuvusi par mo -
des tematu. Nupat taču pirmā 
sieviete ASV vēsturē ie  vē lēta par 
turienes viceprezidenti! Cits 
iemesls varētu būt, ka mūs dienu 
rakstītājiem laikmeta gaume ļauj 
izdarības, kādas 1913. gadā tika 
uzlūkotas par netiklām, attēlot 
bez jebkādiem eufēmis miem 
un aizplīvurotības. Šo brīvību 
mazāk izmantoja Jānis Ūdris, 
toties līdz galējībai to dara Inga 
Ābele. 

Konkurences apstākļos, kur 
vairāki rakstnieki raksta par 
vienu tematu, saprotama ir viņu 
vēlēšanās citam no cita atšķirties. 
Kamēr Ūdŗa darbs bija samērā 
tradicionāls un neielaidās for-

mas eksperimentos, Gaile cenšas 
būt oriģināla, Kaijas mūžu pa  rā-
dot ačgārnā chronoģiskā secībā, 
sākot ar viņas miršanu un bei-
dzot ar dzimšanu. Pirmajām 
no daļām ir skumjie virsraksti 
Beigas, Slimība, Galvassāpes, bet 
pēdējām cerīgākie un dzīvi ap -
liecinošie Sākums, Kāzas, Bērni... 
Pirmajā nodaļā večiņa, vecenīte 
pēc satiksmes negadījuma, sa -
brauk šanas, Rīgas 1. slimnīcā mirst 
(drūmāk vairs nevarētu!), bet 
priekšpēdējā nodaļa sākas ar ce -
rī bas pilnajiem Ivandes vārdiem:

Ir 1891. gada pavasaris. Un 
viss, viss ir iespējams. Es esmu 
iemīlējusies. Viss smaržo. Es esmu 
skaista. Man ir balta blūze un 
tumši svārki. Man ir visskaistākās 
acis visā Rīgā, un ne jau es pati to 
apgalvoju. Ceriņi smaržo nerem
dināmi.           

Rakstniece izvēlējusies Dieva 
doto secību – vispirms dzīve, tad 
nāve – apsviest otrādi un likt (šīs 
zemes) dzīvei sekot viņas varo-
nes nāvei. Ivandes sākumam 
lemts kļūt par lasījuma beigām. 
Vai šāda lietu secība lasītāju 
apmierina? Gribas sacīt, ka vai -
rāk var just līdzi lasīšanas gaitā 
jau iepazīta nekā gluži sveša 
cilvēka nāvei. Otrkārt, pie ačgār-
nās secības konsekventi pietu-
rēties autorei nemaz nenākas tik 
viegli. Romāna gaŗāko nodaļu 
Galvassāpes sastāda fiktīvi, iztē-
loti ieraksti Kaijas dienasgrā-
matā uz priekšu tekošā laikā no 
1918. gada augusta līdz 1921. 
gada aprīlim. Arī romāna iz -

skaņā, nodaļā Sākums, bez beigu 
izskaņas tomēr neiztikt.

Cita grāmatas īpašība ir stās-
tījuma lēkāšana no vienas es-
personas pie otras. Stāstu it kā 
no viņsaules stāstīt iesāk pati 
Kaija („1942. gada ziemā, kad es 
nomiru...”) Daļu otrās nodaļas 
stāsta Kaijas ilgstošās slimības 
laika aprūpētāja Ida, tad atkal 
stāstīšanas stafeti pārņem ro -
māna autore. Lasītājam jāpa-
stiprina uzmanība, piedomājot, 
kuŗš tad nu kuŗā brīdī ir pār-
ņēmis runas pavedienu. Nepa-
līdz Kaijas astoņgadīgā dēlēna 
astoņgadniekam  pagalam neti-
pisks runas veids, kad viņš vēro 
attiecības savu vecāku starpā: 

Es savā astoņgadnieka un ve 
cākās māsas, kuŗai jāatbild par 
mazākiem, prātīgumā spēju sa 
skatīt, ka tas, ka viņš viņu 
neapskauj un nenobučo, māti 
sāpina. (130. lpp.)    

Kāpēc romāns nosaukts par 
Rakstītāju, ne Rakstnieci? Var 
ienākt prātā doma, ka Inga Gaile 
būs savu agrāko laiku kollēgu 
rakstu mākslā gribējusi paze-
mot, it kā vēlēdamies teikt: „Ne -
kāda labā rakstniece jau viņa 
nebija, tikai tāda rakstītāja vien.” 
Tādai domai tomēr nav pamata. 
Gaile atsaucas uz pazīstamo tau-
tasdziesmu „Es kaŗā aiziedams”: 

No kaŗiņa pārnākdams,
Atrod’ lielu rakstītāju. 
Varbūt Gaile vēlas teikt: Ivande 

Kaija tāda pati māsiņa rakstos, 
kā tam pārnācējam no kaŗa –? 
Bet vēl jāņem vērā Kaijas 

grūtības kā izrunāt” tā uzrakstīt 
pat atsevišķas skaņas un burtus 
savā aprūpējamās statusā nonā-
kušai mūža beigu galā.  

Tīkams moments Ingas Gailes 
rakstu mākslā ir viņas patika 
sastādīt sarakstu jeb listes. Ie -
spai dīgs ir viņas varones credo 
jeb litanija piecās lappusēs (162. – 
167.), kur katrs teikums sākas 

brūnām skujiņām, sīk rožu lapi
ņām, viju viju aizvijas kā zaļa 
stīdziņa! Eju pa taciņu sīciņiem 
solīšiem klusu klusītēm – ne 
smildziņa, nelīkst ne asniņa zaļā 
galviņa, eju pa taciņu uz sapņu 
mežiņu, u.t.t. (200. – 207.)   

Kā Gailes romāns mērojas ar 
Ūdŗa darbu? – Ūdris plašāk skaŗ 
Ivandes Kaijas laika Latvijas 
sabiedriskās dzīves norises un 
personības, Gaile vairāk lūko 
iedziļināties Kaijas dvēseles pa -
saulē. Ūdris daudzviet citē Kaijas 
dienasgrāmatu un citu rakstu 
fragmentus, bet Gaile tikai da -
žus, un viņa atzīstas, ka lielā daļa 
Kaijai piedēvēto rakstu vietu ir 
sadomātas. Ūdris vairāk notēlo 
Kaiju kā sieviešu tiesību cīnītāju 
un sava ceļa gājēju, bet Gaile – 
kā bērnu māti un pat kā sava vīra 
Dr. Fēliksa Lūkina sievu, lai 
kādas arī attiecības viņu starpā 
būtu bijušas. Ūdŗa traktējums  ir 
it kā vīrišķīgāks, Gailes – sie -
višķīgāks, Ūdŗa – chronik vei-
dīgāks, Gailes – poētiskāks. 

Ar nepacietību tagad gaidīsim 
literatūrzinātnieces Gundegas 
Grīnumas monografiju par 
Ivandi Kaiju. Vai viņa atsauksies 
arī uz abiem 2020. gada ro  mā-
niem par Kaiju? Vai varam gai-
dīt uz zinātnieces autoritātīvu 
spriedumu par divu cienījamu  
rakstnieku nenovēršami subjek-
tīvo pieeju savai varonei? Vai 
būtu pamats teikt, ka viens no 
viņiem vairāk pietuvojies „īsta-
jai” Ivandei Kaijai nekā otrs?

vārdiem „Es esmu...” Kupls ir 
viņas piedāvātais miršanas 
eufēmismu saraksts: atdod galus, 
dodas uz citiem medību laukiem, 
noliek karoti, nonāk Ābrahama 
klēpī, aizbrauc uz Vāczemi, no 
nāk smilšu kalniņā, izpūš pēdējo 
dvašu... (203.) Citviet viņai patīk 
rotaļāties ar deminutīviem: Mana 
taciņa, noslēptā taciņa, apkaisīta 
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Lalita un Valdis Muižnieki 2009. gadā

Krista Belševica

Trimdas izskolotie. Krista Anna Belševica
Krista ir Valža Muižnieka 

piemiņas stipendijas saņēmēja. 
Valdis Muižnieks trimdas lat-
viešu sabiedrībā bija nenovēr-
tējams, Amerikas latviešu sa -
biedrībai viņš deva ārkārtīgi 
daudz. Savulaik Valdis bija 
viens no Amerikas latviešu jau-
natnes apvienības (ALJA) di  bi-
nātājiem, kādu laiku arī tās 
priekšsēdis. Viņš arī nodibināja 
jauniešiem sešu nedēļas nogaļu 
(6x1) kursus dažādās ASV pa -
valstīs. No tiem ar laiku izvei-
dojās 2x2 un 3x3 nometnes, 
kas darbojas vēl tagad un nu  
tiek organizētas arī Latvijā. Val-
dis Muižnieks bija Latviešu 
studiju centra (LSC) Kalamazū 
dibinātājs un administrātors. 
Viņš panāca arī to, ka studen-
tiem tika uzcelta mītne, un 
vairākus gadus latviešu jaunieši 
tur studēja latviešu valodā. Uz 
Kalamazū brauca studenti gan 
no Kanadas, gan Austrālijas, 
gan Eiropas. Tagad daudzi no 
šiem studentiem dzīvo un strādā 
Latvijā. Valdis  Muiž nieks bija 
arī Latviešu fonda dibināšanas 
iniciātors un diezgan ilgi bija tā 
priekšsēdis. Par savu nenogur-
stošo darbu latviešu sabiedrībā 
Valdis ir apbalvots ar Kultūras 
fonda Goda rakstu, ALJA Zelta 
nozīmi, Daugavas Vanagu Cen-
trālās valdes Atzinības rakstu, 
pulkveža Januma balvu. Viņš ir 
Rietummičiganas universitātes 
Goda doktors un Triju Zvaigžņu 
ordeņa virsnieks. 2009. gada 
10. jūlijā piepeši apstājās Valža 
Muižnieka sirds, un dzīves-
biedre Lalita nodibināja viņa 
piemiņas stipendiju. Krista 
Anna Belševica ir viena no 
stipendiātēm. Viņa raksta:

„Esmu dzimusi 1993. gada 
10. februārī, piecos no rīta Jel-
gavā. Mani vecāki tolaik dzī-
voja Bauskā, un māte strādāja 
slimnīcā, bet Bauskas slimnīcā 
toreiz bija karantīna, tādēļ tēvs 
māti aizveda uz Jelgavu. Man ir 
arī māsa, dzimusi Ventspilī, 16 
gadus pirms manis. Nebiju ”plā -
nots” bērns, piedzimu mātei, 
kad viņai jau bija 40 gadu. Vec-
vecāki jau bija miruši. Mana 
ģimenes vēsture ir gana kom-
plicēta, brīžiem tumša. Bet 
mani vecāki visu savu mūžu 
veltījuši, lai izrautos gan no 
nabadzības, gan radītu ap sevi 
cienīgu dzīves vidi. Tādējādi 
esmu arī pirmā no ģimenes, 
kas varēja atļauties studēt pilna 
laika studijās, un pirmā, kas 
ieguvusi maģistra gradu. Iesā-
kumā studēju filoloģiju. Inte-
resanti, ka patiesībā gribēju 
studēt filozofiju vai psicho lo-
ģiju, taču vidusskolas laikā 
mazliet nomaldījos no ceļa... 
Varbūt nav pareizi teikt, ka 
nomaldījos, jo īstenībā tajos 
pāris gados ieguvu ārkārtīgi 
daudz dzīves pieredzes, zinā-
šanu par sevi un pasauli. Pēc 
pamatskolas beigšanas izlēmu, 
ka studēšu mūziku, iešu profe-
sionālas mūziķes ceļu. Taču 
trešajā kursā ”salūzu”. Pirmkārt, 
piedzīvoju savu pirmo smago 
depresiju mūžā, otrkārt, sapra-
tu, ka profesionālā mūzika nav 
tas ceļš, ko vēlētos iet. Mīļākās 
man bija filozofijas stundas, un 

ASTRĪDA 
JANSONE

ar laiku sāka šķist, ka ikdiena 
tikai atņem laiku naktīm, kas 
bija pilnas ar lasīšanu. Latvijā 
tolaik vēl, cik noprotu, nebija 
tik ļoti labas izpratnes par to, 
ko darīt ar cilvēkiem, kas cieš 
no  bipolārajiem traucējumiem, 
tādēļ man bija jācīnās vienai. 
Bet tas, protams, ir atsevišķs 
stāsts. Pabeidzu vakarskolu, kas 
bija viena no interesantākajām 
mācību vidēm, kuŗā esmu pie -

iepazinusi augstākās izglītības 
telpu, man bija pirmās zinā-
šanas par to, kas ir pētniecība. 
Laikam biju kādam ”iekritusi 
acīs”, jo stipendijai pati nepie-
teicos – man vienu dienu pa   -
ziņoja, ka kāds no pasnie dzē-
jiem mani ir ieteicis. Smieklīgi, 
ka tajā laikā daudz domāju par 
to, ka īstenībā gribu izstāties no 
Universitātes, jo man izvēlētā 
mācību programma likās nove-

mēs, bet pagaidām būtu ļoti žēl 
atstāt ministrijā ierasto darbu, 
kas ir ļoti interesants. Tur strā-
dājot, ļoti daudz iemācos, man 
apkārt it ļoti gudri un motivēti 
kolēģi, ar kuŗiem prieks kopā  
strādāt. Naudu sauc dažādos 
vārdos, un Vītola fondā to sauc 
par stipendiju. Naudai ir ļoti 
daudz nosaukumu, un nosau-
kumu “stipendija” tā iegūst tad, 
kad nauda tiek piešķirta kādai 

kas Latvijā.  Bet laikam jau 
visam pa vidu pavīdēja arī pa 
kādam cerīgam argumentam, 
un Lalita, būdama ļoti dzīves-
gudrs cilvēks, saprata, ka ar 
laiku nolaidīšos no saviem jau-
nības maksimālisma augstu-
miem, un varbūt arī kaut ko 
jēgpilnu aiz sevis atstāšu. Bet 
īstenībā tajā laikā mocījos ar 
ļoti ielaistu depresiju. Stipen-
diju man piešķīra pēdējā baka-
laura studiju gadā, un varu 
teikt, ja nebūtu Lalitas, es var-
būt pat nebūtu studijas pabei-
gusi. Šai smagajā laikā mani 
izglāba doma, ka man kāds ir 
noticējis, ka kāds par mani 
domā. Vītolu fonds un tā pie -
šķirtā stipendija, man patiesībā  
bija ļoti dziļas un tuvas drau-
dzības sākums. Lalita man ir 
viens no retajiem cilvēkiem, 
kuŗa priekšā es atļaujos nebūt 
racionālā profesionāle, bet mazā 
sapņotāja, kas grib, lai viss 
vien kārši  būtu labi, un vislabāk 
– jau rīt. Bet es nekad neesmu 
jutusies tikai kā vērotāja. Man 
šķiet, cilvēki dažkārt par zemu 
novērtē savu rīcībspēju, jo 
valsts jau nav kaut kas atrauts 
no cilvēkiem, valsts esam mēs 
katrs. Vienmēr var kaut ko 
darīt, lai veidotu rītdienu la -
bāku, tādu, kāda katram tā 
patīk vislabāk. Ja man jautātu, 
kādu es gribētu redzēt Latviju, 
es teiktu tā – gribu, lai cilvēki 
vairāk apzinās savu rīcībspēju 
un, jā, arī atbildību, kas ar šo 
rīcībspēju nāk līdzi. Kādus bēr-
nus mēs audzinām, kā iztura-
mies pret savu valsti un citiem 
– tam visam ir liela ietekme uz 
sabiedrību tagad un ilgtermiņā. 
Es mazāk uzticos līdeŗiem un 
varoņiem, vairāk – gudrai, at -
bil dīgai un radošai sabiedrībai. 
Tādēļ varbūt arī mani tik ļoti 
saista kultūra un izglītība un 
iespēja strādāt, lai šādu sa  bied-
rību veidotu. Lai katra paaudze 
būtu gudrāka, brīvāka un maz-
liet drošāka par sevi.”

personai, kas mācās, attīstās, 
ceļ savu kvalifikāciju. Turklāt –  
nauda tiek piešķirta personai, 
no kuŗas nākotnē sagaida, ka šī 
persona izdarīs lielas lietas, 
tādas, ar ko mecenāts varētu 
lepoties. Intervijā, pēc kuŗas 
man piešķīra stipendiju, mēs ar 
Lalitu Muižnieci runājām par 
manu pētniecības darbu un par 
maniem lielajiem plāniem. Es 
tolaik noteikti biju daudz lie -
lāka ideāliste nekā pašlaik, biju 
gatava reformēt ja ne visu hu -
manitāro jomu, tad vismaz to, 

dalījusies, un es iestājos Uni-
versitātē patiesībā tikai tāpēc, 
”lai tiktu ārā no Rimi kasēm un 
trauku mazgāšanas”. Naudas 
man nebija, tāpēc  iestājos vie-
nīgajā programmā, kuŗā varēju 
tikt tā saucamajā budžetā – 
Baltu filoloģijas nodaļā. Vītola 
fonda stipendiju ieguvu pēdējā 
bakalaura kursā. Tad jau biju 

cojusi. Pašlaik esmu iestājusies 
doktorantūrā Latvijas Kultūras 
akadēmijā, pirmo semestri no -
turējos, bet nedomāju, ka no -
turēšos vēl vienu. Strādāju Iz -
glī tības un zinātnes ministrijā, 
un tas paņem daudz spēka, 
darbs ir stresa pilns un atbildīgs. 
Esmu gan apsvērusi domu da -
būt stipendiju un studēt ārze-

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

Petersburg, Florida 33715

“Priecājos, ka iznākusi 
šī lieliskā Astrīdas Jan-
sones grāmata par man 
līdzīgajiem trimdas bērnu 
bērniem, kas arī tic Latvijas 
nākotnei.

Lai tā iedvesmo arī citus!”

Cena: 20,– USD

MATĪSS KUKAINIS,
Zvērināts advokāts Latvijā 
un ASV

ASTRĪDA JANSONE

TRIMDAS BĒRNU BĒRNI 
LATVIJĀ
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publishing house is like a minia-
ture Ullstein,” he said with a smile.

I froze. The Ullstein brothers 
were Jews and had long since 
been chased out of Germany long 
ago. What was Steinert saying? 
The conversation, however, was a 
friendly one, and I soon under-
stood that Steinert had not meant 
anything bad. The Ullstein pub-
lishing house had once been very 
popular in Germany, and he was 
comparing it to Grāmatu Draugs. 
At the end of the conversation, 
Steinert invited me to visit him 
the next day at the ministry. There 
he gave me permission to reopen 
Grāmatu Draugs. Grāmatu 
Draugs had been resurrected!

Thanks to Steinert, other pub-
lishers could reopen their pub-
lishing houses if they wanted to. 
The only one that was not was 
Valters and Rapa. Rapa had died, 
and his widow was later given 
permission to open a bookstore. 

Who was Steinert? We became 
friends during the next months 
and years. He often visited our 
home. Steinert was a Nazi and 
wore its regalia, but I am not 
sure how far his Nazi trust really 
stretched. I never dared to ask 
about that, and he never talked 
about it either.

Steinert was a rich industrial-
ist from Germany. His factory 
manufactured stickers, not ones 
for children’s games, but instead 
ones that could be fired onto 
dishware. Drawings on porce-
lain dishes were fired with stick-
ers except when expensive art-
ists produced the drawings by 
hand. Steinert’s company was 
one of the largest ones, and he 
had even sold his products in the 
United States. I don’t know 
whether he joined the Nazi Party 
as a believer or for economic 
reasons, but certainly party 
membership did not harm him. 
It was nicer to spend time at a 
ministry in Rīga than to be in 
muddy trenches even if the 
Germans were on a victory 
march toward Moscow.

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. 44)

We would not have traveled to 
Melluži two days before the 
deportation, and our bones 
would now be bleaching in the 
vast region of Siberia. If my 
summer home had not been 
nationalized, the KGB would 
surely have turned up there, and 
we would be in the talons of the 
agency. Nationalization proved 
fateful after all. Destiny saved us 
with the help of Pētersons.

Pētersons went along with the 
Russians, and I don’t know what 
happened to him. Perhaps he 
returned, perhaps he died in a 
Russian province, and perhaps 
he faced a lack of mercy and 
ended up in Siberia. I have never 
heard anything about him.

The Russians were gone, and 
the German army chased them 
deeper and deeper into the East. 
Our country had new rulers. 
The joy of the first day was pre-
served, though it was less spon-
taneous. Our joy about the end 
of the red plague was not that 
easy to extinguish.

A few days after the Germans 
entered, I ran into Rīga’s most 
distinguished jeweler on the 
street, Vidzers. I knew him, and 
we talked for a while. He was a 
Jew, and it goes without saying 
that he was worried about his 
future. “It will not be easy for us,” 
he said. “Jews will be persecuted, 
but nothing can be worse than 
what happened before. At least, 
thank God, we got rid of those 
devils.”

Poor Vidzers. He did not get 
anything better from the new 
“devils.” He was left alone for a 
while, but then he and his family 
were taken to the ghetto, from 
which there was no return. He 
had saved himself from the 
Russians, but the Germans 
destroyed him. I don’t know why 
Vidzers was not deported on 
June 14, because many Jews 
were taken away. He was a rich 
merchant, and if the Russians 
had remained in Latvia, he 
would sooner or later have been 
shipped to distant Siberia, and 
he would not be able to escape 
his destiny. During the first days, 
however, even Vidzers the Jew 
was hopeful.

Latvians, too, soon lost their 
huge wave of delight. It did not 
look as if Latvia’s flags would 
wave everywhere, that our hymn 
would be played, and that there 
would be fireworks on 
November 18 (Latvian Indepen-
dence Day), as had been the 
case in the past. No, one occu-
pation had replaced another. 
New rulers came from Germany 
to govern our land and our 
nation.

Still, the atmosphere was dif-
ferent. The situation was worse 
for the Jews than it had been 
when the Russians were here, 
but if Latvians did not directly 
oppose the new system, then 

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,–

they could sleep peacefully at 
night without fearing that the 
KGB would come knocking on 
their door. At least the hoarse 
Asiatic air that we had breathed 
for a whole year was gone. It 
seemed that it was easier to 
breathe. People no longer walked 
with their heads hung low and 
with sad faces. We had at least a 
little bit of hope. As time passed, 
of course, the hope receded 
more and more, but this was the 
very beginning. It was the sum-
mer of 1941.

My factory stood as it had 
always stood, though the direc-
tor was gone. The Germans 
wanted life and work to contin-
ue, so smaller companies were 
privatized and given back to 
their owners. The leather and 
shoe trust was shut down during 
the first days of the German 
occupation, and its liquidator, 
Colonel Dušults, gave me a cer-
tificate to say that I was once 
again the owner of Belakords the 
very next day after he was 
appointed. I just had to clean up 
the red shrine, and work could 
continue.

The big chimney at the factory 
on Kalnciema Street began to 
belch smoke once again. During 
both occupations, people want-
ed music and songs. People were 
fighting somewhere, but others 
were dancing. That was life. 
During the year of Riekstiņš, we 
had recorded some songs from 
the “vast motherland.” There 
were not many of them, and I 
think that during the course of 
the next year they were recorded 
on wax at the radio station only 
once or twice.

Luckily, our old repertoire had 
not been destroyed. It had not 
occurred to Riekstiņš to destroy 
the original recordings of our 
national anthem and other 
national songs. Everything was 
there, and we could use it again. 
We were almost out of raw mate-
rials, however, and the most 
important one, shellac, could 
not be found anywhere. We had 
to be careful with the records 
that we still had. During the 
Riekstiņš era, records were only 
sold if the buyer could hand in 
an old or broken record in 
return. If it was ground up and 
supplemented with new shellac, 
then it could be used to prepare 
another new and good record. 
That is what we continued to do.

Belakords had survived the 
year of terror. It was just a night-
marish intermission with 
reports, plans, schedules, trusts, 
slogans and the red shrine. Now 
we could forget about all of that.

The situation with the pub-
lishing house was different. 
Nothing had survived. Even the 
buildings where the publishing 
house and printing operation 
had been had burned down. The 
printing presses, brought to 
another printing operation were 
listed as the property of the Riti 

company, which was owned by 
Jews. The company was not 
privatized, and the Germans 
took over the printing opera-
tion. During the war, I had to 
leave the printing presses in 
their hands, and I was paid a 
symbolic rental fee for their use.

It took a long time to get the 
publishing company back on its 
feet, and I wanted very much to 

A German had to chop the 
bureaucratic knot that had been 
tied by Latvians. A man called 
Steinert was the director of the 
publishing division of the 
Eastern ministry. Apparently he 
did not like the stepbrother of 
the state-owned publishing 
house that was in the Valters and 
Rapa building. He wanted to 
meet all former publishers and 

Our family in Esslingen, Germany.
Front row – Anna and Mārcis. Back row from left Anna, 

Helmars, Lotārs and Jalna

work again. I couldn’t wait to 
hold a new book from Grāmatu 
Draugs in my hands.

The issues related to Grāmatu 
Draugs were still being handled 
in the Valters and Rapa building. 
Now it was managed by Latvians 
who were almost like stepbroth-
ers of the liquidated state-owned 
publishing house, and they want-
ed to create something similar to 
the former publishing house. 
Private initiative was diligently 
working in other sectors, but 
those who controlled the pub-
lishing industry were still not 
sure whether the Latvians really 
needed their own publishing 
houses, as opposed to having 
just one. Week after week passed, 
and nothing positive happened.

see what kinds of books they 
had published. 

We organized an exhibition of 
books at the Valters and Rapa 
building, and I found a good 
corner for my books. I had 
books to show – large books 
about history, the collected 
works of Nordic authors, as well 
as biographies. I did not forget to 
present books that had been 
written by German authors such 
as Kellermann, Zuderman and 
Dwinger. I did not present any 
books by Remarque.

When Steiner got to my stand, 
he spent the longest time there, 
paging through my books and 
asking about how many copies 
had been printed and how the 
books were distributed. “Your 
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Lāčplēšu dienas atcere 
Indianapolē

Ar Latgales skolu pedagogiem, apmeklējot Eiropas Parlamentu 
Strasbūrā

Valsts svētku svinību koncerta dalībnieki

KĀRLIS RŪSA

Fonds nodarbojas ar lab da
rību, sadarbojoties ar Latgales 
skolām un pašvaldībām. Tā va 
dītāja, tulkotāja un žurnāliste 
Ligita Azovska stāsta. 

„Latgales skolu atbalsta fonds 
„Veronika” ir dibināts 2006. ga  da 
28. septembrī, un fonda misija 
ir veicināt Latgales reģiona 
bērnu un jauniešu izglītību un 
viņu garīgā potenciāla attīstību. 
Pārzinot tā laika sociāleko no-
misko situāciju valstī un re -
ģionā, fonda dibinātāji vēlējās 
sniegt atbalstu Latgales skolām, 
pirmām kārtām, uzlabojot sko-
lēnu un skolotāju darba un 
sadzīves apstākļus. Par  savām 
vērtībām Fonds noteica sociālo 
atbildību, sadarbību un attīs-
tību un izvirzīja sev šādus dar-
bības mērķus: veicināt skolēnu 
motivāciju iegūt izglītību, uz  -
labot jauniešu spējas iekļauties 
darba tirgū, palīdzēt pedago-
giem īstenot projektus izglītībā, 
sociālajā jomā, kā arī izkopt 
filantropijas tradicijas. Fondam 
„Veronika” ir piešķirts sabied-
riskā labuma organizācijas sta-
tuss.

Ir pagājis laiks, un turpmāk 
fonds plāno savu turpmāko 
atbilstoši jaunajiem apstākļiem. 
Skolas ir vesela ekosistēma,  un 
tāpēc esam izstrādājuši jaunu 
pieeju, ar kuŗas palīdzību pa -
redzam kļūt par tādu partneri 
skolām un sniegt tām tādu 

atbalstu, kādu vēl neviens līdz 
šim nav sniedzis, proti, ‒ sniegt 
iespēju attīstīt personiskos ta -
lantus, atbalstīt tos bērnus, ku -
ŗiem ir sarežģītāka sociāl eko-
nomiskā situācija mājās, bet 
viņu potenciāls ir liels un 
vērtīgs,  kā arī palīdzēt veidot, 
uzlabot un attīstīt sadarbību 
starp skolotāju, skolēnu un 
vecākiem. 

Fonds savu darbību uzsāka  
ar sociālo projektu “Skolas 
brīv pusdienas trūcīgo ģimeņu 
bērniem”, kas tolaik, 2006. – 
2008.  gados, bija visaktuālākā 
problēma. Par to liecināja 
Fonda veiktā Latgales skolu ap -
tauja. Līdztekus palīdzībai, ko 
saņēma trūcīgo ģimeņu sko-
lēni, Fondam izdevās aktuālizēt 
problēmu likumdevēja līmeni, 
vēršoties attiecīgajās Saeimas 
ko  misijās. Rezultātā tika pie -
ņemti lēmumi valsts līmenī – 
nodrošināt skolas brīvpus die-
nas visiem pirmklasniekiem, 
bet vēlāk arī visiem bērniem 
līdz 4. klasei. Vai kāds gan tagad 
spēj atcerēties tos nesenos lai-
kus, kad visi vecāki maksāja 
par skolas pusdienām pilnu 
summu? Fonds  arī iestājās par 
atbalstu mazturīgo ģimeņu bēr -
niem, lai viņi materiālo ap -
stākļu dēļ nebūtu spiesti pa -
mest skolu, bet varētu turpināt 
izglītību vidējā mācību iestādē 
un tādējādi būt labāk sagatavoti  

darba tirgum. Šī ideja diemžēl 
neatrada dzirdīgas ausis ne 
Izglītības un zinātnes minis-
trijā, ne LR Saeimas līmenī. 
Toties bijām  patiesi gandarīti, 
ka problēmas nopietnība tika 

nais ir vēlēšanās un zināšanas, 
ko var sniegt skolotāji un skolu 
direktori, ar kuŗiem gadu gaitā 
esam veidojuši labas attiecības. 
Arī šobrīd arvien veidojam 
jaunu sadarbību ar cilvēkiem 

ir jābūt gataviem tam, ka varam 
pagurt, un tad es paļaujos uz 
citu spēcīgu pārstāvju atbalstu. 
Un tādu mēs saņemam.

 Esmu gandarīta, ka fondā 
ienāk cilvēki no citām jomām 
un veidojas labā sinerģija ar 
cilvēkiem, kuŗi strādā izglītības 
laukā.

 Šobrīd mēs arī vēlamies 
palīdzēt skolām ar technoloģiju 
atbalstu. Ja vien kādam ir in -
terese un vēlme atbalstīt fondu 
ar technikas iegādi Latgales 
skolām, laipni aicinu sazināties 
ar mani personīgi – tālrunis 
+371 26465012. Ļoti novēr-
tēsim Jūsu  financiālo atbalstu, 
ko sūtiet:

Latgales skolu atbalsta 
fonds “Veronika”
 Reģ. nr.40008106676
AS SEB BANKA
Konta nr. 
LV07UNLA0050009026090

Ja vien ir kaut vai mazākā 
vēlēšanās būt ne tikai notikumu 
vērotājam un kritizētājam, bet 
gan veidot un ietekmēt šos 
notikumus, tad iesaistīšanās 
ne  valsts organizācijās dod lie-
lisku iespēju to darīt. 

Mana dzīve būtu tik “naba-
dzīga”, ja man nebūtu iespēja 
īstenot savus sapņus citu atbal-
stam. Mans vadmotīvs ir –

“Kas gan cits, ja ne es, kad 
gan vēl, ja ne tagad!”

Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika” –
iepazīsimies un atbalstīsim!

Dzestrā, vējainā, bet saulainā 
1. novembŗa dienā Indiana po-
les Latviešu centrā pulcējās 
tautieši, lai atzīmētu Lāčplēšu 
dienu Daugavas Vanagu orga-
nizācijas izkārtojumā. Īsu, bet 
iespaidīgu programmu sniedza 
mūsu jaunā paaudze.

Atceres brīdi ievadot, DV 
Mūža biedrs Renārs Šteinbachs 
atgādināja, ka Lāčplēšu dienā 
godinām Latvijas brīvības cīnī-
tājus, galvenokārt tos, kuŗi pie-
dalījās 1919. gada izšķirošajās 
kaujās. Lāčplēša kaŗa ordenis, 
ar devīzi “Par Latviju”, piešķirts 
2144 personām. Lāčplēšu dienu 
pirmo reizi atzīmēja 1920. gada  
11. novembrī, un ar laiku tā 
tiek plaši svinēta Tēvzemē un 
mītnes zemēs.  

Lāčplēšu atceres dienā India-
napolē pieminējām ne tikai Brī-
vības cīņu dalībniekus, bet arī 
leģionārus, partizānus Latvijas 
mežos un tos, kas stingri stāvēja 
Barikāžu laikā – visus, kas par  
visaugstāko upuri atdevuši sa -
vas dzīvības mūsu valstij. Šo 
dienu Latvijā ierasts atzīmēt ar 
lāpu gājieniem un citiem svi-
nīgiem sarīkojumiem.

Renārs beidza uzrunu ar vār -
diem: “Godinām tos, kas vēl 
joprojām cīnās pret pārkrie-
vošanos un par latviešu valodu, 
kultūru un Latvijas nākotni; 
tos, kam ir spēks, lai darītu 
visu, kas darāms Latvijas labā.”

Daugavas Vanagu apvienības 
Indianapolē priekšsēde Nora 
Ceriņa pieminēja Mūžībā aiz-
gājušos biedrus: Lieni Pūteli-
Tuttle, George Kreili, Mārci 
Daigu, Loniju Zuicēnu, Pēteri 
Ķelpi, Jāni Liepnieku un Līviju 

iejutīgi nodziedāja Samanta 
Šteinbacha un Laila Goetz 
Ineses Šteinbachas klavieŗu pava-
dījumā.  Andra Goetz skandēja 
Lolitas Gulbes dzeju par Kur-
zemi.  Pēc tam meiteņu duetam 
pievienojās Renārs Šteinbachs 

Jansoni; kā arī sveica jaunos 
DV biedrus, pasniedzot Mūža 
biedra karti. Mūža kartes tika 
pasniegtas Renāram Štein ba-
cham, Samantai Šteinbachai, 
Molly Overbey un Mark Hen
derson.

Dziesmu “Zibsnī zvaigznes” 

ar ģitāru, jauki izpildot dzies-
mu “Tumša nakte, zaļa zāle”.  
Sirsnīgs paldies mūsu jauna-
jiem māksliniekiem!

Klātesošie vēl ilgi kavējās 
sarunās pie pusdienu galda, par 
ko bija rūpējušās apvienības 
dāmas Rutas Kārkliņas vadībā.

IVARS GALIŅŠ

VALSTSSVĒTKOS
Pieminēsim dienu, kad latvju zeme
Par Latvijas valsti kļuva.
Atcerēsimies dienas, kad 
Kā niedras svešā malā bijām.
Kad gaidījām vēju un rītu,
Kas mūsu laivu, Kurzemā dzītu,
Kur lavju meitas zied,
Kur latvju dēli dzied.
Pieminēsim dvēseļu puteni,
Kas pār Ložmetējkalnu, Tīreli pūta.
Tālavu, kur Miervaldis krustnešus kāva, 
Pieminekli, kur važu rāvējs važas rāva.
Pieminekli, kas Rīgu grezno stalts –,
Tēvzemei un Brīvībai granītā kur kalts.
Kur akmens runu runā,  Dievu lūdz.
Par Latviju, kas šodien brīva valsts.
Par Latviju Dievu lūgsim arī mēs,
Un  brīva tā   arī pastāvēs.

izprasta Eiropas Savienības 
līmenī,  un ar Eiropas sociāla 
fonda atbalstu  šī problēma 
valstī tiek risināta. 

Kā lielākajai daļai nevalsts 
organizāciju, sāpīgākais ir jau-
tājums par financējuma pie-
saisti. Un tomēr – pats galve-

no dažādām jomām, kuŗu kop-
darba rezultātā top mūsu fonda 
jaunās idejas skolu atbalstam. 
Izaicinājums bija no pie ejas 
zivs došana pārprofilēties uz 
pieeju makšķeres došana un 
iešana kopā makšķerēt. Dar bo-
joties labdarības organizācijās, 
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Par šo mūsu valsts liktenim sva rī -
go temu Latvijas Avīzē izteikusies 

pazīstamā polītoloģe Vita Ma   
tīsa, minot līdzības ar valsts 
tēla veidošanas procesu un tā 
nozīmes izpratni tādās augs-
tu attīstītās zemēs kā Šveice 
un Norvēģija

Es vēlētos kritizēt Ekono mi
kas ministrijas jaunāko ziņo ju

mu “Par vienota valsts tēla izstrā
di”. Tas ir ļoti šauri fokusēts: vērsts 

tikai uz eksportu un mārketingu, it kā Lat
vijas tēls būtu saistīts tikai ar preču pārdošanu. Tajā nav pieminēts 
ne drošības, nedz arī kultūras aspekts. Kultūras izplatīšana un 
ziepju tirdzniecība tomēr prasa atšķirīgas pieejas. (..) 

Es silti ieteiktu šai tēla veidošanas grupai izlasīt kaut vai Šveices 
valdības komunikācijas stratēģiju ar ārzemēm 2016. – 2019. ga 
dam (Strategy for Communication Abroad 2016 – 2019). Tur Švei
ces publiskās diplomātijas un tēla veidošanas stratēģija ir izklāstīta 
ļoti skaidrā valodā, nodalot atšķirīgos mērķus un līdzekļus eko
nomikas, kultūras, tūrisma un citās nozarēs. Tas turklāt ir darīts 
bez liekiem un neticamiem cipariem, kā arī bez samudžinātām 
birokrātiskām referencēm. (..)

Te es varētu citēt maigās varas teorijas pamatlicēju Džozefu 
Naiju: “Informācijas laikmetā runa nav tikai par to, kura armija 
uzvarēs, ir svarīgi, kurš stāsts būs izcīnījis uzvaru.” Mūsdienu in 
formatīvajā telpā šie stāsti ir ļoti svarīgi, un tas pilnībā darbojas arī 
starpvalstu attiecību līmenī. Ņemot par pamatu šo Naija citātu, es 
varu teikt, ka Latvijai tas ir arī valsts drošības jautājums. 

Nevila Čemberlena 1938. gadā uzdotais retoriskais jautājums 
“Kurš gan aizstāvēs valsti, kas atrodas kaut kur tālu un par kuru 
neviens neko nezina?” nav zaudējis aktuālitāti arī mūsdienās. Kā 
mūsdienu Latviju uztver Francijas vai Vācijas iedzīvotāji? Ja uz 
brukuma gadījumā būtu jāaizstāv tāda valsts kā Latvija, vai šo 
valstu valdības līmenī būtu droša pārliecība, ka Francijas un Vā 
cijas pilsoņiem ir jāsniedz mums atbalsts? Ja Eiropas pilsoņu acīs 
Latvija būs anonīms punkts uz kartes, valsts, kur zeļ korupcija un 
kas ir tikai tāds Krievijas piedēklis, tas briesmu gadījumā mums 
var kaitēt. Savukārt, ja priekšstats par Latviju būs tāds, ka mūsu 
zeme ir sena Eiropas kultūrvalsts un Eiropas civilizācijas sastāvda
ļa, cerības uz citu Eiropas valstu līdzdalību situācijā, kad tiek ap 
draudēta mūsu drošība, ir ievērojami lielākas. Līdz ar to – valsts 
stāsts ir ļoti no svara. (..)

Mēs varētu iedomāties, ka Norvēģijai taču nav nepieciešamības 
kaut kā īpaši veidot valsts tēlu. Tomēr norvēģi paši tā neuzskatīja. 
Norvēģijai mobilizēties publiskās diplomātijas un līdz ar to arī 
valsts tēla veidošanas laukā lika 2005. gadā gaidāmā valsts simt
gade. Viņi šim mērķim veltīja nopietnus resursus. (..) 

Viņi aicināja uz sadarbību diplomātijas ekspertus  – Londonā 
bāzēto domnīcu The Foreign Policy Centre. Kopīgi ar šo organizāciju 
tika identificēta galvenā Norvēģijas tēla problēma starptautiskajā 
vidē, un tā – ticiet vai ne – izrādījās neredzamība. Ja norvēģi uz 
skata, ka tāda ir viņu tēla būtiskākā problēma, tad ko gan šajā ziņā 
teikt Latvijai? (..) 

Arī Īrijai bija savs izrāviens kopā ar Celtic Tiger kampaņu jaunās 
tūkstošgades sākumā. Īri ļoti paļāvās uz kultūru kā uz būtisku 
savas publiskās diplomātijas sastāvdaļu. Piemēram, viņi uz Īriju 
atvilināja pasaules kinoindustriju. (..)

Ja visi Latvijas dažādie zīmoli turpmāk dziedās unisonā pēc 
vienas Ekonomikas ministrijas sagatavotas partitūras, grūti ie  do
māties, ka Alvis Hermanis, Elīna Garanča un citi kultūras ļaudis 
tam piebalsos... 

Jau tagad Elīna Garanča, Mariss Jansons vai Andris Nelsons un 
pat Kristaps Porziņģis Latvijas pozitīvā tēla veidošanā ir paveikuši 
vairāk nekā visas Latvijas ministrijas kopā.

Kā Latvijas tēls 
vistiešākajā veidā saistās 

ar Latvijas drošību

***
Valsts prezidenta 

Egila Levita apsveikums 
svētkos, paceļot 

Latvijas karogu Rīgas pils Svētā 
Gara tornī

Mēs esam ļoti patriotiska nā ci   -
ja – cilvēki domā par savu valsti, 
par savu uzdevumu valstij. Pirms 
102 gadiem vīri un sievas izcīnīja 
Latvijas valsti. Pēc 20 neatkarības 
gadiem sekoja 50 okupācijas gadi, 
un nu atkal jau 30 neatkarības 
ga di. Mēs esam izturīgi, un katrai 
paaudzei ir jāpārvar savas grū-
tības.

Es vēlu visiem Latvijas valsts di -
bināšanas dienā gaišas domas par 
savu dzīvi, saviem tuvajiem, savu 
valsti. Aicinu visus vēl vairāk nekā 
līdz šim padomāt par saviem tu -
vajiem, parūpēties par viņiem, 
piezvanīt tiem, kuri ir izolācijā. 
Nākamajā – Latvijas 103. gadā – 
lie lākais sasniegums būs, ka mēs 
iziesim no krizes un situācija būs 
labāka. Gaišus valsts svētkus!

***
Latvijas brīvības simboli 

Rēzeknē, Cēsīs un Kuldīgā
Par galveno brīvības simbolu 

mūsu valstī tiek uzskatīts latvie - 
šu tautai tik nozīmīgais Brīvības 
piemineklis. Ne velti dažu gadu 
laikā iedzīvotāji tā uzbūvei sazie-
doja aptuveni trīs miljonus latu. 
Brīvības statujai pašā augšā re -
dzam trīs zvaigznes, kas simboli -
zē trīs novadus – Kurzemi, Vidze-
mi un Latgali. Latvijas raidījuma 
“TE!” vadītājas Dace Salnāja un 
Marta Selecka devās meklēt šīs 
trīs zvaigznes jeb apciemoja no -
zīmīgākos mūsu brīvības piemi-
nekļus ne tikai Rīgā, bet arī Rē -
zeknē, Kuldīgā un Cēsīs.

Latgales Māra
1917. gada 26. un 27. aprīlī (pēc 

jaunā stila 9. un 10. maijā) Rē -
zeknē notika Latgales kongress, 
kuŗā lēma par vienotas Latvijas iz -
veidi jeb Latgales, Kurzemes un 
Vidzemes apvienošanu. Vienotas 
Latvijas vārdā šim notikumam 
par godu 1939. gadā tika atklāts 

Latgales atbrīvošanas pieminek -
lis “Vienoti Latvijai” jeb Latgales 
Māra.

Tomēr jau pēc gada, padomju 
varas ietekmē, tas tika nojaukts. 
Pēc Latvijas neatkarības atgūša-
nas pirmais darbs Rēzeknē bija 
at  jaunot pieminekli un 1992. gada 
13. augustā Latgales Māra ieņēma 
savu goda vietu Atbrīvošanas ale-
jas centrā. Divas reizes kritusi un 
trīs reizes augšāmcēlusies – tāds ir 
bijis Māras  līdzšinējais liktenis.

Brīvības saule Cēsīs
Kopš 1998. gada Cēsīm atkal ir 

pašām sava brīvības saule – uz  va -
ras piemineklis, kas atrodas pa  šā 
pilsētas centrā. Piemineklis, kādu 
redzam Cēsīs šodien, ir replika 
tam, kas tika uzspridzināts 1951. 
gadā. Vēsturniece Elīna Kalniņa 
stāsta, ka pirmais uzvaras pie-
mineklis ar tādu pašu nosaukumu 
un lielu vizuālo līdzību atradās 
Vienības laukumā, ko toreiz sauca 
par Konventa laukumu.

Uzvaras piemineklis Cēsīs
 
To uzstādīja 1924. gada 16. no -

vembrī. Šī pieminekļa izveides 
stāsts aizsākās uzreiz, kad bija bei-
dzies Latvijas Neatkarības kaŗš. 
Uzvaras piemineklis ir veltīts Lat-
vijas un Igaunijas karaspēka uz -
varai Cēsu kaujās  Latvijas brīvības 
cīņu laikā un tajās kritušajiem 
kaŗavīriem. Piemineklī attēlota 
cīņu liesmās austoša brīvības 
saule un iestrādāti uzraksti:  “No 
zobena saule lēca” un “Saviem 
kritušiem varoņiem”.

Ēvalds Valters Kuldīgā
Brīvības simbolam ne vienmēr 

ir jābūt abstraktam, tēlnieka 
izdomātam. Ir kāds cilvēks – sim-
bols, un viņa balss jums noteikti 
sāks skanēt galvā, tiklīdz jūs iz -
dzirdēsiet viņa vārdu. Latviešu 
strēlnieks, brīvības cīņu cīnītājs, 
kuldīdznieks Ēvalds Valters.

Pie Ēvalda Valtera Kuldīgā

Kopš 2016. gada Kuldīgas rāts-
laukumu rotā tēlnieka Oskara 
Mikāna veidotais vides objekts 
“Tējas tase kopā ar Ēvaldu Val-
teru”. Ir ticējums, ka katrs, kuŗš 
apsēdīsies viņam blakus un ie -
dzers ar viņu tēju, nodzīvos kā 
minimums tik ilgi kā Ēvalds 
Valters – līdz 100 gadiem. No pie-
minekļa uzstādīšanas brīža, tas ir 
kļuvis par neatņemamu rāts lau-
kuma sastāvdaļu.

***
Brīvības pieminekļa mūžs 

fotografijās – izstāde 
Okupācijas mūzejā

Gandrīz kā viena cilvēka mūžs – 
garš, trauksmains, pieredzes un 
dažādu atmiņu pārpilns. Tas ir 
Brīvības piemineklis, kuŗš atklāts 
tieši pirms 85 gadiem un kuŗa 
stāsts Latvijas Okupācijas mūzejā 
skatāms fotografiju izstādē “Brī-
vības piemineklis”. 

Brīvības pieminekļa mūžs iz -
stādē izstāstīts no pirmā atklā ša-
nas brīža 1935. gada 18. novembrī 
līdz pēdējam oficiālajam pasā ku-
mam, kad ziedus pieminekļa pa -
kājē nolika Francijas prezidents 
Emanuels Makrons.

***
Adoptētais Georgijs 

atgūst latviešu vārdu un 
atgriežas dzimtenē

Pirmo reizi mūžā Latvijas valsts 
svētkus svinēja kāda gruzīnu ģi -
mene, kas repatriantu statusā sā -
kusi dzīvi Latvijā. Pirms četriem 
gadiem – pēc tēva nāves – Geor-
gijs Lomidze uzzinājis, ka ir adop-
tēts, kā mazs puisēns aizvests no 
Latvijas uz Gruziju. 

Georgija Lomidzes gimene

Tas bija iemesls, lai mainītu 
vārdu, dzīvesvietu un sāktu visu 
no nulles jaunā vietā, kopā ar ģi -
meni kļūstot par Latvijas pilso-
ņiem, reportāžā no Ventspils 
vēsta TV Kurzeme.

Georgijs meklējis savus radus 
un centies uzzināt savu mātes 
do  to vārdu. Izrādījies, ka iepriekš 
viņa vārds bijis Maigonis Por-
nieks. Šobrīd Georgijs Lomidze ir 
kļuvis par Maigoni Pornieku, tie-
sas procesā atgūta Latvijas pilso-
nība. Dēlam saglabāta dubultā 
pilsonība, bet arī viņam ir mainīts 
uzvārds, un zēns skolā apgūst 
latviešu valodu. Savukārt Maigo-
ņa sieva Lela gada laikā jau no -
kārtojusi pirmo latviešu valodas 
eksāmena pakāpi. Šobrīd repa -
triantu ģimene dzīvo Ventspilī un 
atzīmē pirmos Latvijas valsts ne -
atkarības svētkus kopā. Latvija ir 
vieta, kur pēc smagiem pārbau-
dījumiem ģimene vēlas palikt un 
dzīvot.

***
26 Baltkrievijas Republikas 
pilsoņus iekļauj nevēlamo 

personu sarakstā 
Pamatojoties uz Latvijas Re  pub -

likas Ministru kabinetā lemto, kā 
arī koordinējot ar Igaunijas un 

Lietuvas Ārlietu ministrijām, Lat-
vijas ārlietu ministrs Edgars Rin-
kēvičs ir pieņēmis lēmumu uz 
nenoteiktu laiku noteikt ieceļo ša-
nas aizliegumu Latvijā 26 Balt-
krievijas Republikas pilsoņiem. 
Ieceļošanas aizliegums ir noteikts 
Baltkrievijas Republikas infor mā-
cijas ministram, sporta un tūris-
ma ministram un viņa vietnie-
kam, kā arī citām amatpersonām 

no iekšlietu un tieslietu struk-
tūrām, arodbiedrībām un valsts 
propagandas medijiem. Minētās 
personas ar savu rīcību ir orga-
nizējušas un atbalstījušas 2020. 
gada 9. augusta prezidenta vēlē-
šanu viltošanu un atbalstījušas 
tām sekojošo miermīlīgo protestu 
vardarbīgo apspiešanu.

Latgales vēstniecības GORS va 
dītāja Diāna Zirniņa un Latvijas 
raidījuma “Te!” vadītāja Marta 
Selecka pie Latgales Māras 
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L AT V I JA  D I E N U  R I T Ē J U M Ā V Ē S T N I E C Ī B U  Z I ŅA S
(Turpināts no 9. lpp.)

“Māra” par Māru Ķimeli. Filma 
seko līdzi režisores Māras Ķimeles 
attiecībām ar vecomammu, dēlu 
un darbu, dokumentējot teātra kā 
nereālas reālitātes tapšanu ne tikai 
uz skatuves, bet arī ikdienas dzīvē.

***
Nacionālais nemateriālā 

kultūras mantojuma saraksts 
2020. gadā papildināts ar pie-

cām vērtībām, tādējādi turpinot 
pirms četriem gadiem uzsākto Lat-
vijas nemateriālā kultūras man to-
juma apzināšanas procesu. 30. 
ok  tobra sēdē Padome lēma, ka 
NKM sarakstā iekļaujamas visas 
piecas Latvijas nemateriālā kul-
tūras mantojuma vērtības: Maija 
dziedājumi pie ciemu krustiem 
Ziemeļlatgalē, Stikla pūšana Lī  vā-
nos. Rakstainu dubultcimdu da  ri-
nāšanas prasme Mazsalacā, Dūru 
cītaras būvēšanas un spēlēs tra-
dicija  un Aušanas prasme Pētera 
Viļumsona pusautomātiskajās 
vien paminas stellēs.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

***
Sāk uzņemt filmu par 

Emīliju Benjamiņu
19. novembrī Rīgas ielās tika uz   -

ņemtas pirmās vēsturiskas daudz-
seriju filmas “Emīlija. Latvijas 
preses karaliene” ainas, infor mē-
ja projekta pārstāvji. 

Tas būs stāsts par starpkaŗu 
Latvijas preses karalieni – Jaunāko 
Ziņu un Atpūtas izdevēju Emīliju 
Benjamiņu, kuŗas personība, ba -
gātība un traģiskais liktenis ir kļu-
vuši par leģendu. Filmas stāsts se -
šās spēlfilmu serijās un vienā do -
kumentālā sērijā aptvers laika 
periodu no Emīlijas Benjamiņas 
izdotā žurnāla Atpūta pirmsā ku-
miem līdz viņas bojāejai Sibirijā.

***
23. novembrī, 

līdz ar gada balvas teātrī 
“Spēlmaņu nakts” laureātu iz -

ziņošanu, par mūža ieguldījumu 
teātra mākslā godināja režisori 
Māru Ķimeli un aktieri Leonīdu 
Lencu. 

Ikgadējos teātŗa svētkus gaidot, 
tiešsaistē bija iespējams noskatī-
ties režisores Kristas Burānes 
2014. gada dokumentālo filmu 

tālu ceļu, lai piedalītos mūsu valsts 
svētku programmā. Tāpat arī šis 
žests ir pierādījums mūsu ciešajai 
divpusējai sadarbībai, kā arī sa -
darbībai NATO ietvaros,” sacīja 
aizsardzības ministrs Artis Pa -
briks.

***
Par prezidenta atalgojumu

Valsts prezidenta kancelejas va -
dība nosūtījusi vēstuli Saeimas 
Budžeta un finanču (nodokļu) 
komisijas priekšsēdim Mārtiņam 
Bondaram. Vēstulē Valsts prezi-
denta kancelejas vadītājs Andris 
Teikmanis ir vērsies pie M. Bon-
dara saistībā ar Valsts prezidenta 
kancelejas iesniegto 2021. gada 
budžeta pieprasījumu. 

Ņemot vērā pašreizējo situā -
ciju, ko negātīvi ietekmējusi 
Covid19 vīrusinfekcijas izplatība, 
Valsts prezidenta kancelejas va -
dītājs Valsts prezidenta vārdā  ro -
sina Valsts prezidenta atalgoju-
mam 2021. gadā nepiemērot ik -
gadējo indeksāciju un saglabāt to 
2020. gadā noteiktajā apmērā.   

***
Meteorologi prognozē 
pārsvarā pelēku ziemu

Arī 2020. – 2021. gada ziema 
Zie meļeiropā būs pārsvarā pelē-
ka, jo sals un sniegs parādīsies 
reti, teikts Dānijas Meteoroloģijas 
institūta publicētajā prognozē tu -
vākajiem trim mēnešiem. Meteo-
rologi skaidro, ka ziemas attīstību 
Ziemeļeiropā ietekmē dažādi fak-
tori no visas pasaules. Viens no 
galvenajiem rādītājiem ir ūdens 
temperātūra okeanos, un patla-
ban gan Atlantijas, gan Klusā 
okeana ziemeļu daļā ūdens ir si l-
tāks par normu, nosliecot svaru 
kausus par labu siltai un ne  mie-
rīgai ziemai Ziemeļeiropā.

***
Oskara balvai Latvija 

izvirza “Dvēseļu puteni”
Nu jau trīspadsmito reizi arī 

Latvija izvirzījusi filmu, kas pre-
tendēs uz nomināciju ASV Kino-
akadēmijas balvai “Oskars”, sa -
cen  šoties katēgorijā “Labākā ār -
zem ju filma / Best International 
Feature Film.

Nacionālā kino centra (NKC) 
izveidotā ekspertu komisija bal-
sojumā vienojusies izvirzīt reži-
sora Dzintara Dreiberga spēlfil-
mu “Dvēseļu putenis”, kas nupat 
saņēmusi arī Nacionālo kino 
balvu “Lielais Kristaps” kā gada 
labākā filma, informēja NKC pār-
stāvji. Latvijas studiju pieteiku-
mus vērtēja Nacionālā kino cen-
tra pieaicinātu ekspertu komisija,

***
Latvijas kopražojums piedzīvo 
pasaules pirmizrādi prestižajā 

Amsterdamas kinofestivālā 
Studijas Avantis Promo koppro-

ducētā dokumentālā filma This 
Rain Will Never Stop/Starp diviem 
kariem” (Ukrainas, Latvijas, Vāci-
jas un Kataras kopražojums) at -
lasīta Amsterdamas starptautis -
kā dokumentālo filmu festivāla 
IDFA oficiālajā programmā. Mū -
ziku filmai sacerējis latviešu kom-
ponists Goran Gora. Scēnārija 
konsultanti –  Ivo Briedis, Atis 
Kli  movičs, Ilona Bičevska. Filma 
pasaules pirmizrādi piedzīvoja  
19. novembŗa vakarā IDFA kon-
kursā First Appearance,

BIOR Mikroorganismu genoma 
izpētes grupas vadītāja Irēna 
Meistere.

Pirms Covid testēšanas arī 
BIOR veica starptautisko kon - 
t roldarbu. Tas nozīmē – lai izvē -
lēto testēšanas metodi varētu 
akreditēt, no starptautiskas refe-
rences laboratorijas saņēma pa -
raugus un meklēja tajos koro na-
vīrusu. Tāpat arī tagad rēgulāri 
notiek paraugu atkārtota testē-
šana, lai novērstu kļūdas.  “Kļūdas 
ir iespējamas vienmēr, bet pro-
cents ir niecīgs. Niecīgs! Tests ir 
precīzs. Kļūdu procents summē -
jas līdz 0,01%, bet pats tests pēc 
būtības ir uzticams un specifisks,” 
saka Meistere.

***
Veselības ministres prognozes
Novērojot gana lielu vīrusa iz -

platības kritumu, pateicoties jaun-
ieviestajiem ierobežojumiem, bū  tu 
iespējams atkal mazināt iero be-
žojumus, tomēr joprojām pastā-
vētu iespēja, ka pēc mīkstinā ju-
miem Covid19 izplatība atkal 
pieaugtu. Cik ilgi varētu nākties 
šādi cikliski dzīvot – mazinot un 
ieviešot jaunus ierobežojumus? 
Veselības ministre Ilze Viņķele 
(AP) intervijā aģentūrai LETA 
skaidroja, ka šo ciklisko pieeju ar 
rēgulējumu, tā mīkstināšanu un 
padarīšanu striktāku, un atkal 
mīkstināšanu – to viļņveidīgo  
ciklisko dabu – var mainīt tikai  
un vienīgi vakcīna pie nosacīju-
ma, ja tā ir sekmīga un efektīva. 
Tas diemžēl nozīmē, ka, pēc paš-
reizējās prognozes, arī nākamais 
gads paies šādā ritmā. Vienlaikus 
ministre pauž cerību, ka iero be-
žo jumu striktums nebūs tik iz -
teikts, ja patiešām pirmās vakcī -
nas izdosies saņemt jau decembrī, 
kā ražotāji sola.

***
Militārās mācības 

Winter Shield
No 21. novembŗa līdz 4. decem-

brim Latvijā notiek starptautiskās 
militārās mācības Winter Shield, 
lai trenētu un pilnveidotu vienību 
kaujas spējas un bruņoto spēku 
savstarpējo sadarbību un savie to-
jamību Baltijas reģiona aizsar dzī-
bas nodrošināšanai.

Militārajās mācībās Winter 
Shield piedalās Sauszemes spēku 
Mechanizētās kājnieku brigādes, 
Zemessardzes, Speciālo operāciju 
pavēlniecības, Latvijā izvietotās 
NATO paplašinātās klātbūtnes 
kaujas grupas, Baltijas bataljona 
un  ASV Speciālo operāciju spēku 
pavēlniecības Eiropā kaŗavīri. 
Mā  cību laikā Baltijas bataljons un 
NATO paplašinātās klātbūtnes 
kaujas grupa pilnveido spēju veikt 
kopīgus uzdevumus Baltijas vals-
tu aizsardzībai, demonstrējot bru-
ņoto spēku savietojamību un 
mobilitāti.

 ***
Latvijai dāvina 

higiēnis kās sejas maskas
19. novembrī, Turcijas gaisa 

spēku vienība “Solo Turk”, patei-
cībā par sadarbību Latvijas Re -
pub likas dibināšanas 102. gada -
dienai plānoto pasākumu ietva-
ros, Nacionālajiem bruņotajiem 
spēkiem uzdāvinājusi 1000 higiē-
niskās sejas maskas.

“Mēs esam gandarīti par Tur-
cijas Gaisa spēku iniciātīvu mērot 

***
Saeima 19. novembrī, 
konceptuāli atbalstīja

Latviešu vēsturisko zemju li -
kum projektu. Tas paredz radīt ne -
pieciešamos priekšnoteikumus 
ie    dzīvotāju kopīgās identitātes 
stip rināšanai un latviešu vēstu ris-
ko zemju kultūrvēsturiskās vides 
un kultūrtelpu saglabāšanai un 
ilgtspējīgai attīstībai. Jaunā liku-
ma spēkā stāšanās plānota nāka-
mā gada 1. jūlijā. Ar jauno liku -
mu – tā pielikumā – paredzēts 
noteikt katra pagasta un pilsētas 
piederību kādai no piecām vēstu-
riskajām latviešu zemēm – Vidze-
mei, Latgalei, Kurzemei, Zemgalei 
un Sēlijai. Šajās zemēs pastāvošās 
kultūrvēsturiskās vides un kul -
tūr telpu, kas raksturo latvietības 
daudzveidību, saglabāšanai un 
attīstīšanai nepieciešams pievērst 
visas sabiedrības uzmanību, pare-
dzot arī atbalstu vietējām ko  pie-
nām, lai sekmētu apzinātu un 
sistemātisku kultūrpolītikas dar-
bu šajā jomā, teikts likumprojekta 
anotācijā.

***
Pieņemts Sabiedrisko 

mediju likums
Saeima 19. novembrī, trešajā, 

ga  līgajā lasījumā atbalstīja Sabied-
risko elektronisko plašsaziņas lī -
dzekļu un to pārvaldības likumu. 
Jaunais likums nosaka sabiedris-
ko elektronisko plašsaziņas lī - 
dz ek ļu stratēģisko mērķi, juridis-
ko statusu, darbību, financēšanas, 
pār valdības un uzraudzības pa -
matprincipus. Likumā noteikts, 
ka sabiedriskie elektroniskie plaš -
saziņas līdzekļi ir kapitālsa bied-
rības, kuŗās visas kapitāla daļas 
pieder valstij. Savukārt jauniz vei-
dotā Sabiedrisko elektronisko plaš-
saziņas līdzekļu padome (SEPLP) 
būs sabiedrisko mediju valsts ka -
pitāla daļu turētāja. Plānots, ka 
SEPLP sastāvā būs trīs locekļi. 
Vie nu no tiem izvirzīs Valsts pre-
zidents, vienu – Saeima, bet vēl 
vie nu – Nevalstisko organizāciju 
un Ministru kabineta sadarbības 
memoranda īstenošanas padome.

***
Kā strādā Latvijas zinātnieki 

vīrusa analizēs 
Analizējot Latvijas koronavī ru-

sa pacientu ģenētisko materiālu, 
laboratorijās redz ne vien to, vī -
russ ir vai nav, bet pat to, cik daudz 
šī vīrusa ir cilvēkā. Tas gan pa -
cientam nosūtītājos izrakstos ne -
parādās. Taču ļauj saprast, vai cil-
vēks akūti slimo, vai testu nodod 
jau pēc pārslimošanas. Kārtējie 
paraugi ir atvesti un maiņa sāk 
darbu. Arī šeit – valsts zinātniskajā 
institūtā – darbinieki strādā mai-
ņās un tās nesatiekas. Otrā maiņa 
parasti darbu beidz divpadsmitos 
naktī, lai nākamajā dienā visi 
analižu veicēji saņemtu rezultā-
tus. Ģenētiskā materiāla sagata-
vo šana prasa divas stundas, pati 
pārbaude – trīs. Izrādās, testēša-
nas laikā var redzēt arī vīrusa 
koncentrāciju. 

 “Jā, mēs redzam daudz kovida, 
maz kovida, un mēs redzam, 
neko nezinām par cilvēkiem, bet 
savā starpā runājam – šis pēc 
pārslimošanas, vai ir nejauša sa -
skarsme. Un analizi atkārtojam, 
lai būtu pilnīgi pārliecināti,” saka 

LIELBRITANIJA.  Latvijas vēstniecība Apvienotajā Kara-
listē sirsnīgi sveica visus valstspiederīgos Latvijas valsts 102. ga  da-
dienā un aicināja svinēt Latvijas dzimšanas dienu ar virtuālu svētku 
koncertu, kas tapis sadarbībā ar jauniem un daudzsološiem Latvijas 
mūziķiem, diasporas pārstāvētajiem deju kopām, koŗiem un nedēļas 
nogales skoliņām Apvienotajā Karalistē. Šogad mūsu valsts dzim-
šanas dienas svinības ir citādas nekā iepriekš, bez kopā sanākšanas 
vēstniecībā, latviešu centros un baznīcās, tāpēc vēstniecība piedāvā 
virtuālu svētku koncertu un aicina tautiešus Apvienotajā Karalistē 
un citviet pasaulē to noskatīties un noklausīties.

KANADA. No  Latvijas vēstnieka Kanadā Kārļa Eichenbauma 
apsveikuma Latvijas Republikas 102. gadadienā. “Mēs atkal svinam 
Latviju, mēs svinam Latvijas valstiskuma 102. gadadienu – Latvijas 
Republikas Proklamēšanas dienu. Mūsu darbs un mūsu svētki ir 
mainījušies. Mēs dzīvojam neierastos apstākļos. Mūsu darbīgie tau-
tieši ir visā šajā plašajā un skaistajā zemē. Viņi piemin un atbalsta 
Latviju. Viņi to dara nenogurstoši, burtiski no krasta, līdz krastam 
un līdz krastam. Paldies Jums visiem par sirsnīgajiem vārdiem un 
domām, kas mūs uztur, kā arī dod spēku šajos neskaidrajos laikos. 
Mēs vēlam labu savai tautai, mēs stingri stāvam par cieņu, demo-
kratiju un mūsu vērtībām.”

ĪRIJA. 18. novembrī no plkst.12.00 Latvijas vēstniecības Īrijā 
mājaslapā un Facebook kontā bija ievietota saite uz video materiālu 
par godu Latvijas valsts 102. gadadienas svinībām Īrijā. Svētku video 
materiālā varēja redzēt Latvijas Valsts prezidenta svētku runu un 
Valsts himnas atskaņojumu, Latvijas vēstnieka Īrijā Jāņa Sīļa svētku 
uzrunu, kā arī Īrijas latviešu biedrību, skolu un pašdarbības kopu 
apsveikumus. Video būs pieejams skatīšanai trīs mēnešus, līdz 17. 
februārim, lai katrs varētu noskatīties sev vēlamā laikā. 

VĀCIJA. Latvijas vēstniecība Vācijā aicināja tautiešus un tau-
tietes 18. novembrī plkst. 19 pēc vietējā laika pievienoties dziedātājas 
Vizmas Zvaigznes un ģitarista Viktora Santanas tiešsaistes koncer-
tam no Latvijas vēstniecības Berlīnē. Koncertu ar sveicienu Valsts 
svētkos atklāja Latvijas vēstniece Vācijā Inga Skujiņa. Vizma Zvaigz-
ne ir latviešu operdziedātāja, kuŗa šobrīd papildina zināšanas vienā 
no Eiropas vadošajām mūzikas augstskolām – Hochschule für Musik 
Hanns Eisler Berlin. 

UZBEKISTĀNA. 20. novembrī Taškentā Latvijas vēstnie-
cība sadarbībā ar Uzbekistānas Ministru kabineta Starpnacionālo 
attiecību un draudzīgo sakaru ar ārvalstīm komiteju, “Uzbekistāna-
Latvija” Draudzības Biedrību organizēja gada noslēguma pasākumu 
videokonferences formātā, kas tika veltīts Latvijas neatkarības pro-
klamēšanas 102. gadadienai, kā arī Latvijas starptautiskās de jure 
atzīšanas 100. gadadienai, kas tiks svinēta 2021. gada 26. janvārī.

Māra Ķimele
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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

Pasaulei pāri veļas Covid19 
pandēmijas “otrais vilnis”. Ne tikai 
Eiropā un Amerikā, nu jau arī 
Latvijā atkal aug saslimušo skaits. 
Un tomēr šis laiks būtiski atšķiras 
no pavasaŗa. Lūk, dati par vis -
vairāk cietušo (rēķinot uz iedzī   -
votājiem) Eiropas valsti – Beļģiju. 
Saslimušo skaits pandēmijas sā -
kumā, aprīlī, bija vidēji 1400 cil-
vēku dienā. Savukārt novembŗa 
pirmajās dienās – 14 000, tātad 
de  smit reizes vairāk. Mirušo skaits 
aprīlī – ap 250 dienā, novembrī – 
180. Tas nozīmē, ka, rēķinot uz 
saslimušo skaitu, iespēja nomirt 
no Covid19 infekcijas vismaz 
Beļģijā šodien ir teju 15 reizes ze -
māka nekā pavasarī. Līdzīga attīs-
tība vērojama arī Latvijā. Kāpēc 
tas tā notiek – par to, kā mēdz 
teikt, zinātnieki vēl strīdas. Tagad 
mēs labāk pazīstam vīrusu, ir 
izstrādāti ārstēšanas protokoli. Tā 
ir tā pirmā labā ziņa. Otrā ziņa – 
izskatās, ka farmācijas kompa -
niju Pfizer, BioNTech un Moderna 
pūles vainagojušās ar panāku-
miem. Radītas vismaz divas efek-
tīvas un drošas vakcīnas pret 
Covid19. Sagaidāms, ka vakci nē-
šanās Eiropā sāksies nākamā gada 
pirmajos mēnešos. Tātad gaisma 

“Otrais vilnis” uzdod jautājumus
tuneļa galā! Bet tunelim vēl jātiek 
cauri, un šajā ceļā mūs vēl sagai -
da daudzas grūtības. Un tās vairs 
nav medicīniskas, bet gan ekono-
miskas, sociālas, polītiskas, pat 
psīcholoģiskas dabas.

Eiropas parlamenta deputāts 
Roberts Zīle uzskata, ka Latvijas 
valsts saimnieciskā polītika šajos 
apstākļos nav īsti pareiza. Ka mēs 
esot pārāk taupīgi savos tēriņos, 
bet tas neveicina izkļūšanu no 
krizes. Ja tā, tad pēc pandēmijas 
nevienlīdzības plaisa ES valstu 
starpā vēl vairāk palielināsies. 
Diemžēl Latvijai tas nozīmē vēl 
vienu cilvēku aizbraukšanas vilni. 
Covid19 ir polārizējis polītiku, 
palielinājis plaisu starp varu un 
tautu. Jo jebkuŗa varas iestāžu rī -
cība tiek uztverta kritiski. Tiek iz -
sludināta karantīna, apstādināta 
ekonomika – cilvēki ir neapmie-
rināti. Ja ierobežojošie pasākumi 
netiek ieviesti vai tie ir novēloti – 
atkal slikti. Ja nebūtu Covid19, 
prezidents Tramps visdrīzāk būtu 
atkārtoti ievēlēts savā amatā. Vi -
ņam vienkārši nepaveicās.

Vēl viens jautājums, ko uzdod  
šī pandēmija – cik tālu var snieg-
ties cilvēka brīvība rīkoties ar savu 
veselību? Šķiet, ka atbilde uz to 

kļūst aizvien neskaidrāka. Piemē-
ram,  vai mums ir tiesības ārstē -
ties pie dziedniekiem? Izrādās, tie 
ir uzskaitīti Latvijas Profesiju kla-
sifikatorā – dziednieks, astrologs, 
chiromants, okultists, zīlnieks, 
ekstrasenss, bioenerģētiķis. Bet 
Profesiju klasifikators ir oficiāls 
valdības dokuments, apstiprināts 
ar Ministru kabineta 2017. gada 
23. maija noteikumiem! Par ma -
rihuānas cigaretes glabāšanu Lat-
vijā var saņemt pat līdz trim ga -
diem ilgu cietumsodu (Krimināl-
likuma 253. pants). Ja parādītos 
sludinājums par narkotiku tirdz-
niecību, vainīgais nekavējoties tik-
tu apcietināts. Tikmēr tīmeklī va -
ram lasīt piedāvājumus: “Melnās 
mīlas buršanās”, “Ārstēju atka rī-
bas”, “Noņemu vēzi”. Bet kādu 
palīdzību ar vēzi slimam cilvēkam 
var sniegt “burvis”, kādus pado-
mus viņš var sniegt? Vien 
iedarbināt cēloņsakarību ķēdi, kas 
ved pie katastrofālām sekām. 
Diemžēl nākas konstatēt, ka spēja 
domāt racionāli, atšķirt derīgo no 
māņiem sabiedrībā kopumā 
samazinās. Modernā cilvēka prātā 
sajaucies viss – zinātnes fragmen-
ti, reliģija, ticība maģijai un 
banāliem māņiem. Apliecinājums 

tam – jo vairāk tiek runāts par 
panākumiem Covid19 vakcīnas 
izstrādē, jo skaļākas kļūst vakcīnu 
pretinieku balsis. Argumenti ir 
visplašākie, – sākot no runām par 
iespējamām blaknēm, kaitīgu - 
mu un beidzot ar iespējamo 
“čipizāciju”. Šāda informācija iz -
platās privātās sarunās, interneta 
portālos un sociālajos tīklos. Kad 
es mācījos skolā (tas bija vēl pa -
domju laikos), ik pa laikam mēs, 
visa klase, paklausīgi gājām uz 
skolas ārsta kabinetu potēties. Un 
neviens neprasīja, vai mēs gribam 
vakcinēties,  vai ne. Tas pat nebija 
“brīvprātīgs piespiedu” pasākums, 
bet gan apzināta, pašsaprotama 
rīcība. Ja es nebūtu vakcinējies, 
ļoti iespējams, patlaban nerakstītu 
šīs rindas – jo jau sen būtu nomi-
ris no bakām vai tuberkulozes. 
Šodien mēs varam sadurties ar 
situāciju, kad Covid19 vakcīna 
gan būs pieejama, bet daļa cilvēku 
spītīgi atteiksies vakcinēties. Jau-
tājums – ja šodien distancē šanās, 
maskas nēsāšana noteiktās vietās 
un situācijās ir obligāta, vai tikpat 
obligāta būs arī potēšanās pret 
Covid19? Būtu netaisnīgi, ja iz -
potētie, veselie un darba spējīgie 
cilvēki ar savu ticību medicīnai, ar 

samaksātajiem nodokļiem uztu-
rētu kādas sabiedrības grupas pri-
vilēģiju dzīvot ekskluzīvā iedo - 
mā tas brīvības pasaulē. Jau tagad 
tiek runāts par Covid19 vakcīnu 
noliedzēju tiesību ierobežošanu. 
Piemēram, par aizliegumu lidot 
ar lidmašīnu, apmeklēt teātŗa iz -
rādi vai sporta sacensības. Pro-
tams, ar varu jau nevienam šprici 
iedurt nevar. Bet kā būs ar bēr-
niem? Vai vecākiem ir tiesības 
liegt vakcināciju saviem bērniem? 
Problēma, kas sasaucas ar Jehovas 
liecinieku praktizēto svešas asins 
pārliešanas aizliegumu. Viena 
lieta, ja pieaudzis cilvēks ir gatavs 
doties nāvē, atsakoties pārliet asi-
nis. Šāda rīcība būtu uzskatāma 
par pašnāvību. Bet vai vecākiem 
ir tiesības liegt asins pārliešanu 
savam bērnam? Uzskaitītie pie-
mēri ir tikai neliela daļa no pro-
blēmu gūzmas, ar kuŗām patla-
ban sastopas cilvēce, patiesībā 
katrs no mums. Cerēsim, ka nā -
kamais, 2021. gads, būs labāks par 
šo. Bet viens jau tagad ir skaidrs – 
pat ja Covid 19 tiks pilnībā uz -
veikts, vīrusa atstātās fiziskās un 
garīgās traumas jutīsim vēl gadu 
desmitiem ilgi.

Uz šo jautājumu pirmā atbilde, 
ne mirkli neapdomājoties, ir – ne -
mainīs. Kā tajā sakāmvārdā: no -
tiks, kad pūcei aste ziedēs.

Pēdējo nedēļu notikumus ap -
do mājot ar vēsu prātu, varētu 
teikt, ka cerība ir un ka vismaz 
dažās partijās vai to apvienībās 
varbūt kaut kas varētu mainīties. 

Bet par visu pēc kārtas.
12. novembrī Vides aizsardzī -

bas un reģionālās attīstības mi -
nistrs Juris Pūce paziņoja par savu 
demisiju, jo esot melojis, apgal-
vojot, ka bijušā partijas biedra 
Māŗa Mičerevska stāstītais esot 
nepatiesība. Tūlīt pēc tam Pūce 
atkāpās arī no partiju apvienības 
Attīstībai/Par! līdzpriekšsēža un 
savas partijas Latvijas Attīstībai 
(LA) valdes priekšsēža amata. 

Pūces gāzējs Māris Mičerevskis 
vispirms izstājās no partijas Lat
vijas Attīstībai, bet pēc tam pub-
liski paziņoja, ka Pūce viņam uz -
reiz pēc Rīgas domes vēlēšanām 
prasījis sagādāt Rīgas domes de  -
p utāta autostāvvietu caurlaidi. 
Mičerevskis TV raidījumā arī pa -
rādīja īsziņu saraksti ar Pūci. Vē -
lāk publiskajā telpā parādījās arī 
informācija, ka šo caurlaidi iz -
mantojusi viņa dzīvesbiedre. Šī 
informācija izraisīja asus pār me-
tumus un neizpratni, jo minis-
tram bija dienesta automašīna,  
un iebraukšanai Vecrīgā speciāla 
papildu caurlaide nebija vajadzīga. 

Pēc šiem paziņojumiem mi -
nistrs apgalvoja, ka sarakste ar 
Mičerevski bijusi jokošanās, kā  
arī apgalvoja, ka divus gadus, 

Vai ministra demisija mainīs polītisko 
kultūru Latvijā?

kopš nav Rīgas domnieks, Rāts-
nama stāvvietas nav izmantojis. 
Tomēr jau pēc dienas ministrs 
paziņoja par atkāpšanos no ama-
ta. “Man ir kauns Latvijas sabied-
rības priekšā un manu kollēgu 
partijā un partiju apvienībā priek-
šā, ka es esmu tā rīkojies. Arī 
draugu un ģimenes priekšā. Es 
par savu rīcību patiesi atvainojos 
un to no sirds nožēloju. Es esmu 
kļūdījies Rīgas pašvaldības auto-
stāvvietu jautājumā, esmu patiesi 
izdarījis ļoti neveiksmīgu izvēli. 
Es esmu maldinājis savus kollē -
gas un Latvijas sabiedrību. (..)Ne -
vēlos, lai jau tā sarežģītā polītiskā 
vide mazinātu sabiedrības uzti-
cību, jo tikai un vienīgi ar sabied-
rības atbalstu un sapratni valsts    
ir spējīga attīstīties, pārvarot grū-
tības. Šobrīd, cīnoties ar pandē-
miju un tās sekām, sabiedrības 
uzticība valdībai ir ļoti svarīga!     
Es atzīstu savu kļūdu un uzņe -
mos par to atbildību,” skaidroja 
Pūce.

Partijas Latvijas Attīstībai val-
des loceklis Edgars Jaunups Lat-
vijas Radio norādīja, ka pēc tam, 
kad atklājies, ka Pūce runājis ne -
patiesību, atkāpšanās no amata ir 
vīrišķīgs un nepieciešams solis. Lī -
dzīgi to komentēja arī Saeimas 
deputāts, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) parlamentārais sekre-
tārs Artūrs Toms Plešs (Attīstībai/
Par!). Tomēr jauko un godīgumu 
atbalstošo balsu korī nelielu pret-
runu ienesa Rīgas pilsētas galva 
Mārtiņš Staķis (Attīstībai/Par!/ 

Progresīvie), kuŗš atklāja, ka viņš 
uzdevis ziņas par caurlaides iz -
mantošanu pārbaudīt, jo viņa 
“rīcībā bija pirmšķietama infor-
mācija, ka ministrs nav teicis tais-
nību, un es uz to vērsu uzmanību 
savā partijā”.

Tālāk viss notika gandrīz vai 
trillera cienīgā ātrumā un stilā. 
Polītologi pauda, ka Pūcem vaja-
dzētu apdomāt savas tupmākās 
gaitas polītikā. Savukārt  Attīstībai/
Par! Saeimas frakcijas vadītājs 
Daniels Pavļuts uzsvēra, ka lē -
mums atgriezties Saeimā ir tikai 
Pūces ziņā un frakcijā iespēja 
viņu izslēgt neesot apspriesta.

“Polītiķiem nav pašlaik Latvijā 
pieņemts daudz atvainoties un 
uzņemties atbildību. Pirmais, ko 
gribu teikt, ka tomēr Pūces kun-
gam ir jāpasaka paldies, ka viņš    
to ir darījis,”  sacīja Latvijas Attīstī
bai  Saeimas deputāte Inese Iks-
tena no Attīstībai/Par! frakcijas.

Pūce un Jaunups aicināja Rīgas 
Domes Attīstībai/Par!/Progre sī 
vie frakcijai izslēgt no partijas LA 
aizgājušo nemiera cēlēju Māri 
Mičerevski. Savukārt Māris Mi  -
če revskis vērsās Korupcijas no -
vēr šanas un apkarošanas birojā 
(KNAB) par nelikumīgu savas 
bijušās partijas  financēšanu, jo 
sponsori devuši naudu partijas 
biedriem, kuŗiem pašiem tādas 
naudas nav (runa ir par 2000 
eiro), lai tie savā vārdā to ziedotu 
partijai. KNAB pārbauda Miče-
revska iesniegumu.

Rīgas Domes frakcija vēl do -
mās, izslēgt vai neizslēgt tagad jau 

bezpartijisko Mičerevski no frak-
cijas, bet frakcija vēl domās, vai 
turpināt tālāko sadarbību ar 
Pūces partiju.

Saeima jau apstiprinājusi Juŗa 
Pūces deputāta mandātu, tagad 
viņš ir Saeimas deputāts, par spīti 
piketam pie Saeimas, kuŗa dalīb-
nieki aicināja neapstiprināt Pū -
cem Saeimas deputāta mandātu.

Aizsardzības ministrs Artis Pa  b-
riks paziņoja, ka viņa partijas bie-
dra Pūces demisija ir zau dē jums 
valdībai. Viņš aicināja vērtēt gan 
pārkāpuma smagumu, gan devu-
mu reformas izveidē un val dības 
darbā. Pabriks arī nepie krita, ka 
Pūcem būtu jānoliek arī Saeimas 
deputāta mandāts, tā iz  raisot dzē-
līgas piezīmes un sašu tuma vētru 
sabiedrībā. 

Bet pats Juris Pūce turpina tais-
noties…

Visi šie notikumi, runas un 
pārrunas risinās dažādu nostāstu 
fonā polītikas aizkulisēs. Proti,   
jau sen tiek apgalvots, ka Edgars 
Jaunups ir partiju apvienības 
“kases” turētājs, kuŗš tad cenšas 
“bīdīt” sev un sponsoriem vaja-
dzīgus lēmumus valstī. Tāpat arī 
tiek stāstīts, ka Jaunups kontro-
lējot savas partijas ministrus un 
visu, kas notiek apvienības amat-
personu kabinetos. Savos izteiku-
mos to publiski apstiprinājis arī 
jau minētais Māris Mičerevskis. 
Turklāt jau labu laiku aizkulisēs 
klīst arī runas, ka Pūce gribot kļūt 
par premjeru. Grūti spriest, vai 
Pūcem būtu izdevies tāds “galma 
apvērsums”, jo valdību sastādīt   

no citām partijām, neņemot talkā 
Zaļo un zemnieku savienību 
(ZZS), kas ir opozicijā, būtu ne -
iespējamā misija. Kā zināms, di -
vas pašreizējās koalīcijas parti -   
jas – Nacionālā apvienība (NA) 
un Jaunā konservātīvā partija 
(JKP) ir noraidījusi iespēju val-
dību veidot kopā ar ZZS, tāpat     
kā ar Saskaņu. Tagad acīmredzot 
tāds plāns, ja tas ir bijis, vairs nav 
iespējams.

Par to, ka nekas daudz nemai-
nīsies, ja Saeimas frakcija Attīs
tībai/Par! turpinās turēties kopā, 
liek domāt arī tas, ka pēc tiesas 
sprieduma Saeimas Budžeta un 
finanču komisijas priekšsēdis 
Mār tiņš Bondars palika savā 
ama tā, jo viņu kvēli aizstāvēja gan 
Juris Pūce, gan frakcija. Šogad 
aprīlī stājās spēkā Augstākās tie-
sas galīgais spriedums par 15 mil-
jonu eiro piedziņu no “Latvijas 
Krājbankas” bijušās valdes locek-
ļiem, tostarp arī no Bondara. 
Tādēļ, manuprāt, cerēt uz partijas 
Latvijas Attīstībai godaprātu ne -
var, atliek vien gaidīt, vai Par! spēs  
rīkoties godīgi un atklāti.
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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”

PLEIF atklāja PBLA priekšsēde 
Kristīne Saulīte, uzsverot tā saik -
ni ar iepriekšējo, 2019. gada no -
vembrī Valmierā aizvadīto foru-
mu, kur tika diskutēts par Lat -
vijas tēlu; par konkurētspējīgas 
izglītības nepieciešamību un tās 
tiešo sasaisti ar nākotnes pro fe-
sijām;  par to, kā piesaistīt talan-
tīgus, pasaules pieredzes bagātus 
cilvēkus Latvijai un neaizmirst 
pa  šiem savējos; un – visbeidzot –   
par praktiskajām uzņēmējdar-
bības iemaņām un to, kas būtu 
jādara un jāzina, pirms  doties 
iekaŗot dažādus pasaules tirgus. 

Foruma dalībniekus video uz  ru-
nā sveica Valsts prezidents Egils 
Levits, uzsverot Latvijas ekono-
mikas atveseļošanas nepiecie ša-
mību pēc pandēmijas izraisītās 
krizes, piebilstot, ka no Eiropas 
fondiem Latvijai šādiem saim-
niecības atveseļošanas mērķiem 
drīzā nākotnē taps piešķirti vai -
rāk nekā divi miljardi eiro. Šo fi -
nanču sekmīgai apguvei ļoti no -
derīga būtu arī ārzemēs dzīvo -
jošo latviešu uzņēmēju un pro-
fesionāļu ekspertīze. 

Foruma atklāšanā klātienē pie-
dalījās arī Ārlietu ministrijas par-
lamentārā sekretāre Zanda Kal
niņaLukaševica. Viņa uzrunā 
at  zīmēja: “Jaunā reālitāte ir likusi 
un ļāvusi mums daudz plašāk no -
vērtēt, iemācīties un pielietot in -
terneta sniegtās iespējas. Mēs ne -
esam šķirti, mēs esam vēl vairāk 
savienoti un savstarpēji sai stī-
ti,”  teica Z. Kalniņa-Lukaševica, 
akcentējot, ka Latvija un  tās cil-
vēki spēj sasniegt vairāk, par spīti 
šķēršļiem. “Mēs protam šķēršļus 
pārvērst tramplīnos,” viņa sacīja 
un atzīmēja, ka Latvijas preču 
eksports šī gada septembrī ir sa -
sniedzis vēsturiski augstākos rā -
dītājus: 2020. gada septembrī Lat-
vijas ārējās tirdzniecības apgro zī-
jums bija par 7,7%  lielāks nekā 
pirms gada, tai skaitā preču eks-
porta vērtība palielinājās par 13%.  

Runātāja gan arī atzina, ka šo -
gad trešajā ceturksnī iekšzemes 
kopprodukts Latvijā ir samazi nā-
jies par 3,1%, salīdzinot ar attie-
cīgo periodu pērn. Tas nozīmē,  
ka Latvijas valstij jāspēj gudri 
atbalstīt nozares un cilvēkus, kas 
pandēmijas dēļ ir zaudējuši dar -
ba iespējas un ienākumus. “Eks-
porta pieaugumam ir un būs 
izšķirīga nozīme,” sacīja Z. Kalni-
ņa-Lukaševica. 

Aģentūras “Nord DDB Riga” 
direktors Andris Rubīns, kam ir 
23 gadu pieredze mārketingā un 
reklāmas nozarē, savā prezentā-
cijā par vienota Latvijas tēla vei-
došanas konceptu uzsvēra, ka šai 
jomā ir ļoti dažādi viedokļi, bet 
Latvijai ir vajadzīga vienota pieeja 
zīmola veidošanā. Latvija šai vie-
nota valsts zīmola veidošanas 
jo  mā starp Eiropas valstīm nav 
pašā sliktākajā pozīcijā, bet tomēr 
ievērojami atpaliek no kaimiņos 
esošās Igaunijas un Somijas. (La -
siet arī politoloģes Vitas Matīsas 
viedokli 3. lpp. - Red.)

“Radošums būs atslēgvārds,” 
savas prezentācijas noslēgumā tei-
ca Andris Rubīns. Viņš arī ie  bil -
da Vitas Matīsas presē paustajai 
kritikai, paskaidrojot, ka publiskās 

diplomātijas un kultūras pārstāvji 
piedalījās valsts tēla stratēģijas vei-
došanas procesā, bet svarīgi ir 
redzēt kopainu, kuŗā arī eksporta 
nozarei ir ārkārtīgi svarīga loma.

Foruma nākamo diskusiju ciklu 
par Latvijas saimniecisko atlab-
šanu vadīja Latvijas Tirdzniecības 
kameras ASV (Lat Cham) vice-
prezidents, komerctiesību advo-
kāts Ivars Slokenbergs. Ievadot 
šo tēmu, viņš uzsvēra, ka latvieši 
vislabāk strādā tieši krizē, to pie-
rāda arī mūsu nesenā vēsture – 
mobilizēšanās pirms iestāšanās 
ES un NATO, kam sekoja atslā-
bums tā saucamajos “treknajos 
gados”.

Diskusijā iesaistījās uzņēmējs 
un ekonomists Jānis Ošlejs. Viņš 
diskusijas dalībniekiem pastā s - 
tīja, ka šogad ticis uzaicināts dar-
boties Latvijas valdības izveido-
tajā krizes plānošanas grupā. Pēc 
Ošleja domām, krize ir sarežģīts, 
bet gana labs laiks, lai augtu. 
Krizē, kad mums ir apdraudējuma 
izjūta, mēs it kā sākam skriet pa 
apli vai arī nedarām neko. Taču, 
Ošlejs uzsvēra, ka krizē pasaule 
mainās.  Eksportam šai laikā ir 
daudz vairāk iespēju, un arī in -
for mācijas technoloģiju nozarei 
šis ir ļoti augstas aktīvitātes gads. 
To rāda arī latviešu uzņēmuma 
“Printful” fantastiskā izaugsme. 

Jānis Ošlejs atzinīgi novērtēja 
valdības rīcību, krizes finan cē-
jumu, ieguldījumus un ilgtermiņa 
aizdevumus piešķirot ar valsts 
attīstības finanču institūcijas “Al-
tum” starpniecību, nepieciešams 
arī sakārtot infrastruktūru – ceļus 
un industriālos parkus. 

Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) vadītājs Kas pars 
Rožkalns uzsvēra, ka īpaši svarīgi 
šobrīd ir attīstīt eksporta nozari un 
digitālizāciju. Ir veikts nozīmīgs 
darbs, lai pārkvalificētu darbinie-
kus, kas pandēmijas kri zes laikā 
zaudējuši darbu, tomēr neesot bijis 
pārāk daudz uzņē mu mu, kas šos 
pārkvalificētos darbiniekus būtu 
vēlējušies nodar bināt.

Latviešu diasporas šābrīža gal-
venā loma ārzemēs, pēc Kaspara 
Rožkalna domām, būtu atbalsts 
Latvijas uzņēmumu ieiešanai jau-
nos tirgos, kur diaspora varētu 
kalpot kā katalizātors.

Kosmētikas uzņēmuma “Ma -
dara” dibinātāja un vadītāja Lotte 
TīsenkopfaIltnere pastāstīja, ka  
uzņēmums šogad ir piedzīvojis 
izaugsmi par 48 procentiem, sa -
līdzinot ar iepriekšējo gadu. Šādu 
izaugsmi veicinājis tas, ka “Ma -
daras” klienti vēlās ētisku produk-
tu, un uzņēmums šogad piedā-
vājis 14 jaunus produktus, veicot 
zīmola attīstību tiešsaistē. 

Uzņēmuma “SAF Tehnika” val-
des priekšsēdis Normunds Bergs 
pastāstīja, ka viņa vadītais uzņē-
mums darbojas telekomunikāci -
ju nozarē, kas ražo radio ar datu 
pārraidi, elektroniskas iekārtas. 
Krizes situācijā pieprasījums nav 
mazinājies, bijušas gan problē -
mas ar piegādēm, kas ietekmē-
jušas. Piemēram,  attālinātās lieto-
šanas termometri neesot pirkti, 
savukārt ļoti pieprasīti bijuši 
radioviļņu sensori, lai uzraudzītu 
lielas cilvēku grupas, piemēram, 

slimnīcās, kā arī pārnēsājamais 
ogļskābās gāzes (CO₂) mērītājs 
ventilācijas kvalitātes noteikšanai.  
Noslēgumā Normunds Bergs uz -
svēra, ka šīs krizes pārvarēšanai 
nav universālu risinājumu, tikai 
smags ikdienas darbs, un tas, lai 
vārdi un darbi sakristu.

Uzņēmuma “Change Ventures” 
un bezpeļņas fonda “TechHub 
Riga” līdzdibinātājs un valdes 
priekš sēdis Andris K. Bērziņš di  s-
 kusijas dalībniekiem uzsvēra in -
formācijas technoloģiju jaunuz-
ņēmumu lomu krizes pārvarēša-
nā un tālākā attīstībā. Viņš pastā-
stīja, ka nesen viens no Igaunijas 
jaunuzņēmumiem ticis pārdots 
par pusotru miljardu eiro. Pēc 
Andŗa Bērziņa domām, tieši in -
telektuālais īpašums ļauj Latviju 
dēvēt par nākamo Izraēlu, jo, iz -
ņemot militāro jomu, mūsu saim -
nieciskajā izaugsmē ir daudz lī -
dzības, tikai –  latviešiem neva ja-
dzētu skaust, ja kādam veicas, bet 
vairāk stāstīt par jau esošajiem 
veiksmes stāstiem.

Latvijas tirdzniecības palātas 
Amerikā prezidents Mikus Kīns 
no Čikāgas pastāstīja, ka šī palāta 
dibināta ASV 2017. gada oktobrī 
īsi pirms togad Čikāgā notikušā 
ekonomikas foruma “Spotlight 
Latvia”.  Nākamais forums plānots 
Losandželosā 2021. gada septem-
brī, un palāta sadarbībā ar LIAA 
sekmēs otras LIAA pārstāvnie cī-
bas atvēršanu ASV – Bostonā nā -
kamgad. Palātai ir savi reģionālie 
direktori vairākās ASV pavalstīs. 
ASV šobrīd saskaņā ar jaunā ka-
jiem datiem ir 86 tūkstoši latviešu 
izcelsmes iedzīvotāju, un latvieši 
ir otra ekonomiski aktīvākā na -
cionālā grupa ASV (otrā vietā aiz 
ebrējiem). Kā uzsvēra Mikus Kīns, 
latviešu diaspora ASV varētu pa -
līdzēt tiem Latvijas uzņēmumiem, 
kas vēlas eksportēt uz ASV, to -
mēr Latvijas tirdzniecības palātas 
Am e rikā nevēlētos kļūt par bizne-
sa inkubatoru vai ekseleratoru. 
(Tirdzniecības palātas kontakt-
adreses atrodamas mājaslapā 
www.latvianchamber.com.)

Viena no foruma centrālajām 
diskusijām bija informātīva sa -
runa par “Trīs jūru iniciātīvu” 
(TJI) un tās nozīmi Latvijai un 
Baltijas reģionam. Tajā piedalījās 
Ārlietu ministrijas valsts sekretārs 
Andris Pelšs, Atlantijas Padomes 
(The Atlantic Council) dibinātājs 
un valdes priekšsēdis vēstnieks 
Ričards Morningstars (Richard 
Morningstar), valsts attīstības fi -
nanču institūcijas “Altum” vadītājs 
Reinis Bērziņš un Apvienotās 
Amerikas baltiešu komitejas 
(JBANC) izpilddirektors Karls 
Al  tau (Karl Altau). Diskusiju va -
dīja Mārtiņš Andersons, kuŗš ir 
arī Amerikas latviešu apvienības 
(ALA) vicepriekšsēdis, un ALA 
seko līdzi šīs iniciātīvas attīstībai 
no Vašingtonas. Diskusija bija sva -
rīga šī foruma sastāvdaļa, Covid
19 izplatība ir aktuālizējusi ne  pie-
ciešamību stiprināt reģiona valstu 
sadarbību un attīstīt infrastruk-
tūru, īstenojot projektus ener ģē-
tikas, transporta un digitālās ko -
munikācijas sektoros. 

Ārlietu ministrijas valsts se  kre-
tārs Andris Pelšs uzsvēra, ka Trīs 

jūru iniciatīva ir svarīga arī Lat-
vijai, jo nākotnē var attīstīties lieli 
projekti, kas skars arī mūsu val-
sti, kā vienu no pirmajiem mi -
not Rail Baltica. Reinis Bērziņš, 
kuŗš pie dalījās diskusijā klā tie-
nē, pārstāvot Latvijas valsts iz -
veidoto investīciju fondu “Altum”, 
teica, ka Latvijas valsts jau ir 
ieguldījusi 20 miljonus eiro Trīs 
jūru iniciātīvas fondā,  nosaucot  
vairākus konkrētus projektus di -
gitālizācijā, enerģētikā un loģis-
tikā, kuŗos Latvija jau ir iesais tī-
jusies, bet kuŗi vēl nav zināmi 
plašākai sabiedrībai.

Arī abi diskusijas dalībnieki no 
Vašingtonas – vēstnieks Ričards 
Morningstars un Karls Altau – ar 
gandarījumu ziņoja, ka ASV tau-
tas pārstāvju palātā tieši Latvijas 
Valsts svētkos, 18. novembrī, ar 
abu ASV polītisko partiju vienotu 
balsojumu atbalstījusi Rezolūciju 
Nr. 672, kas specifiski iestājas par 
ASV iesaisti Centrālās un Aus - 
t rum eiropas valstu drošības, in -
frastruktūras un enerģētiskās ne -
atkarības stiprināšanā. Rezolūcijā 
uzsvērts, ka ASV kongress atbal -
sta iniciatīvu ieguldīt vienu mil-
jardu dolaru fondā, kas palīdzētu 
financēt projektus valstīs starp 
Baltijas, Adrijas un Melno jūru.

Šī foruma beidzamo disku -
siju ciklu par Eiropas plānoto 
pāreju uz zaļo enerģiju vadīja 
Klientu ak  tīvu pārvaldīšanas 
direktors  Blue Orange bankā 
Pauls Miklaševičs, kas uz Latviju 
pārcēlies no Kanadas, un šai di - 
s ku sijā iesaistījās Eriks G. Birkerts, 
uzņēmuma “Clean Energy Trust” 
izpilddirektors no Čikāgas, Ma  ri
ja Ručevska, uzņēmuma “Helve” 
līdzdibinātāja un uzņēmuma 
“TechChill” valdes locekle, Aivars 
Starikovs, uzņēmuma “Hydrogen 
Europe” valdes loceklis, Lelde 
Tim ma, vides zinātņu doktore, 
Latvijas Universitātes pētniece un 
neatkarīga eksperte, un Kārlis 
Va    sa rājs, izpilddirektors un vice-
prezidents uzņēmumā “Valent 
Corp”, kā arī  un Latvijas Goda 
kon suls Dienvidontario.

Pauls Miklaševičs īsumā rak -
sturoja situāciju, ka Eiropas Sa -
vienība šobrīd spējusi vienoties 
par apjomīgu plānu pārejai uz 
zaļo enerģiju visā Eiropā, pare-
dzot tam tērēt vairāk nekā sep-
tiņus triljonus ASV dolaru līdz 
2030. gadam (salīdzinājumam – 
Latvijas IKP ir 35 miljardi eiro). 

Kārlis Vasarājs uzsvēra, ka p a -
grieziens uz zaļo ideju varētu kļūt 
par sava veida 21. gadsimta Mar-
šala plānu visai Eiropai, tomēr 
Latvijai nepieciešamas nopietnas 
investīcijas, lai tā kļūtu par pa -
tiešām zaļās enerģijas valsti. Kārlis 
Vasarājs arī minēja, ka šobrīd 
Latvija ik gadus tērē  sešus miljar-
dus eiro, samaksājot par energo-
resursiem Krievijai un ka ir  sva-
rīgi, lai šī iecerētā Eiropas fondu 
nauda zaļajai enerģijai būtu vērsta 
uz Latvijas attīstību, jo īpaši Lat-
galē, nevis kā Obligātās iepirku -
ma komponentes (OIK) līdzekļi, 
kas arī beigu beigās nonākuši 
Krievijā. Kārlis Vasarājs piebilda, 
ka Latvijā ir uzņēmīgi un sek-
mīgi cilvēki, attīstītas techno-
loģijas, bet lai sabiedrība Latvijā 

vairāk uzticētos valdībai, pil - 
nībā jānodrošina korupcijas un 
zagšanas novēršana.

Lelde Timma pastāstīja, ka 
studējusi Dānijā, kur ir spēcīga 
sadarbība zaļās enerģijas jomā 
starp zinātniekiem, ražotājiem 
un valdību. Latvijā akadēmis ka-
jām aprindām un pētniekiem 
daudz vairāk būtu jārunā pub-
liski, populārizējot visiem sapro-
tamā valodā zaļās enerģijas ideju 
un izglītojot sabiedrību. 

Marija Ručevska uzsvēra, ka 
bieži par Latviju tiek runāts kā 
par zaļu valsti, bet tikai tādā 
aspektā, ka mums ir daudz mežu, 
bet zaļās enerģijas jomā mēs pa- 
tiesībā cenšamies “ielēkt aize-
joša vilcienā”, lai gan Latvijā šai 
jomā ir brīnišķīgi pētnieki, kas 
vieni no pirmajiem Eiropā ir 
runājuši par zaļās enerģijas ne- 
pieciešamību, bet šai jautājumā 
trūkst uzņēmēju gara, uzņēmēji 
šai idejai varētu sekot tikai, ja 
redzētu iespēju piesaistīt kapi-
tālu.

Eriks G. Birkerts raksturoja si- 
tuāciju zaļās enerģijas jautājumā 
ASV, kur tam vērojama zināma 
sabotāža federālajā līmenī, to-
ties Volstrītā aizvien vairāk tiek 
ņemts vērā klimata aspekts, lai 
gan ASV trūkst valsts polītikas 
šai jomā. Tomēr aizvien izteik-
tāks ir uzsvars uz t.s. zaļo darba 
vietu radīšanu. Mārtiņš Ander-
sons diskusijas dalībniekiem uz-
deva jautājumu par atomener-
ģijas izmantošanu, uz ko Aivars 
Starikovs atbildēja, ka negribētu 
atstāt kodolatkritumus saviem 
bērniem un nākamajām paau-
dzēm, savukārt pētniece Lelde 
Timma piebilda, ka atomenerģija 
noteikti nav atjaunojamā ener-
ģija.

Foruma noslēgumā PBLA 
priekšsēde Kristīne Saulīte uz- 
svēra, ka aizvadītajās diskusijās 
ik pa laikam tika uzsvērti četri 
atslēgas vārdi – gatavība maiņām 
un izaicinājumiem, komunikā-
cija un sadarbība (the four c’s – 
change, challenge, communica
tion and cooperation), kuŗu bū- 
tība apvienoja šai forumā izvir- 
zītos galvenos uzdevumus.

Viņa arī aicināja turpināt fo- 
rumā iesāktās sarunas un disku- 
sijas, meklēt jaunus risinājumus, 
un gatavoties forumam nākam-
gad, kas cerams, kaut daļēji va- 
rētu notikt klātienē nākamā gada 
vidū Latvijā. Aizvadītā foruma 
videoieraksts būs pieejams vi- 
siem interesentiem foruma mā- 
jaslapā pleif.lv.

                                                        
Jānis Andersons,

Raits Eglītis,
Ligita Kovtuna

Aizvadīts kārtējais PLEIF – 
Ekonomikas un innovāciju forums  (Turpināts no 1. lpp.)
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Ilmārs A. Lejiņš dzimis ASV, 
Kalifornijā trimdas latviešu ģi -
menē, 1972. gadā pārcēlies uz 
Zviedriju, bet 1992. – uz Latviju. 
Dienestu Nacionālajos bruņo-
tajos spēkos uzsācis 1993. gadā, 
izglītību ieguvis Zviedrijas un 
Lielbritanijas militārajās augst-
skolās, kā arī  Baltijas Aizsar dzī-
bas kolledžā. Piedalījies starptau-
tiskās misijās Bosnijā-Herce go-
vinā un Afgānistanā. 2019. gadā 
I.A. Lejiņam piešķirta brigādes 
ģenerāļa dienesta pakāpe, viņš 
saņēmis Viestura ordeņa piek -
tās šķiras ordeni, kā arī vairā - 
kus Nacionālo bruņoto spēku 
un ārvalstu apbalvojumus.

Mūsu saruna notiek, tuvojo
ties Latvijas 102.gadadienai, un 
nu jau sešpadsmit gadus Lat
vija ir arī NATO dalībvalsts. 
Jūs esat bijis klāt, kad Latvija 
kļuva par vienu no jaunajām 
šīs aliances dalībvalstīm. Kā ir 
attīstījusies Latvijas bruņoto 
spēku un NATO sadarbība? Ko 
Latvijas drošībai šodien no 
zīmē būt NATO sastāvā?

Latvijai atgūstot neatkarību, 
drošība bija ļoti svarīga. 1992. 
gadā pārcēlos uz dzīvi Latvijā un 
pavisam nejauši sāku strādāt 
Aizsardzības ministrijā. Ļoti labi 
atceros, kā tika mēģināts atrast 
veidus, lai šo tikko atgūto ne -
atkarību nosargātu, lai neatkār-
totos Latvijas 20. gadsimtā pie-
dzīvotais liktenis, kad mēs ne  at-
karību ieguvām un arī zaudē-
jām. Mērķis – dalība NATO – 
sākumā tika uzskatīs gandrīz  
par neiespējamu. Arī mūsu sa -
bied rotie toreiz teica, ka nevajag 
izvirzīt pārāk lielas ambīcijas. 
Mūs mudināja vairāk darīt pa -
šiem, citi atkal skatījās, ko Krie-
vija darīs, gandrīz uzliekot mums 
veto pat attiecībā uz sapņiem  
par dalību NATO. Bet, maino-
ties sabiedrības uzskatiem gan 
Rietumu pasaulē, gan pašā Lat-
vijā, sāka aktuālizēties mērķis 
iestāties NATO, kas ir visveik - 
s mī gākā aizsardzības aliance, 
kā  da jebkad izveidota. “Uzņemt 
apgriezienus” – šis Latvijas uzde-
vums sāka aizvadītā gadsimta 
de  viņdesmito gadu beigās. Mums 
nebija nekā daudz, ko mainīt 
savā struktūrā, jo mēs jau sākām 
no nulles. Mēs, iespējams, bijām 
“plikāki”, bet – apņēmības pilni! 
Sākumā neticējām mērķim, tad 
redzējām mērķi, gājām uz mēr-
ķi, līdz  to sasniedzām un ie  stā-
jāmies! Ir bijušas mazāk veiks-
mīgas valstis. Ja tagad paskatā-
mies uz Moldovu, uz Armēnijas 
un Azerbaidžānas konfliktu – 
mēs būtu varējuši būt tādā pašā 
situācijā. 

2004. gadā iestājāmies NATO, 
un tad bija tāds apjukums – ko 
nu tagad darīt? Aliance sāka no 
mums sagaidīt palīdzību, pie-
mēram Afgānistanā. Bet jautā-
jums – kāpēc jābrauc kaŗot uz 
Afgānistanu? Un uz Irāku? To -
mēr pamazām izveidojās iz prat-
ne, ka NATO valda princips 

Latvijas bruņotie spēki ir nobrieduši un labi sabiedrotie
Latvijas Valsts dibināšanas svētkiem tuvojoties, Taira Zoldnere uz sarunu aicināja 

Ilmāru Ati Lejiņu, Nacionālo bruņoto spēku brigādes ģenerāli, kuŗa dienesta vieta pašreiz ir ASV, 
Norfolkā, NATO Transformācijas pavēlniecības štāba priekšnieka otrā vietnieka amatā Apvienoto 

spēku spēju attīstības jautājumos

“viens par visiem un visi par 
vienu”.  Un  ja iesākumā mums 
varbūt bija kāds mazvērtības 
komplekss, tad tas tagad ir pil-
nīgi pazudis. Tas ir bijis ceļš, kuŗa 
sākumā mēs bijām sprintā. Tas 
daudz pasaka par mums kā par  
tautu, un  tagad esam no  brieduši 
un labi NATO sabied rotie.

Vai Latvijas virsnieki jau sā 
kumā tika iesaistīti NATO ap 
mācību programmās? 

Jau stājoties NATO, jautājums 
nebija par to, vai mums ir lid-
mašīnas un tanki. Jautājums   
bija – vai mums ir cilvēki, kuŗi 
var dienēt starptautiskos spēkos. 
Viens no posmiem, lai sagata-
votu virsniekus kā Latvijā, tā arī 
Lietuvā un Igaunijā, bija izveidot 
Baltijas Aizsardzības kolledžu, 
un, pateicoties tai, mūsu cilvēki 
varēja pilnvērtīgi strādāt NATO 
štābos. Sākumā kolledžā vairāk 
bijām klausītāju lomā, bet nu jau 
daudzus gadus ir latviešu, lietu-
viešu un igauņu pasniedzēji gan 
koledžā, gan dažādos starptau-
tiskos kursos. Mēs vairs nešķi ro-
jam, pie kuŗas valsts bruņo ta-
jiem spēkiem piederam. Agrāk 
varbūt vairāk skatījās uz to ka -
rogu, kas uzšūts uz formas tērpa 
piedurknes, bet tagad vairāk 
skatās uz uzšuvi, kas ir “zem ka -
roga”- tas ir briedums, un ir 
pilnīgi dabiski, ja  Latvijas virs-
nieks kaut ko mācīs, piemēram, 
amerikānim.

Jūsu pašreizējais darbs arī 
saistīts ar apmācību procesu. 
Kādi ir jūsu darba pienākumi 
NATO Transformācijas pavēl
niecības štābā Norfolkā?

Ir aizvadīts ļoti interesants gads. 
NATO Transformācijas pa  vēl-
niecības štābs ir stratēģisks štābs, 
kas nodarbojas ar NATO saga-
tavošanu nākotnei, lai attīstītu 
un noturētu NATO spējas, ejot 
laikam līdzi. Šeit ļoti labi noder 
Raiņa moto: “Pastāvēs, kas pār-
vērtīsies.” Mana atbildības joma 
ir individuālu apmācības sistē-
mu pārraudzība un uzlabošana. 
Mēs skatāmies, kādi kursi būs 

nepieciešami pēc četriem pie-
ciem gadiem un kādas metodes 
labāk ieviest apmācību procesā. 
Covid19 apstākļos paātrināti 
izskatām jautājumus par tieš -
sai stes apmācību sistēmām. Jau-
tā jumi, kā un ko mācīt, kādas 
in  novatīvas metodes izmantot 
tieš saistes apmācībām – tie ir 
šodienas uzdevumi. No pro fe-
sionālā viedokļa, tas ir ne tikai 
izaicinājums, bet liels ganda rī-
jums būt šajā amatā, un strādāt, 
lai paceltu aliances nākotnes 
kvalitātes latiņu. Vai ir viegli pa -
redzēt nākotni? Nē, protams, bet 
mans darbs ir intelektuāli sti-

mulējošs. Transformācijas štāba 
uzdevums ir skatīties “ārpus 
rāmjiem”.

Otra lieta, ar ko nodarbojos,   
ir apzināt, kā mēs vislabāk un 
efe ktīvāk izmantojam mums 
pie ejamos cilvēku resursus. Tas 
iekļauj arī vadības zinātnes, kas 
man ir tuva tēma, jo jau no paša 
sākuma Nacionālajos bruņota -
jos spēkos apzinājāmies, ka mūsu 
galvenais un svarīgākais resurss 
ir cilvēki. Katram kaŗavīram vai 
jūrniekam pienākas laba vadība. 
Kaŗavīriem ir jābūt labiem, bet 
vadītājiem – vēl labākiem. Kā 
labi sagatavot cilvēkus multi-
nacionālā vidē, kā labāk orien-
tēties mūsdienu modernā pa -
sau lē –  tas ir mūsu uzdevums.

NATO spēkos dienošie virs
nieki un kareivji nāk no ļoti 
dažādām kultūrām. Vai šis 
multikulturālisms ir liels iz 
aicinājums?

Jā, ir, bet tas ir arī mūsu 
stiprums. Vinstons Čērčils savā 
laikā teica, ka ir tikai viena lieta, 
kas ir sliktāka ne kā strādāt ar 
sabiedrotajiem, tas ir – strādāt 
bez sabiedrotajiem. Vai labi būt 
ar draugiem, vai labi būt vie -
nam pašam? Ja gribi būt ar drau-
giem, tad ir jāsarunā, ko un kā 
darīsim. Tas kādreiz ir izaici nā-
jums, jo ir atšķirības starp islan-
dieti un turku vai amerikāni un 
latvieti. Bet ir daudz kas tāds,  
kas mūs vieno, un pirmais  – kas 
būtu, ja nebūtu NATO?! Tā ir 
mūsu “sarkanā robeža”. NATO  
ir trīsdesmit dalībvalstis, mēs 
esam dažādi, mums ir dažādas 
reliģijas, dažādi temperamenti. 
Tomēr, strādājot kopā, iegūstam 
pieredzi, un mans uzdevums ir 
atrast veidus, kā labāk strādāt 
kopā multinacionālā vidē. Mēdz 
teikt, ka paiet apmēram pus -
gads, kamēr pie šādas vides pie -
rod, bet mums ir jāpanāk, lai tas 
notiek īsākā laikā.

Kas no jūsu ilggadīgās pie
redzes dienestā noder un ļauj 
jums veidot šo stratēģisko vī 
ziju multinacionālā vidē?

Man ir bijusi privilēģija strādāt 
daudzās valstīs ar dažādu valstu 
pārstāvjiem. Esam strādājuši 
ko  pā ar igauņiem, lietuviešiem 
u.c., jo vieni paši mēs nespēsim 
aizsargāt savu valsti. Mēs varam 
to aizsargāt līdz zināmam brī-
dim, bet daudz labāk ir, ja mēs to 
darām kopā ar citiem. Tā ir bi -
jusi mana pieredze armijā, un 
mans ieguvums ir tas, ka spēju 
skatīties uz lietām no dažādiem 
rakursiem. Manā padotībā strā-
dā divi italiešu, divi amerikāņu, 
viens poļu un viens vācu pulk-
vedis, mans priekšnieks ir spāņu 
ģenerāl majors, bet adjutants – 
grieķis. Zināmas kultūru atšķi-
rības jau ir, bet mēs strādājam 
jaunā sabiedrībā, kur valsts pie-
derībai nav tik lielas nozīmes, jo 
mēs cits citu respektējam.

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku brigādes ģenerālis Ilmārs Atis Lejiņš // Foto no personīgā 
archīva

Brigādes ģenerālis Ilmārs A. Lejiņš parādē Ādažu militārajā 
bazē 2017. gadā NATO vienību aktīvizēšanas ceremonijā // 
Foto no personīgā archīva

(Turpinājums 14. lpp.)
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Viedokļi var būt ļoti dažādi. 
Mūsu saruna notiek laikā, kad 
nupat ir notikušas ASV prezi
denta vēlēšanas, un pēc provizo
riskiem vēlēšanu rezultātiem  
ir ievēlēts jauns ASV prezi
dents Džo Baidens. Kādi ir bi 
juši šie četri gadi pretrunīgi 
vērtētās Donalda Trampa pre
zidentūras laikā, raugoties no 
NATO aspekta? 

Mēs, kaŗavīri, mēdzam teikt, 
ka neapspriežam “spēles notei-
kumus”. Katrai NATO dalīb val-
stij ir sava polītiskā iekārta, un 
mēs to pieņemam. Prezidents 
Donalds Tramps ir komunicējis 
citādi, atšķirīgi nekā viņa priekš-
gājēji, un pie tā ir bijis jāpierod. 
Ja skatāmies no praktiskās puses, 
ASV bruņoto spēku atbalsts Lat-
vijai, Baltijai un Eiropai nebūt 
nav samazinājies. Uzskatu, ka jā -
skatās vairāk uz darbiem nevis 
vārdiem. NATO spēku klātbūtne 
Baltijā ir tikai palielinājusies, un 
ASV atbalsts ir bijis stiprs un ne -
lokāms.

Mūs tomēr neiepriecina plā
ni izvest ASV kaŗaspēku no 
militārajām bazēm Vācijā. Vai 
tas nerada bažas, ka NATO po 
zī cijas Eiropā varētu tikt vāji 
n ātas?

Vispirms – tas vēl nav noticis 
un jāgaida, kas notiks tālāk. Es 
arī aicinātu uz šo skatīties maz-
liet plašāk. Proti, vai modernā 
laikmetā miera laika dislokāci -
jas vieta ir svarīga – tas ir īstais 
jautājums. ASV pieejami milzīgi 
resursi, lai varētu negaidīti un 
ātri pārvietot ļoti lielas kaŗaspēka 
daļas pa gaisu un pa jūru. Varē -
tu domāt, ka ir drošāka sajūta, ja 
kaŗaspēks ir valstī uz vietas, to -
mēr 21.gadsimtā kaŗaspēks ne 
vienmēr nozīmē to, ko mēs va -
ram tieši redzēt.

Pasaules valstu līderi jau ir 
apsveikuši Džo Baidenu ar uz 
varu ASV prezidenta vēlēšanās, 

tajā skaitā arī NATO ģenerāl
sekretārs Jenss Stoltenbergs. 
Kādu sadarbību NATO gribētu 
turpināt ar jaunievēlēto ASV 
prezidentu?

Man kā kaŗavīram nav daudz 
ko piebilst šajā jautājumā, bet do -
māju, ka gaidāma mazāka plai sa 
starp retoriku un darbiem. Ne -
do māju, ka ASV klātbūtne un  
atbalsts Baltijas valstīm krasi 
mai nīsies. Esam un paliekam 
labi sabiedrotie.

Domāju, ka Latvijas sabied
rība jūtas daudz drošāk tagad, 
kad NATO kaŗaspēks ir Ādažos 
un citās militārās bazēs Baltijā.

Tā ir, un mums ir arī helikop-
teru vienība Lielvārdē. Ir lietas, 
ko mēs neredzam  – tās ir lidma-
šīnas gaisā, radari, satelīti. Tas, 
ka mēs tieši neredzam ASV, 
fran ču vai italiešu kaŗavīrus, ne -
nozīmē, ka viņu tur nav, un pā -
rāk vienkāršoti ir skatīties tikai 
uz fizisku kaŗaspēka klātbūtni. 
Tomēr es arī priecājos, ka mums 
ir sabiedrotie spēki Latvijā, un 
man bija tas gods būt pirmajam 
saimniekam Ādažu bazē 2017.

gadā. Panākt, lai šīs astoņas val-
stis labi sastrādātos kopā, bija 
diezgan izaicinoši. Piemēram, 
sastādīt ēdienkarti vien bija ga -
na sarežģīti. Poļi un kanadieši  
ēd apmēram to pašu, ko mēs, bet 
spāņiem un italiešiem bija pre-
tenzijas. Patlaban Ādažu ēdam-
zāle ir pilnībā piemērota NATO 
sabiedroto vajadzībām. Ja agrāk  
armijā “ēda, ko deva”, tad tagad 
kaŗavīrs var izvēlēties. 

Arī mūsu Austrumu kaimiņi 
bija pārsteigti, cik ātri pēc polī-
tiskā lēmuma pieņemšanas no -
tika fiziskā kaŗavīru ierašanās 
bazēs visās trīs Baltijas valstīs un 
Polijā. Problēmas, protams,  bija, 
bet visiem bija tāds pozitīvs gars 
un visi piedāvāja risinājumus. 
Mēs, kaŗavīri, esam aktīvi pro-
blē  mu risinātāji! Sākumā, pie-
mē ram,  dažiem nācās gulēt tel-
tīs, dušās reizēm nebija pietie-
kams ūdens spiediens u.c. Tomēr 
Latvija un sabiedrotie ir iegul-
dījuši pietiekami daudz līdzekļu, 
un Ādažu baze tagad ir viena no 
modernākajām bazēm reģionā, 
ar ko varam lepoties. Tas ir ie -

guvums ne tikai sabiedrotajiem, 
bet mums visiem. 

2013. gadā tika nodibināta 
Latvijas Drošības un aizsar
dzības industriju federācija 
(DAIF Latvija), kas apvieno u  z 
ņēmumus un pētniecības ie 
stādes, kas strādā un pēta per
spektīvas drošības un aiz sar
dzī bas jomā. Kādos virzienos 
Latvijas uzņēmēji var sadarbo
ties ar NATO, un kādos virzie
nos strādā mūsu aizsardzības 
industrija?

Protams, Latvijas uzņēmējiem 
tā ir iespēja piedalīties lielākā 
tirgū, kur ir arī konkurence. Lat-
vijas Drošības un aizsardzības 
industriju federācija apvieno uz -
ņēmumus, kas grib strādāt aiz-
sardzības industrijai, un tālākais 
atkarīgs no pašu spējām. Latvi -
jas militārā industrija vēl ir ag -
rīnā fazē, bet, iestājoties NATO, 
mums bija gandrīz nulle!  Latvijā 
savulaik gan bija Padomju Sa -
vienības militārās rūpnīcas, taču 
mums bija jāpielāgojas pilnīgi 
citām prasībām. Sešpadsmit 
ga  du laikā NATO esam jau “pie-
auguši”, un arī mūsu civilā uzņē-
mējdarbības joma ir pielāgoju-
sies aizsardzības nišai. Mūsu aiz-
 sardzības industrija ir kļuvusi 
kvalitātīvāka, interesantāka. Pie-
daloties starptautiskos projek-
tos, tiek ražotas dažādas techno-
loģiskas sastāvdaļas sakaru līdz ek-
ļiem un lidmašīnām. Mun die - 
ris, ko nēsāju, ražots Latvijā, ra -
žojam arī munīciju, celtniecības 
materiālus, degvielas tvertnes, 
pro tams, arī pārtiku. Latvijas bru-
ņotajiem spēkiem pieaugot, tie 
kļūst par lielāku pircēju, un uz -
ņēmēji Latvijā zina, ka nevar 
bal stīties tikai uz iekšējo tirgu – 
svarīgi, lai ražojums būtu vaja-
dzīgs arī ārpus Latvijas robežām, 
lai tas ieinteresētu arī citas dalīb-
valstis. Mums ir svarīgi, kādam 
tieši mērķim uzņēmuma pro-
dukts strādā, un mums šis ceļš 
jāiet kopā – ražotājam un patē-

rētājam. Ļoti patīkami, ja Latvijā 
var ražot, to, ko mums vajag.  
Šajā procesā mēs mācāmies ko -
pā.

Latvijā ir ļoti radoša jaunuz
ņēmumu vide. Vai paredzat ie 
spēju sadarboties ar avangar
diskiem uzņēmumiem tech no
loģiju jomā?

Mūsu NATO Transformācijas 
štābs ir kā domnīca, un mums    
ir jābūt spējīgiem runāt vienam 
ar otru un risinātkompleksus 
jautājumus nākotnes vajadzī-
bām. Mums veidojas ļoti laba 
sadarbība ar Silīcija ieleju un ci -
tiem jauno technoloģiju inku -
batoriem. Apmeklējot mūsu štā-
bu, visi ir  bijuši pārsteigti par 
mū su cilvēku moderno techno lo-
ģisko izpratni un spējām. Kvan-
tu datori, mākslīgais intelekts, 
virtuālās reālitātes simulācija – 
tie visi ir nākotnes paņēmieni. 
Nākotnes kaŗavīram ir jābūt gan 
techniski, gan fiziski, gan inte-
lektuāli sagatavotam.

Jūsu vēlējums Latvijai 102. 
dzimšanas dienā?

Možu garu, jo mūsu tauta ir 
izgājusi cauri smagākiem dzīves 
posmiem. Mans tēvs pēc Otrā 
pasaules kaŗa izdzīvoja sabum-
botajā Drēzdenē, un mācījās da -
žādās skolās bēgļu nometnēs. 
Sievasmāte ir dzimusi Sibirijā. 
Šis nav laiks, kad var domāt: “Es 
gribu”, ir jādomā: “Mums vajag!” 
Mums jāspēj skatīties uz visas 
sabiedrības vajadzībām, bet ma -
zāk – uz personiskajām vēlmēm, 
jāspēj atšķirt nepieciešamo no 
vēlamā. Galvenais –  mums ir jā -
turas kopā, un mēs tiksim tam 
pāri! Pēc pandēmijas mēs at -
griezīsimies stiprāki, jo būsim 
daudz ko mācījušies – kā sa -
biedrība. 

Ir laiks atcerēties, ka mēs cēlā-
mies no zemes, kas bija sadrum-
stalota un izpostīta Pirmā pa -
saules kaŗa un Brīvības cīņu 
laikā, bet mēs izveidojām ļoti 
stipru un labu valsti. 

Latvijas bruņotie spēki ir nobrieduši un labi sabiedrotie

Brigādes ģenerālis Ilmārs A. Lejiņš kopā ar Kanadas kaŗavīriem 
mācībās SummerShield Latvijā 2017. gadā // Foto no personīgā 
archīva

Latvija vienmēr līdzi
Izceļojot latvieši ņēmuši līdzi 

dažādas noderīgas lietas. Tomēr 
gandrīz vienmēr daudzi ir iz  vē-
lējušies likt koferī arī šķietami 
nepraktiskus priekšmetus, kas 
kļuva par svarīgiem simboliem 
un deva spēku grūtos brīžos. Ja 
pietika vietas bagāžā, šie simboli 
varēja būt tautastērps, Latvijas 
karogs vai pat smagas grāmatas. 
Bieži vien kabatā nokļuva kāda 
neliela, bet emocionāli ļoti nozī-
mīga lietiņa. Sākuma gados šīs 
lietas palīdzēja izturēt un nesa-
lūzt grūtībās, bet, iedzīvojoties 
mītnes zemēs, tās uzturēja saikni 
ar pagātni un senču zemi.

Mūsdienās, iespējams, vairs 
nav tik svarīgi ņemt līdzi lietas, 
kas simbolizē Latviju, jo tagad 
gandrīz katram, kuŗš vēlas, ir 
pieejama Latvija datorā. Tajā va -
ram piekļūt gan pie mīļākajām 
dziesmām, gan skaistākajām ai -
navām, gan filmām un koncer-
tiem. Un tomēr varbūt kabatā ir 
aizķēries kāds slepenais Latvijas 
talismans?!

Vainagu, kuŗā tika iešūts pa -
slēpts Latvijas karogs, darinājusi 
Marija Zapāns (dz. Vanags)

Marija Zapāns (1911-1950) da  -
ri   nāja šo vainagu un Krustpils 
tautastērpu kā diplomdarbu 
bied rības “Saule” sieviešu arod-
skolā Daugavpilī 20. gadsimta 
30. gados. Otrā pasaules kaŗa lai-
kā, kad Latvijā bija pirmā Pa  dom-
ju okupācija, Marija vai na gā bija 
iešuvusi Latvijas karoga krāsas, 

un to vilkusi, dziedot koŗa kon-
certos. 1944. gadā Ma  rija šo tēr-
pu ar vainagu paņēma līdzi 
bēgļu gaitās kā lielāko dār gumu.  
Pēc vairākiem gadiem, pa  vadī-
tiem bēgļu nometnēs Vā  cijā, Ma -
 rija ar savu ģimeni iz  ce ļoja uz 
Austrāliju, kur agri de  vās Mūžī-
bā – 41 gada vecumā.  Tau tas tēr-
pu ar leģendu par vainagā ie  šūto 
Latvijas valsts simboliku man-
toja Marijas brālis Jānis Vanags.

Mēneša priekšmets novembrī

Marija Zapāns (pa labi) ar māsu Jadvigu Latvijā, 20. gadsimta 
30. gados

Marijas Zapāns šūtais vainags // Foto: Lauma Cenne
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Un ko nu?!SILVIJA GRIGULIS DŽONSA

(Turpinājums sekos)

(Turpinājums no Nr. 44)

No rīta mani vecāki un vec-
māmiņa tika izsaukti uz biroju, 
lai reģistrētos. Viņus nofoto gra-
fēja un katram piešķīra numuru, 
kas bija piestprausts pie krūtīm. 
Tikmēr mēs, bērni, spēlējāmies 
ārpusē savas barakas priekšā. 
Mēs bijām atdalīti no citiem bēr-
niem ar stiepļu režģa žogu, ku -
ram augšpusē bija novilktas 
dzeloņstieples. 

Žoga otrā pusē arī bija bērni, 
bet mēs nevarējām ar viņiem 
sazināties nevienā man zināma-
jā valodā. Mēs vienkārši rādī -
jām viens otram zīmes un smē-
jāmies. Nometnes ārējai robežai 
bija dubults stiepļu žogs ar at -
starpi pa vidu.

Pēc kāda laika mums atļāva 
pamest nometni, un mēs atklā-
jām, ka mūsu bagāža joprojām 
atrodas slēptuvē zem dzīvžoga.

LAIVA, KAS AIZPELDĒJA
Meklējot privātu apmešanās 

vietu, kādu dienu tētis bija atra-
dis māju,  un jautājis, vai mēs 
varētu dabūt patvērumu naktij. 
Zemnieka sieva, kas mūs uzņē-
ma, bija laipna. Saimnieces mājā 
vietu vairs nebija, jo tā jau bija 
pilna ar cilvēkiem. Viņa mums 
iedeva padzerties siltu tēju un 
ierādīja vietu siena šķūnī, kur 
pārlaist nakti. Saimniece sacīja, 
ka tā varētu būt pietiekami silta 
un droša vieta nakšņošanai, un 
tur bija mīksts siens. Aukstajā 
ziemas pēcpusdienā vējš pieņē-
mās spēkā, un mēs bijam bezga-
la priecīgi arī par šādu piedā-
vājumu. 

Kamēr lielos nodarbināja sa -
vas rūpes, mēs, bērni, bijām at -
stāti savā vaļā un devāmies iz -
pētīt apkārtni. Ceļš aiz šķūņa 
veda uz ezeru. Tur mēs atradām 
airu laivu, kas bija pietauvota pie 
koka laipas. Andrejs pēc slimo-
šanas kājās vēl nestāvēja, tāpēc 
nošļūca lejā pa nogāzi uz dibena 
un apskatīja laivu. Tās dibenā uz 
tilaudām gulēja airi. Viņš ierosi-
nāja aizirties līdz salai ezera vi -
dū. Es sevi uzskatīju par piere-
dzējušu airētāju, jo mājās, Lat-
galē, mēs bieži vizinājāmies ar 
brālēna Žeņuka tēva laivu pa 
Maltas upi, kas atradās netālu   
no mūsu vecmāmiņas lauku mā -
jām.

Lai kā mēs centāmies, laivā 
iekāpt nevarējām, jo pēc slimības 
Andrejs bija palicis nervozs un 
stīvs, bet stiprajā vējā laiva zvā-
ļājās no vienas puses uz otru. 
Man izdevās to atsiet un aiz 
virves pievilkt tā, lai varētu laivā 
viegli ielēkt. Pēkšņi mēs izdzir-
dējām, kā mūs sauc mamma, un 
es instinktīvi palaidu vaļā virves 
galu, cerībā, ka mūs neatradīs un 
mūsu piedzīvojums tomēr izdo-
sies.

Sākumā ļoti lēnām, bet maz-
pamazām arvien ātrāk laiva at -
tālinājās no laipas malas un pēc 
brīža jau dreifēja ezera centra 
virzienā. Mēs stāvējām un vē -
rojām, kā tā attālinās. Man bija 
tik žēl, ka laivā nebijām mēs. Un 
tad es cieši apņēmos, ka, turp-
māk ceļošu tikai pa sauszemi. 

Mani nomāca neziņa, nedro-
šība un bailes, kas valdīja tajā 
laikā. Mēs klīdām no vienas vie-
tas uz otru un nezinājām, kur 
nonāksim un paliksim rīt. Es ļoti 
gribēju, lai mēs dzīvotu kaut vai 
zirgu vilktā kulbā, bet lai varam 
apstāties tur, kur vēlamies un 
kad vēlamies, un lai vienmēr un 
visur mums virs galvas būtu 
jumts.

CEĻOJUMS LEDUSSKAPĪ
Tajā 1945. gada dienā, kad 

sniegpārslas lidinājās un gaisā 
grieza virpuļus, mūsu ģimene 
atkal bija izmesta krustcelēs. 
Mēs atkal bijām nobijušies, iz -
salkuši un mums bija auksti. Mēs 
tikai nojautām, ka Austrumu 
fronte nebija visai tālu aizmu-
gurē, lai gan, ejot uz tuvējo 
dzelz ceļa staciju, nedzirdējām 
neviena šāviena.

Ceļošana ar vilcienu ir visla-
bākā, it īpaši, ja tavs tētis ir dzelz-
ceļnieks. Cits jautājums – kā vil-
cienā iekļūt? Atceros, kā kopā ar 
brāļiem tupējām uz saviem sai-
ņiem, kas bija sakrauti uz dzelz-
ceļa perona. Pūta stiprs vējš, un 
mēs dzērām kaut ko līdzīgu 
karstā ūdenī izšķīdinātiem bul-
jona klucīšiem. Cilvēki, kuriem 
bija krūze vai kauss šo dzērienu 
varēja saņemt dzelzceļa stacijas 
vienā galā, kur to dalīja no lielām 
tvertnēm. 

Vilciena vagoni bija pilni ar 
ievainotiem vācu karavīriem, 
kas cieta mazākas vai lielākas 
sāpes, un daži mocījās līdz pat 
agonijai. Mūsu mamma skrēja 
gar vilciena vagoniem, meklējot 
kādu atbildīgo. Tētis kā speciā-
lists redzēja, ka tvaika lokomo-
tīve ir gatavībā, lai dotos uz 
Rietumiem, taču problēma bija 
tā, ka nevienā no vagoniem ne -
bija vietas pat tiem, kam bija 
nopirktas biļetes vai saņemta 
atļauja iekāpt.

Vilciena pašā galā atradās vai-
rāki preču vagoni, un arī tie bija 

pārpildīti ar bēgļiem, kas bija 
saspiesti kā siļķes mucā. Cilvēki 
bija saspiedušies cieši cits pie cita 
un mēģināja kaut cik ērti iekār-
toties. Daži rāpās uz vagonu 
jumtiem, un viens pat sēdēja uz 
bufera.

Mamma bija atradusi stacijas 
priekšnieku iekštelpās un lūdza 
viņu darīt kaut ko, lai glābtu      
slimos bērnus. Vīrietis izmisis 
skaidroja, ka nespētu atrast vietu 
pat pats saviem bērniem. Mātei 

acīs saskrēja asaras. Viņa sapra -
ta – stacijas priekšniekam bija 
taisnība. Viņa apzinājās, ka ar šo 
vilcienu nav nekādu cerību aiz-
braukt un būs jāgaida nākamais. 
Viņa jau pagriezās, lai dotos pro-
jam, kad pēkšņi stacijas priekš-
nieks pasauca mammu atpakaļ. 
Viņam bija ienākusi prātā kāda 
doma. Viņš piegāja pie neliela 
sienas skapja  un noņēma no āķa 
atslēgu. Pēc tam viņš steidzās uz 
vilciena sastāva galu un sāka dzīt 
laukā cilvēkus no pēdējā preču 
vagona. Mammu pārņēma izmi-
sums, redzot, ka neviens nevēlas 
savu vietu atstāt. Stacijas priekš-
nieks draudēja atkabināt vago -
nu, bet pēc tam laipnā balsī 
skaidroja, ka jāveic pārbaude, un 
apsolīja, ka pēc tās ļaus visiem 
atkal atgriezties savās vietās.

Pēdējā vagona vienā stūrī at -
radās liels, neizmantots, tukšs 
ledusskapis, aizslēgts ar piekara-
mo atslēgu. Stacijas priekšnieks 
mums iedeva atslēgu un teica, ka 
mēs varam tajā iekārtoties. Vien-
laikus viņs mūs brīdināja, lai 
esam piesardzīgi un neaizveram 
ledusskapja durvis pavisam ciet, 
jo tādā gadījumā mēs varam no -
smakt. Protams, ka mēs bijam 
laimīgi par šo īpašo “kupeju”, jo 
te gan mums, gan mūsu bagāžai 
bija pietiekami daudz vietas. Pā -
rējie pasažieri sakāpa atpakaļ 
vagonā un pavisam drīz vilciens 
uzsāka gaitu uz Vācijas zieme-
ļiem. Tas brauca un pa laikam 
apstājās, tad atkal sāka braukt, 
un tā neskaitāmas reizes. Es nu -
dien nezināju, vai vēl ir diena, 
vai jau nakts, cik ilgs laiks pagājis 

un cik vēl paies, kamēr tiksim 
galā. Likās, ka laiks apstājies...

Pēkšņi it kā pa miegam izdzir-
dēju sava brāļa Andreja satrauk-
tus kliedzienus: “Mīna! Mīna! Es 
atradu mīnu!” 

Tā kā ledusskapja iekšpusē 
bija pilnīgi tumšs, mēs nezinā-
jām, vai viņš pa sapņiem murgo 
vai ir nomodā. Reakcijas bija 
dažādas. Vecmāmiņa viņu mie-
ri nāja šūpojot. Tētis aizrādīja,   
ka šādi jokot nedrīkst, lai gan 
viņš vienlaikus izklausījās norai-
zējies un uzšķīla sērkociņu. Mēs 
redzējām kā Andrejs virs galvas 
turēja, baltu cilindrisku priekš-
metu, kas izskatījās diezgan 
smags. Sprādzienbīstams priekš-
mets mūsu ledusskapja slēgtajā 
telpā! Tie nudien nebija joki.

Sērkociņš izdega un, kamēr 
tēvs aizdedza nākošo, mēs sa -
traukti gaidījām, kas notiks. Es 
vai miru nost aiz ziņkārības. Vai 
tā patiešām bija mīna? Kā mans 
mazais brālis zināja, kāda iz  ska-
tās mīna, turklāt vēl tumsā? Viņš 
bija tikai sešus gadus vecs un ne -
kad mūžā nebija to redzējis. Ceļā 
uz Dancigu daži cilvēki bija ma -
nījuši lielas, apaļas, ragainas bum-
bas ūdenī. Tās bija mīnas, taču 
priekšmetam Andreja rokā ar 
tām nebija ne mazākās lī  dzības.

Tuvāk izpētot, atklājās, ka 
An drejs bija atradis lielu, labi no -
kūpinātu salami desu, kuru kāds 
bija paslēpis seklajā notek caurulē, 
kas stiepās gar ledus  skapja sienu 
aiz koka režģa grī das, uz kuras 
mēs sēdējām. Rū  pīgāk izpētot 
savu ledusskapi, atradām vēl čet-
ras tādas pašas pirmskara laikā 
ražotas salami pagales. 

Kopš Ziemassvētku svinībām 
Tiefensā (Tiefensee) mēs nebijām 
ēduši neko gaļai līdzīgu. Andreja 
atradums bija īsts brīnums, gluži 
tāpat kā viss šis ceļojums vagona 
ledusskapī. Mūsu vēderu un 
dvē seles labsajūtas uzturēšanai 
salami desas nokalpoja līdz pat 
kara beigām.

PAZAUDĒTĀS BIKSES
Nakts vidū pamodos no pa -

zīstamām un tik kaitinošām 
gaudojošo sirēnu skaņām. Tas 
varēja nozīmēt tikai vienu – at -
kal ir sācies uzlidojums. Bija pil-
nīga tumsa. Es nevarēju apjēgt, 
kur mēs atrodamies. Es tikai 
sajutu apakšā koka grīdu un zie-
mas mēteļa pazīstami patīkamo 
siltumu. Es gulēju uz salmu ma -
trača kādā lielā Ziemeļvācijas 
vidusskolas telpā, kurp mēs bi -
jām atceļojuši pēc brauciena 
ledusskapī.

Apkārt bija jaušama kņada, 
skanēja čuksti nesaprotamās va -
lodās. Rindās uz grīdas gulēja 
kādi divdesmit cilvēki. Mana 
māte satrauktā balsī mudināja 
mūs steigties uz pagrabu. Tajā 
naktī pirms gulētiešanas es muļ-
ķīgā kārtā biju novilkusi zāba -
kus un tagad ātrumā atradu tikai 
vienu. Es taustījos tumsā uz 
visām četrām pusēm, tad sajutu, 
kā mātes roka satver mani pie 
mēteļa apkakles un stumj durvju 
virzienā. 

1946. gads. Mans tētis Alfrēds pie barakas Nr 7. bēgļu nometnē

1945. gada jūlijs. Gaidas Mirvikas nometnē
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KRUSTVĀRDU MĪKLA Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

C I T U R  I Z L A S Ī T S

Uz salas Daugavā pie Kokneses top Likteņdārzs – gaišas atceres 
vieta, kur svinēt latviešu tautas izturību un spēku. Tas ir arī Tavas 
ģimenes un dzimtas Likteņdārzs, veltīts visiem latviešiem, kas 20. 
gadsimtā gājuši bojā vai cietuši svešu varu dēļ. Likteņdārzs top 
kopdarbībā un par ziedojumiem, tā atbalstītāju skaits jau pārsniedz 
500 tūkstošus. Mūsu nākamais lielais kopdarbs --- uzcelt Saieta 
namu! Palīdzi! Ziedo!
Nodibinājums “Kokneses fonds”
Adrese: Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011, Latvija
info@koknesesfonds.lv

Ziedojumiem EUR:
AS “Citadele banka”
Konts: LV94PARX0015211160001
SWIFT: PARXLV22

Starpniekbanka ziedojumiem USD:
USA CITIBANK, N.A., NEW YORK
Konts: 36392149
SWIFT/BIC: CITIUS33

Vairāk informācijas
 www. liktendarzs.lv

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 44) atrisinājums

Līmeniski.  2. Skai-
stule. 7. Skara. 8. Tinis. 9. 
Asare. 11. Paks. 12. Sa  la-

kas. 13. Stop! 17. Renda. 19. Vie-
se. 21. Agora. 23. Nakra. 24. 
Efeja. 25. Okers. 26. Skice. 28. 
Trimo. 29. Serā. 31. Kanēlis. 34. 
Pufs. 38. Aleja. 39. Steps. 40. 
Jalta. 41. Tasmanija.

Stateniski. 1. Skipa. 2. Saka. 3. 
Abava. 4. Utena. 5. Etna. 6. Din-
go. 10. Agave. 11. Periskops. 14. 
Planktons. 15. Barkass. 16. Pa -
tents. 18. Nante. 19. Vraks. 20. 
Esene. 22. Okapi. 27. Ibēre. 30. 
Erato. 32. Abaks. 33. Imami. 35. 
Forts. 36. Aust. 37. Boja.

Līmeniski. 4. Latviešu aktrises 
Liedskalniņas vārds. 5. Cilvēks, 
kas pieder pie vienas no visze-
mākajām kastām Indijas dien vi-
dos. 7. Tēls V. Lāča romānā 
"Zvej nieka dēls". 10. Latviešu 
rokgrupa. 11. Nogriežami taloni 
vērtspapīriem. 12. Apdzīvota 
vieta Vecumnieku novadā. 13. 
Tiesiskais stāvoklis. 16. Karne-
vāla atribūti. 19. Bīstamas vieta 
upēs. 22. Kontakts. 23. Labdabīgi 
muskuļaudu audzēji. 24. Valsts 
Afrikas ziemeļaustrumos. 25. 

Potēšana ar pumpuru. 26. Cu -
kura rūpniecības blakuspro-
dukts. 28. Nevajadzīgas. 30. Me -
cha nikas nozare. 35. Tauta Ei  ro-
pā. 37. Apdzīvota vieta Mazsa-
lacas novadā. 38. Bībeles tēls, 
pravietis. 39. Indiāņu uzvaras 
zīme. 40. Pilsēta Vācijas zie me-
ļos. 41. Novada centrs Kurzemē. 

Stateniski. 1. Sastatīt. 2. Gud-
rības un kaŗa mākslas dieviete 
sengrieķu mītoloģijā. 3. Admi-
nistrātīvi territoriāla iedalījuma 
vienība Latvijā. 5. Kāršu spēle.    

6. Latviešu grāmatiz-
devējs (1885-1941). 8. 
Valsts galvaspilsēta Ei -
ropā. 9. Neliels pārtrau-
kums intensīvā darbā. 
14. Acīm redzama patie-
sība, kas nav jāpierāda. 
15. Amazones satekupe. 
17. Neliels krustziežu 
dzimtas augs. 18. Katoļu 
garīdznieks Francijā.    
20. Zaķu dzimtas dzīv -
nieki. 21. Irbes satekupe. 
27. Apdzīvota vieta 
Gulbenes novadā. 29. 
Valsts Arabijas pussalā. 
31. Pilsēta Italijas zie -
meļ austrumos. 32. Mo -
narha tituls. 33. Sievie -
tes vārds (novembrī). 34. 
Biezs kartons. 36. Ne -
droša.
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ASV un Latvijas pilsone Irēna 
Kammlote ar reisu Kopen hā-
gena-Rīga šā gada 6. septembrī 
ieradās lidostā Rīga. No ASV uz 
savu dzimteni Latviju Irēna lido-
jot jau kopš 1996. gada. Tā kā 
viņa vienmēr kādu laiku – para-
sti dažus mēnešus – šeit uzturas, 
kundze vienmēr līdzi ņemot 
naudu. Summas nav ļoti lielas, 
bet nav arī mazas: parasti 10 līdz 
20 tūkstošus eiro, retu reizi – 
vairāk. Šo naudu Irēna vienmēr 
arī muitā deklarējusi un, kā viņa 
saka, nekad neesot bijušas pro-
blēmas, līdz pienāca šī gada sep-
tembris...

“Esmu pieradusi pie skaidras 
naudas, man nepatīk kartes un 
bankas. Pat Amerikā es veikalos 
norēķinos tikai ar skaidru naudu 
un visur to var izdarīt. Tā man 
vieglāk kontrolēt izdevumus, 
piemēram, nolemju un lieku   
400 dolarus pārtikai konkrētam 
laikam un ar to arī iztieku. Bet 
banku kartes man arī ir: tās 
izmantoju, lai no bankomātiem 
izņemtu naudu un norēķinātos 

To der zināt tautiešiem, kas ierodas Latvijā
Laikraksta Latvijas Avīze žurnālists  Artis Drēziņš 17. novembŗa numurā stāsta kādu ļoti pamācošu 
un vērā ņemamu stāstu par to, kā klājies mūsu Amerikas tautietei, ielidojot Latvijā ar 30 tūkstošiem 

dolāru skaidrā naudā.  

tajās retajās vietās,   kur skaidru 
naudu tomēr nepieņem,” skaid-
ro 67 gadus vecā kundze. Viņa 
dzīvo Ņūdžersijā, ir mājsaim-
niece, saņem arī mirušā vīra 
pensiju. 

“Darbojoties ar banku kartēm, 
eiro var dabūt pēc neizdevīgiem 
bankas kursiem. Izdevīgāk sa -
nāk, mainot dolaru banknotes 
pret eiro banknotēm. Latvijā gan 
maiņai der tikai tīras un svaigas 
dolaru banknotes, tāpēc tās mā -
jās šķiroju divās kaudzēs: vienā 
atlieku maiņai, otrā – ikdienas 
pirkumiem.”

Tā nu 6. septembrī Irēna Rī -
gas lidostā deklarējusi 30 610 
ASV dolarus un 1185 eiro, kā 
naudas izcelsmi norādot man to-
tās vīra pensijas. “Muitniece uz -
reiz pateica, ka es melojot, jo 
pensijas nevarot mantot. Tad 
manas mantas izkratīja. Pēc tri-
jām stundām atbraukusi policija 
un kundze aizvesta uz policijas 
iecirkni. “Sāku no uztraukuma 
raudāt. Nevarēju izlasīt tekstu, 
ko man lika parakstīt. Nebiju arī 

gulējusi laika zonu maiņas dēļ. 
Lūdzu advokātu. Izmeklētāja ie -
deva sarakstu ar advokātiem. 
Lū  dzu piezvanīt dēlam, kuŗš dzī-
vo Rīgā. Neļāva. Tomēr piezva-
nīju, un izmeklētāja sāka uz 
ma ni bļaut. Man kļuva slikti, un 
tika izsaukta Neatliekamā me -
dicīniskā palīdzība, kas iedeva 
zāles. Teica, lai parakstot papīrus 
un būšot brīva. Atteicos.”

Atsteidzies dēla sarūpētais ad -
vokāts, arestēta. Irēna pali kusi bez 
centa un devusies divu ne  dēļu 
koronavīrusa pašizolācijā un 
nau  du iztikai aizņēmusies. Ad -
vo kāts rakstīja sūdzības Valsts ie -
ņēmumu dienestam (VID) un 
prokuratūrai par naudas arestu, 
lieta par to nonākusi apgabaltiesā.

 5. decembrī, Irēna plānojusi 
doties atpakaļ uz mājām ASV, 
bet viņas naudas liktenis ir ne -
skaidrs. Arī neraugoties uz to,  
ka pa šo laiku viņa sarūpējusi 
dokumentus no bankas ASV,    
kas apliecina naudas izcelsmi.

Kā liecina dokumenti, 6. sep-
tembrī VID Nodokļu un muitas 

policijas pārvaldes muitas lietu 
izmeklēšanas daļas vecākā iz -
meklētāja I. Pankova ierosinājusi 
kriminālprocesu pret I. Kam-
mloti pēc Krimināllikuma 195. 
panta trešās daļas: noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšana lie -
lā apmērā, par ko var sodīt ar 
brīvības atņemšanu uz laiku no 
trim līdz divpadsmit gadiem, 
konfiscējot mantu vai bez man-
tas konfiskācijas. Lēmumā par 
kriminālprocesa uzsākšanu iz -
meklētāja raksta, ka I. Kammlote 
naudu ieguvusi nenoskaidrotā 
noziegumā ASV laika periodā 
no 2013. līdz 2020. gadam un, 
zinot, ka šī nauda iegūta no  zie-
dzīgi, mēģinājusi slēpt tās iz  cel-
smi, mainot tās atrašanās vietu 
un piederību, atvedusi to no 
ASV uz Latviju.

Interesanti, ka šajā pašā lē -
mumā izmeklētāja minējusi, ka 
pirms tam I. Kammlote no 2013. 
gada astoņas reizes ieradusies 
Latvijā un līdzīgi deklarējusi 
naudu – kopā par 137 080 eiro. 
Par to, cik saprotams, muitai 
nekādas pretenzijas nav bijušas. 
Bet tagad gan izmeklētāja pie-
prasa uzrādīt dokumentus, kas 
apliecina šīs naudas izcelsmi.

Pēc nepatikšanām muitā I. 
Kam mlote VID iesniegusi lau -
lības apliecību, miršanas (2006. 
g.) apliecību, bankas “TD Bank” 
konta izdrukas uz 184 lappusēm, 
ASV sociālās apdrošināšanas 
ad  ministrācijas paziņojumus 
par pensijām. Kopš 2008. gada   
I. Kammlote dzīvo ar civilvīru, 
kas viņu pilnībā uzturot. Naudu 

viņa vedot uz Latviju un ieguldot 
īpašuma uzturēšanā Saulkras -
tos, financiāli pabalstot Latvijā 
dzīvojošos bērnus un mazbēr-
nus, kā arī pati tērējot Latvijā.

Pēc mēneša no prokurātūras 
tika saņemta atbilde, kuŗā teikts, 
ka VID darbinieki rīkojušies at -
bilstoši likumam, tikai iz  meklē-
tājas lēmums noteikt I. Kam m-
loti par aizdomās turēto bijis 
nepareizs, bet tas gan neatbrī-
vojot sievieti no pienākuma ie -
sniegt ziņas par arestētās naudas 
izcelsmes likumību.

Tā kā I. Kammlote vairs nav 
aizdomās turētā, viņai nav pie-
mērojami nekādi drošības līdz e -
kļi un viņa mierīgi var doties uz 
ASV... 

“Sanāk, ka valsts faktiski liedz 
ievest skaidru naudu. Ja tā, tad 
par to jābrīdina. Satversmē ir 
teikts, ka ikvienam ir tiesības 
zināt savas tiesības,” saka Irēnas 
kundzes advokāts A. Liepiņš. 

Kāpēc tā noticis?  VID sabied-
risko attiecību speciāliste pa -
skaidrojusi, ka pēdējos gados 
neesot mainījušies likumi, ka 
uz robežas jādeklarē skaidra 
nau da, ja tās ir vairāk par            
10 000 eiro, bet mainījies uz 
stādījums – stiprināt cīņu ar 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legālizēšanu un mazināt no 
ziedzīgi iegūtas skaidras nau
das pārvietošanu pāri Latvijas 
un visas Eiropas Savienības 
ārējai robežai. Un acīmredzot 
muitai arī konkrētajā gadījumā 
radušās pamatotas aizdomas par 
nelikumīgām darbībām. 
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Tālr: 973-746-3075

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

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;

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

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

S P O R T S

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

+371 28390346

PĀRDOD

(Turpināts  20. lpp.)

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

Latviešu Ziemsvētku Vecītis
ar īstu kažoka garnitūru

un porcelāna tautiskās lelles
Dāvana īpašiem gadījumiem var tikt nodotas

no paaudzes uz paaudzi

Latvian Santa Claus
with Genuine Fur Trim

also Porcelain Folk Dolls
Gifts for Special Occasions can be handed 

down from Generation to Generation

Maija Streingart
2627861553 Maija@BalticSantas.com

Flight from Latvia: a Six-Year Chronicle
A historical memoir by Dagnija Neimane

When Soviet invasion of their homeland 
forces an extended Latvian family into exile 
in 1944, the young and the elderly must pull 
together against seemingly impossible chal-
lenges to maintain survival and to nurture 
hopes for the rebirth of their homeland. 
Flight from Latvia is a true story of the resil-
ience and survival of displaced persons, and 
also of those who fought for their homeland 
in a time of tragedy and loss.

The book is available for purchase at
Amazon.com

Mājas trases  
līkloči

Sākusies pasaules kausa izcīņa 
bobslejā un skeletonā. Bobsleja 
izlasē Pasaules kausa Siguldas 
posmos piedalījās pieci latviešu 
piloti. Braucieni notiek divas 
nedēļas pēc kārtas – no 20. līdz 
22. un no 27. līdz 29. novem-
brim. Ja skeletonistiem un bob-
slejistēm būs pa divām sacen-
sībām, tad vīriešu konkurencē 
bobslejā divniekos Siguldā tiks 
sadalīti četri medaļu komplekti, 
jo divas sacensības notiek čet-
riniekiem paredzēto vietā.

Martinam 
Dukuram – 17. 

sezona un uzvara
Skeletonists Martins Dukurs 

karjērā 17. sezonu Pasaules kausa 

izcīņā Siguldā sāka ar uzvaru 
mājas posmā, bet viņa brālis 
Tomass Dukurs ieguva ceturto 
vietu. 

Martins Dukurs // FOTO: IBSF

Endija Tērauda
// FOTO: bobslejs.lv

Braucienā Ralfs Bērziņš un Arnis 
Bebrišs // FOTO: bobslejs.lvMartins bija ātrākais abos 

braucienos un summā finišēja 
pēc minūtes un 40,44 sekundēm. 
Vācieši Felikss Keizingers un 
Aleksandrs Gasners no uzva rē-
tāja atpalika 0,79 sekundes un 
dalīja otro vietu. Tomasu Du -
kuru no pjedestala šķīra 0,14 
sekundes.

***
Dāmu konkurencē  pārsteidza 

Endija Tērauda. Viņa ierindojās  

trešajā vietā Pasaules kausa 
izcīņas  posmā Siguldā.

0,57 sekundes. Tērauda iepriek-
šējā sezonā bija vadošā pašmāju 
skeletoniste, un viņai ir priekš-
roka izmantot Latvijai piešķirto 
vienu kvotu, taču nav izslēgts, ka 
kādā no turpmākajiem Pasaules 
kausa posmiem startēs Dārta 
Zunte. Tērauda 2019./2021.gada 
sezonā uzvarēja divos Eiropas 
kausa posmos un izcīnīja sesto 
vietu pasaules junioru čem pio-
nātā. Tēraudai šīs bija pirmās 
sacensības Pasaules kausa ie -
skaitē. Šogad viņa Siguldā 
startēja Eiropas čempionātā, bet 
neuzvilkta starta numura dēļ 
tika diskvalificēta.

***
Bobslejistu sacensībās No 

Tērauda uzvarētājai austrietei 
Janīnai Flokai divu braucienu 
summā zaudēja 1,40 sekundes, 
bet otrās vietas ieguvējai nīder-
landietei Kimberlijai Bosai – 

Latvijas ekipāžām visaugst vēr tī-
gāko rezultātu uzrādīja Bērziņa/
Bebriša divnieks, kas startā sas-
niedza septīto ātrāko laiku un 
finišēja septītajā vietā. Divu brau-
cienu summā latvieši līderim 
zaudēja 0,53 sekundes un iz  cī-
nīja piekto vietu. 
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S A R Ī K O J U M I

KUR LAI ATROD PRIEKU?

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  gel-
es, CA 90034). Mūsu draudze 
vēl nedrīkst rīkot dievkalpoju-
mus Losandželosā.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

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

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

Uzmanību! Mainījusies bied-

rības Facebook lapa, lūdzam 
sekot mūsu jaunajai lapai “Lat-
viesu Biedriba St. Petersburg FL”. 
Sīkāku infomāciju par pasāku-
miem var uzzināt Biedrības 
Facebook lapā vai zvanot Dacei 
Nebarei Tel: 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 in  for-
māc. daļas vadītāja Una Vei-
lande tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com.

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trim

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232-5994, 
e-pasts: bostonas-trim das drau-

dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
617-935-4917. E-pasts: igorssa-
fins@gmail.com. 

Dievkalpojumi tiek elektro
niski piesūtīti draudzes lo 
cekļiem. 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.face-
book.com/ Čikāgas-Ciānas drau -
dze 255043897965234. Dievk. 
Notiek svētdienās 10:00. Pēc 
dievk. kafijas galds. Māc. Gun -
dega Puidza, tālr. birojā: 773-
736-1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com

Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei-

 manis. Dr.pr. Uldis Pūliņš. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc dievk. kafijas galds.

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

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

Detroitas Sv. Paula latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 48334). 
Dievk. notiek svēt dienās 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
4479050. Dievk. notiek 14:00. 
Pēc dievk. visi lūgti pie kafijas 
galda!

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

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

Mārtiņš Štauvers

GARA ACIS
Kādas ir tava gara acis,
Ko tās šodien redz?
Vai tu skati skumjas,
Bailes no nezin kā?

– Nē, gaismu es redzu,
Baltu kā gaidāmo sniegu.
Pasauli rudenīgās krāsās,
Ietvertu lapu zeltā.

Nākotni bijībā skatu,
Mirdzošu, skaidru.
Tā pretim man nāk,
Neapturama, spoža.

Jā, gara acīm es ticu,
Ka ir prieks,
Ka ir Dieva gaisma,
Kas pasargās arvien.

1996. gada novembris

Priekam ir tik daudz iz -
pausmes veidu, varētu pie -
rakstīt visu lappusi. Pat sa -
skandinot glāzes, sakām: 
“Priekā!” Bet šoreiz par lasī-
šanas prieku. Uz mana galda 
pārējie papīri pastumti sānis 
un vidū ir piecas grāmatas. 
Jāņa Jaunsudrabiņa “Baltā 
grāmata”, Brāļu Kaudzīšu “Mēr-
nieku laiki”, Māras Zālītes 
“Pieci pirksti”, “Paradīzes 
putni” un Jāņa Dreslera 
“Jefiņš”. Tie visi ir autori, kas 
vairāk nekā gadsimtu ir sa -
gādājuši prieku vairākām 

IVARS
GALIŅŠ

latviešu lasītāju paaudzēm. 
Svešākais ir Jānis Dreslers, 
lai gan viņa tēli kā Jefiņš, 
Sprukstiņš, Slīmests, kļuvuši 
par sugas vārdiem, par daļu 
no mūsu leksikas. Bija laiki, 
kad Jaunāko Ziņu un Atpūtas 
lasītāji ar nepacietību gaidīja 
viņa pantus un zīmējumus. 
1991. gadā izdota grāmata 
“Jefiņš un citi”, ko sastādījis 
Arvīds Briedis. Pavisam biju 
aizmirsis Tomu Tūļu. Pazīs-
tamākā grāmata ir Brāļu 
Kaudzīšu “Mērnieku laiki”. 
Man ir grāmata, kas izdota 

1948. gadā Vācijas Bavārijā, 
kur teikts, ka tas ir divpad-
smitais iespiedums. Grā ma-
tas lapas ir sadzeltējušas un 
sējums tikko turas kopā., bet 
lasīšu to vēlreiz, un to silti 
ieteiktu katram. Bieži priek š-
tats par ”Mērnieku laikiem”  
ir satīrisks. Tur ir Švauksts, 
Pietuka Krustiņš, Ķencis, 
Tenis, Prātnieks, bet arī 
Annuža un Liena. Lasot no 
vāka līdz vākam, veidojas 
pavisam cita aina un pār dzī-
vojums. Jāņa Jaunsudrabiņa 
“Baltā grāmata” ir 1931. gada 

Valtera un Rapas izdevums, 
trešais iespiedums. Mistiskā 
veidā, grāmatu pamanīju 
plauktā, tikko biju izlasījis 
Māras Zālītes “Piecus pirk-
stus” un ”Paradīzes putnus”. 
”Baltā grāmata” ir “simts 
tēlojumu vārdos un līnijās”, 
tā bija mūsu skolas laika la -
sāmā grāmata. Par kaunu 
jāsaka, ka maz no tās at  ce-
rējos, bet biju pārsteigts, ka 
vēl arvien to ir interesanti 
lasīt. Piemēram, Jaunsud ra-
biņa rakstītais par krāsni “...
daudzreiz iespraucos krāsnē, 

nētie autori ir spējuši savos 
pārdzīvojumu tīklos ievilkt 
lasītāju un to nelaist ārā. 
Tomēr skaistākais ir tas, ka 
lasītājs viņu pasaulē jūtas 
labi un nemaz negrib tikt 
ārā. Māras Zālītes rakstītais 
ir kā ar asarās un asinīs 
mērktu spalvu. Nevainīga 
bērna skatītais, lasītājam liek 
pārdzīvot laikmeta cīņu par 
dzīvību vai nāvi, jaušot, cik 
tuvu bijusi mūsu tautas bojā 
eja, kad visi tikumi, tradīcijas 
un tautas spēka avoti ir 
apdraudēti. Mārai reklāmas 

kad tā bija pietiekoši atdzisusi, 
un biju uzreiz citā pasaulē...”, 
vai ”kad Lieldienu olas vā -
rīja, kamēr vecā māte no  skai-
tīja Tēvreizi turp un atpakaļ”. 
Māra Zālīte piedzima sve-
šumā, Jāņa Jaunsudrabiņa 
mūžs beidzās svešumā. Janka 
”Blatajā grāmatā” ir tikpat kā 
vienā vecumā ar Lauru ”Pa -
radīzes putnos”. Abi meklē 
un atrod prieku gan dabā, 
gan cilvēku attiecībās, kur 
bieži lasītājs to nemeklētu. 
Laura dalās ar savu kožļā-
jamo gumiju, dodot to kožļāt 
katram klases biedram. Mi -

nevajaga. Kam gan derētu 
reklāma, ir mūsu avīzēm 
sve šumā, kas cenšas ieprie-
cināt savus lasītājus laikmetā, 
kad drukātais vārds nonācis 
pa  bērna lomā. Arī tām ir 
cīņa par būt vai nebūt. Tās 
dāvinot, varam vairot prieku 
sev un rast lasīšanas prieku 
tur, kur tā pašlaik nav. Un, 
galu galā, ja lasītājs avīzē 
nevar nekur citur atrast 
prieku, vēl atliek sēru slu  di-
nājumi, kas vēsta, ka nomiris 
kāds jaunāks par mums. Nu 
tā tas rīmējas...
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Mūsu mīļais filistrs

Fil! ĒRIKS MAGONS
56 I

Dzimis 1932. gada 27. jūnijā Rīgā,
miris 2020. gada 14. oktobrī Butler, Ņudžersijā, ASV

Mīļā piemiņā viņu paturēs
KORPORĀCIJA BEVERONIJA

Dieva mierā aizgājis
mūsu mīļais tēvs, vectēvs, vecvectēvs

JĀNIS LAIMONIS MEŽMALIS
Dzimis 1934. gada 29. oktobrī, Tērvetē, Latvijā,

miris 2020. gada 1. novembrī, Hoffman Estates, Ilinojā

Dieva mierā aizsaukta mūsu mīļā draudzes locekle
un ilggadīgā Dāmu komitejas vadītāja

LĪVIJA  JANSONE

Dziļā mīlestībā skumst:
MEITA MALDA ROZE, MEITA ILGA SMRZ AR VĪRU BERT SMRZ,

MEITA PĀRSLA CARBERY AR VĪRU JIM CARBERY,
MAZBĒRNI VIJA VĪKSNE, STEPHANIE FULLER,

ANDREJS CLEMENT, JĀNIS CARBERY, LARISA MCHUGH,
MAZMAZMEITA VASARA RAUDA

UN MAZMAZDĒLS JAXON JONES 

Sirsnīgā pateicībā viņu piemin
INDIANAPOLES LATVIEŠU EV.LUT. DRAUDZE

Vēl ilgi raudās sila priedes
Un vēji tajās nebeigs šalkt,
Vēl ilgi, ilgi klusās sāpēs
Pēc Tevis mūsu sirdis skums.

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

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

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

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

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

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

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

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

Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), 
tālr.: 414-258-8070. Māc. Janis 
Ginters tālr: 2607975695 Drau-
dzes priekšnieks: Andrejs Junge 
tālr: 4144166157 Dievk. notiek 
svētdienās 10:00.

Mineapoles – St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Pēc 
dievk. sadraudzība.

Mineapoles-St. Paulas lat-
viešu evaņģēliski luteriskās drau-
dzes video dievkalpojumi no -

tiek katru nedēļu, tos var 
skatīties mndraudze.org.

Montrealas latv. Trīsvienī
bas ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. www.drau-
dze.org vai www.tervete.org 
Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus 
un Vik. Zvirgzds. tālr.: 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: latvianlu-
theranchurch@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 Rey

nolds Ave, Parsippany NJ
Seafarers. 123 East 15th Street, 

New York, NY
Priedaine. 1017 State Rte 33, 

Freehold NJ 
Salas bazn. plkst.10.30dievk., 

māc. Saliņš.
Ročesteras ev. lut. Krusta dr.: 

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

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

Mācītāja Biruta Puiķe-Wil
son, mob. (269)2675330. 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: 
jlegzdins@san.rr.com. Pēc Dievk. 
kafijas galds.

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

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

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

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

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

St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr., draudzes 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:
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 diev 
kalpkojums (2:00 pm)

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

13. decembrī
20. decembrī
Tērvete – Trīsvienības drau

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

me.com. Māc. Jānis Mateus. 
Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 

latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Info: www.
stjohns latvian.ca Māc. Ģirts 
Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry 
Trail, North York ON M2H 
2S1), tālr: 6479865604, E-pasts: 
grietins@gmail.com. Dr. pr. 
Kārlis A.Jansons, tālr.: 
9053385613, e-pasts: kjan27@
gmail.com. Pr.vietn. Sibilla 
Korule. Dāmu kom.pr. Maija 
Sukse, tālr.: 4162214309.

Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
208503121), tālr.: 301-251-4151, 
e-pasts: dcdraudze@gmil.com 
Info: www.dcdraudze.org Mā -
cī tāja prāv. Anita Vārsberga 
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270, 
e-pasts: macanitavp@gmail.
com, dr.pr. Dace Zalmane (tālr. 
703/442-8458 un epasts-dzal-
manis@yahoo.com).

Katru trešdienu, plkst 10:00 
Svētbrīdis (virtuāli)

Svētdien, 29. novembrī – 
11:00 Adventa I Svētbrīdis & 
sadraudzība

Draudzes virtuālie svētbrīži 
notiek Zoom platformā.
Pieslēgšanās norādes ir

atrodamas draudzes mājas 
lapā: www.dcdraudze.org

kā arī regulāri tiek
izsūtītas elektroniski.

Tie, kas nelieto internetu,
var piedalīties iezvanot

pa telefonu
+1 (301) 7158592 un

ievadiet Meeting 
ID 5666715765

***
Lūgums sūtīt 

SARĪKOJUMU un 
DIEVKALPOJUMU 

ziņas uz e-pastu: 
rigaven@aol.com – 

Inese Zaķis – ne vēlāk 
kā PIEKTDIENĀS.
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L AT V I J A S  S P O R T I S T I  L AT V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

Vienu vietu  zemāk ierindojās 
Oskara Ķibermaņa ekipāža, kas 
otro braucienu sāka ar nelielu 
misēkli startā, bet trasi izdevās 
veikt samērā “tīri”. Startā sa -
sniegts trešais laiks, bet brau-
cienā piektā pozicija. Divu brau-
cienu summā Ķibermaņa eki-
pāža ierindojās sestajā vietā.

Dāvja Kaufmaņa/Ivo Dana Klein-
 berga ekipāža startā bija ceturtā 
ātrākā, bet ierindojās 12. vietā, 
kas divu braucienu summā ļāva 
ieņemt desmito vietu. Šī ekipāža 
vāciešiem zaudēja 0,71 sekundi. 
Nākamajā nedēļas nogalē turpat 
Siguldā notiks Pasaules kausa 
otrā posma sacensības skeletonā 
un bobslejā divniekiem.

Otrajā sacensību dienā 
Latvijas bobslejisti palika aiz 
labāko trijnieka, otro dienu pēc 
kārtas netiekot pie medaļām. 
Labāko rezultātu no Latvijas 
sportistiem sasniedza pilota 
Ralfa Bērziņa un stūmēja Edgara 
Nemmes ekipāža, kas ieņēma 
piekto vietu. Oskars Ķibermanis 
kopā ar stūmēju Dāvi Spriņģi 
ierindojās astotajā vietā, bet PK 
debitanti Emīls Cipulis duetā ar 
Kristu Lindenblatu ieguva 12. 
vietu 13 ekipāžu konkurencē. 
Par sacensību uzvarētāju divu 
braucienu summā kļuva vācu 
pilots Frančesko Frīdrichs.

Porziņģis:
jāstrādā, lai atkal 

būtu vesels
Nacionālās basketbola aso ciā-

cijas (NBA) komandas Dalasas 
Mavericks zvaigzne Kristaps Por-
ziņģis, ārstējot meniska plīsumu, 
jūt lielāku progresu nekā pēc 
aizpērn piedzīvotā krustenisko 
saišu plīsuma, intervijā klubam 
atzīst latviešu basketbolists.

Porziņģis 17. augustā NBA 
izslēgšanas turnīra pirmajā spēlē 
guva meniska traumu. Operācija 
tika veikta 10. oktobrī un reha-
bilitācijai nepieciešamais termiņš 
netika noteikts, taču tiek lēsts, ka 
viņš varētu nespēlēt kādus trīs – 
četrus mēnešus. Vienības ģene-
rāl menedžeris Donijs Nelsons 
apstiprināja, ka sezonas sākumā 
Porziņģis nepalīdzēs komandai.

Dāvim Bertānam 
izdevīgs līgums

Nacionālās basketbola asociā-
cijas (NBA) komanda Vašing-
tonas Wizards parakstījusi jaunu 
piecu gadu līgumu ar latviešu 
uzbrucēju Dāvi Bertānu, kuŗa 
kopējā vērtība ir 80 miljoni dolaru.

Bertāna aģents Artūrs Kalnītis 
šādu informāciju nodevis ESPN 
insaiderim Adrianam Vodžna-
rovskim. “Viens no lielākajiem 
darījumiem NBA vēsturē, ko 

Dāvis Bertāns // FOTO: Ned 
Dishman/NBAE

Rolands Šmits // FOTO: www.
fcbarcelona.com

3x3 basketbolisti

Jānis Ikaunieks // FOTO: 
Albert Gea/Reuters/Scanpix

Mārtiņš Pļaviņš

Materhorna smaile // FOTO: 
no  A. Plakana archīva

Artūrs Žagars // FOTO: FIBA

veicis Eiropas aģents,” raksta 
apskatnieks.

Šmits palīdz 
Barcelonai izcīnīt 

uzvaru
Latvijas basketbolists Rolands 

Šmits guva astoņus punktus 
Spānijas augstākās līgas (ACB) 
spēlē, palīdzēdams Barcelona ko -
mandai svinēt uzvaru. Barse lo-
nas basketbolisti viesos ar re  zul-
tātu 97:85 (22:24, 19:18, 29:10, 
27:33) pārspēja Saragosas Casa
demont vienību. 

Šmits laukumā pavadīja 13 
minūtes un 58 sekundes, kuŗu 
laikā grozā raidīja vienu no 
četriem divpunktu metieniem 
un divus no trim “trejačiem”.

Latvijas vīriešu 
basketbola izlasei 

gaidāmajās
2022. gada Eiropas čempionāta 

atlases turnīra spēlēs veselības 
dēļ nevarēs palīdzēt vairāki bas-
ketbolisti, kuŗi bija iekļauti sā -
kot nējā kandidātu sarakstā, ziņo 
Latvijas Basketbola savienība.

 Spēlētāju veselības stāvoklis, 
situācija klubos un vīrusa testu 
neprognozējamie rezultāti – šie 
trīs apstākļi līdz pēdējam brīdim 
saglabās nenoteiktību, nosakot 
Latvijas vīriešu valstsvienības sa -
stāvu 2022. gada Eiropas čem-
pionāta kvalifikācijas turnīra sa -
braukumā Sarajevā, uzsver LBS. 
Savainojumu dēļ šoreiz nevarēs 
palīdzēt Kaspars Bērziņš, Ojārs 
Siliņš un Artūrs Žagars, NBA 
sezonas sākšana decembŗa bei -
gās liedz spēlēt Anžejam Paseč-
ņikam, vīruss no ierindas izsita 
Jāni Blūmu, Andreju Gražuli un 
Artjomu Butjankovu. Izpildot 
sabraukuma noteikumus, šajās 

dienās tiek testēti citi kandidāti. 
Nevar paļauties uz cerību, ka 
visiem tests būs negātīvs, tāpēc 
kandidātu lokā joprojām ir vai -
rāk nekā 14 spēlētāju, un trene-
riem prātā ir dažādi iespējamie 
virknējumi. Kandidātu sarakstu 
papildinājuši uzbrucēji Rolands 
Freimanis no Polijas kluba Zie 
lona Gora un BK “Ogre” viens 
no līderiem – Kristaps Dārgais. 
Atlases turnīra H apakšgrupas 
vadībā ar divām uzvarām divās 
spēlēs atrodas Grieķijas izlase. 
Vienu panākumu divās spēlēs 
guvušas Bulgārijas un Bosnijas 
un Hercegovinas izlases, bet bez 
uzvarām palikusi Latvijas valsts-
vienība. Pamatturnīram kvalifi-
cēsies trīs labākās vienības.

Latvijas 3x3
basketbola

komanda Rīga
ar Nauri Miezi, Kārli Lasmani, 
Angi Čavaru un Edgaru Krū -
miņu (baltajos tērpos) sastāvā 
Kataras galvaspilsētā Dohā iz -
cīnīja uzvaru Pasaules tūres 
posma finālā. 

Ar otro numuru izliktā Rīga 
finālā ar rezultātu 21:20 uzvarēja 
Serbijas komandu Liman, kas 
bija šī turnīra favorīte. Lasmanis 
finālā izcēlās ar 11 punktiem, pa 
četriem Krūmiņam un Čavaram, 
bet Mieža rēķinā divi punkti.

Mārtiņš Pļaviņš 
domā par 

olimpiskajām 
spēlēm

Ja nākamā vai aiznākamā gada 
laikā plūdmales volejbola sezona 
noritēs ar vismaz desmit tur nī-
riem, kā tas bijis iepriekš, pie -
redzes bagātais Mārtiņš Pļaviņš 
ir gatavs smiltīs pavadīt vēl vienu 
olimpisko ciklu, sarunā ar aģen-
tūru LETA stāstīja sportists.

Latvijas vadošie plūdmales 
volejbola pāri aizvadīto sezonu 
noslēdza ar startu Jūrmalā no -
tikušajā Eiropas čempionātā. Ne -
vienam no duetiem neizdevās 
iekļūt ceturtdaļfinālā, kā rezul-
tātā Eiropas čempionāts noslēgts 
dalītā devītajā vietā. Pļaviņš/
Točs savā pēdējā sezonas spēlē 
ar 0:2 (17:21, 18:21) zaudēja 

trīskārtējiem Eiropas čempio-
niem Nikolai un Lupo, kuŗi Jūr-
malā bija izsēti ar piekto numu-
ru. Italieši vēlāk izcīnīja bronzu.

Sarunā ar LETA Pļaviņš at -
klāja, ka pirmās nedēļas pēc 
Eiropas čempionāta veltītas at -
pūtai, bet nu jau uzmanība jā -
pievērš kārtējam sagatavošanās 
posmam pirms gaidāmās sezo-
nas, par kuŗu vēl ir daudz jau-
tājumu, bet ne atbilžu. “Oktobŗa 
beigās Latvijas Olimpiskajā vie-
nībā (LOV) izgāju testu, bet 
treniņus vieglā režīmā sāku vēl 
nedēļu iepriekš. Tātad iznāk ap -
tuveni četras nedēļas treni ņos,” 
par savu grafiku rudens laikā 
stāsta Pļaviņš. “Pēc testa rezul tā-
tiem nācās veikt korekcijas tre-
niņu plānā, lielāku uzmanību 
veltot skriešanai. Ar Edgaru 
Toču nedēļā kopā aizvadām lai-
kam trīs treniņus, bet pašam 
man ir deviņi treniņi nedēļā.” 
Viņa un Toča fiziskās saga ta vo-
tības plāni atšķiras. Tāpat treni-
ņos netiek izmantotas bumbas, 
tāpēc abi pārinieki dienu dienā 
treniņus neaizvada kopā.

Alpīnists
Atis Plakans

kalnos Šveicē
Viena no augstākā un reizē 

skaistākā Eiropas kalna Mater-
horna pakājē Šveices ciematā 
Cermatā pēdējos gadus dzīvo 
viens no Latvijas zināmākajiem 
alpīnistiem Atis Plakans, kurš 
vasarā strādā par kalnu gidu, bet 
ziemas sezonā ir slēpošanas 
instruktors.

Taku skrējējiem Atis Plakans 
(attēlā) zināms kā pirmais latvie-
tis, kas apskrējis Monblānam 
slavenajā 170 kilometru Ultra
Trail du MontBlanc. Deviņ des-
mito gadu sākumā divkārt pie -
veikts skrējiensoļojums Rīga–Val-
miera ar labāko rezultātu tuvu 
16 stundām, savukārt Anša Ep -
nera iedvesmoto Tautasdziesmas 
maratonu noskrējis trīs stundās 
un 26 minūtēs.

Kalnu slēpošanas instrukto-
ram sezona parasti sākas decem-
bŗa pirmajā nedēļas nogalē, kad 
kalnu slēpošanas trašu kopga-
ŗums sasniedz 350 kilometrus. 
Īsi pirms tam iespējams testēt 
jaunākās slēpes un nozares eki-
pējumu. Šobrīd slēpošanas trašu 
gaŗums sasniedz 25–27 kilomet-
rus, kur ar saviem kollēgām ik -
dienā slēpo Atis Plakans,

Nosacīti iesprostots ielejā, šo -
vasar kā kalnu gīds Atis Plakans 
pabijis ne tālāk par pārdesmit 
kilometriem no Cermatas, četr-
tūkstošniekos uzvedot klientus 
aptuveni 20 reizes. Kalnu pār-
gājiena jeb trekinga maršrutā 
“Spageti tūrē”, kas savu nosau-
kumu ieguvusi, atrodoties uz 
Italijas robežas, kopā ar kādu 
klientu no Somijas pabūts 12 
virsotnēs četros kilometros virs 
jūras līmeņa.

Savā karjērā Atis Plakans vai -
rākkārt bijis astoņtūkstošniekos, 
šogad tika atcelta augusta eks-
pedīcija un tās vadīšana septiņ-
tūkstošniecē Pamira kalnos, kur 
iepriekš būts sešas reizes. Tāpat 
pandēmijas laikā septembrī un 
oktobrī pajuka brauciens uz 
Dienvidamerikas kalniem Peru.

Novēlota uzvara
Savu labāko sniegumu šajā 

UEFA Nāciju līgas sezonā parā-
dīja Latvijas futbola valstsvie-
nība, kas izbraukumā neatstāja 
nekādas cerības D līgas 1. grupas 
pastarītei Andorai – 5:0.

Divus vārtus Latvijas izlases 
labā četru minūšu laikā guva 
Jānis Ikaunieks, savukārt pa vie-
nai reizei izcēlās Antonijs Čer-
nomordijs, Vladislavs Gutkov-
skis un Raimonds Krollis. 

 Latvijas valstsvienība D līgas 
1. grupā finišēja pieticīgajā tre -
šajā vietā.

D līga, 1. grupa. Vārti, punkti.
Fēru salas 9:5 12
Malta  8:6 9
Latvija 8:4 7
Andora 1:11 1

***
Citā spēlē Malta savā laukumā 

spēlēja 1:1 (0:0) ar Fēru salām.

Einars Fogelis  
Starptautiskās 

kamaniņu sporta 
federācijas 
prezidents 

Starptautiskās kamaniņu 
sporta federācijas (FIL) kongresā 
par FIL prezidentu vienbalsīgi 
tika ievēlēts Latvijas pārstāvis 
Einars Fogelis.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


