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Dzimtene, mūžam mans skatiens / Vaicājot tevī būs vērsts –
Vienīgi tu manai dzīvei / Patiesās vērtības mērs.

/Ārija Elksne/
Aspazija

Himna Latvijai

Mūžam lai zied un zaļo Latvijas āres!
Arājs lai ar, un pļāvējs lai ievāc pļauju,
Apcirkņus pilnus lai pieber zeltainiem 
graudiem;
Medainais āboliņš šķūņos lai izguļas miegu;
Miers un atpūta visiem! visiem!
Mūžam lai dzīvo Latvijas dēli un meitas,
Dzimuši senatnē, paša Pērkona cilts,
Sviedros tiem samirka krekli, asarās auti, ‒
Laimas šūpulī šūpoti, auguši lieli un stipri,
Oša laivā tie atbrauca šurp uz Latvi,
Mūžam lai Latvija dzīvo un mirdama nemirst,
Baltus tos mazgāja Daugavas zilā straume.
Zālei līdzi, kas, trīskārt nopļauta, atzeļ,
Nocirstos kokus lai mīļa saulīte apspīd!
Kupls un sulots no jauna lai biezoknis saaug,
Saules spozmē saknes aug pāri par vētrām.
Dvēseles saknes aug pāri par pagātnes 
sāpēm.
Mūžam Latvija dzīvos un mirdama nemirs!

 Dr. Visvaldis Georgs Nago-
bads saņem PBLA balvu par 
mūža ieguldījumu Latvijas vār-
da populārizēšanā  pasaulē ar 
savu darbu sporta medicīnā ASV, 
kā arī par nenogurstošu palī-
dzību Latvijai, veidojot Lat vijas 
sporta medicīnas pamatus pēc 
valsts neatkarības atgūša nas.

Visvaldis Georgs Nagobads dzi -
mis 1921. gada 18. novembrī Rī -
gā, tolaik pazīstamā sabiedriskā 
darbinieka un Rīgas pilsētas II 
ģimnazijas direktora Ernesta Na -
gobada ģimenē (Visvalža Nago-
bada māsa ir ievērojamā latvie -
šu diplomāte Aina Nagobads-
Ābo la).   Pēc vidusskolas beigša-
nas Visvaldis Nagobads uzsāka 
studijas Latvijas Universitātes 
Me  dicīnas fakultātē. Pēc pirma-
jiem diviem studiju kursiem sā -
kās kaŗš un  V. Nagobadu iesauca 
leģionā, kur viņš dienēja sanitā-
rajā rotā un strādāja frontes 
slimnīcā kopā ar citiem latviešu 
ārstiem. 1944. gadā V. Nagobads 
nonāca bēgļu nometnē Tībin ge-
nā, Vācijā. 1947. gadā  kopā ar 
citiem trimdas mediķiem Eslin-
genā, Vācijā, nodibināja Latvie -
šu ārstu un zobārstu apvienību 

2018. gada PBLA balvas laureāts – 
Dr. VISVALDIS GEORGS NAGOBADS!

(LĀZA), kas  kļuvusi par spēcīgu 
mediķu organizāciju ārpus Lat-
vijas. 1951. gadā Tībingenas Uni-
versitātē Visvaldis Nagobads pa -
beidza medicīnas studijas un ie -
guva ārsta diplomu. Pēc tam iz -
ceļoja uz ASV, kur studēja rezi-
dentūrā Minesotas universitātē.

1958. gadā Nagobads uzsāka 
darbu par Minesotas universi tā-
tes hokeja komandas ārstu, bet 
1967. gadā kļuva par ASV hokeja 
valstsvienības ārstu, kur strādāja 
līdz 1990. gadam. Viņš bija ne tikai 
komandas ārsts, bet arī pa  dom de-
vējs trenerim un sportis tiem. Dr. 

V. Nagobads tieši pie da lījies tās 
spožās uzvaras kaldi nāšanā, ko 
1980. gadā guva ASV hokeja ko -
manda, uzvarot pasau les hokejā 
dominējošo Padomju Savienības 
komandu  Leikplesi das (NY) 
Olim piskajās spēlēs.

Visvaldis Nagobads ir pirmais 
latviešu ārsts, kuŗš 1984. gadā 
ieguvis Fellow American College 
Sports Medicine gradu, kā arī pir-
mais latvietis un pirmais ārsts, 
kuŗš  uzņemts ASV hokeja Slavas 
zālē (Hall of Fame).

Visvaldis Nagobads ir sarak stī-
jis grāmatu “Gold, Silver, Bronze” 
(2016. gadā), kas guvusi plašu 
atzinību kā ASV, tā arī dzimtenē. 

Dzimtenes mīlestības vadīts, 
viņš ilgus gadus palīdzējis Lat-
vijas sportam un sporta medi-
cīnai, palīdzējis organizēt Latvi-
jas ārstu tālākizglītošanos ASV 
un sadarbības veidošanu ar kol-
lē gām Eiropā. Dr. V. Nagobads 
arī palīdzējis likt pamatus spor ta 
medicīnas attīstībai Latvijā pēc ne -
atkarības atgūšanas, par ko ap -
balvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Dr. V.  Nagobads kā līdzdalīb-
nieks un atbalstītājs darbojies Trīs -
zvaigžņu spēļu ceļojumos Lat vijā, 

bijis arī Amerikas lat vie šu apvie-
nības Sporta nozares valdes loceklis.

“Balvu pelnījuši daudz krietnu 
cilvēku pasaulē, bet Amerikas 
latviešu apvienības izvēle šogad 
ir Dr. Visvaldis Georgs Nagobads. 
Viņš pārstāv sporta nozari, kuŗas 
pārstāvji ne tik bieži kļūst par 
PBLA balvas kandidātiem,” iz -
vēli pamato ALA valdes priekš-
sēdis Pēteris Blumbergs. 

PBLA balvas apmērs ir 2500, – 
ASV dolaru, ko apbalvotajam viņa 
mītneszemē reizē ar diplomu pa -
sniedz Latvijas neatkarības pa -
slu  di nāšanas aktā 18. novembrī. 
To piešķir ik gadu kopš 1963. ga -
da, lai apliecinātu cieņu un iz -
teiktu Rietumos dzīvojošo latvie-
šu pateicību izciliem zinātnes, 
sabiedriskiem un mākslas darbi-
niekiem, kā arī jaunatnes audzi-
nā tājiem un izciliem fiziskās kul-
tūras pārstāvjiem, kas ar saviem 
darbiem un sasniegumiem ir pa -
līdzējuši cittautiešiem izprast lat-
viešu tautas brīvības centienus, ir 
cēluši godā un populārizējuši 
latviešu vārdu, kā arī snieguši 
paliekamas mākslas vērtības.

PBLA pārstāvniecība
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Tev mūžam dzīvot, Latvija,

Tu tēvzeme mums, Dieva dota!

Lai Latvju tauta vienota,

Aug spēkā, slavā, daiļumā!

Daugavas Vanagu ASV valde apsveic visus tautiešus Latvijas 100. dzimšanas dienā!

Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Andris Kursietis,

DV ASV priekšnieks

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 86.00

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

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 6 mēneši $135.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 6 mēneši $135.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 6 mēneši $150.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 6 mēneši $186.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Ar šo nosūtu Jums

US $______________                  par____________mēn.

Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu

____________________________________________________

____________________________________________________

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros:
6 mēn. US $ 86.00; 3 mēn. US $ 50.00.

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

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us

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

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

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

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

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

Administrātore ASV: Rasma Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770

Tālr.: 727 953 6313
e-pasts: rasma@laiks.us

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1

Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: martinstauvers@yahoo.com, 

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

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses

50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅŠ
Salas baznīcā, 4 Riga Lane, Melville NY

Svētdien, 2. decembrī
Dievkalpojums 10:30 no rīta

Sekos pusdienas, izloze un tirdziņš

Piparkūkas, pīrāgi, rudzu maize, dzeltenmaize,
pelēkie zirņi, putraimdesas, jāņusiers, galerts, šprotes

Laipni ielūdz Salas novada dāmu komiteja

Sveicu tautiešus 
Latvijas 100 gadu 
dzimšanas dienā! 
Stiprināsim mūsu
valsti arī turpmāk!
Ik  dienu darīsim

labus darbus ar skatu
uz Latviju!  

 Jānis J. Dimants,
Jr., M.D.

Latvijas Valsts atdzim ša-
nas stāsts ir arī mūsu – 
Amerikas latviešu – stāsts. 
Amerikas Savienotās Val-
stis nekad neatzina Latvijas 
vardarbīgo inkorporāciju 
Padomju Savienībā, un 
Amerikas Latviešu apvie-
nība kopš tās dibināšanas 
dienas 1951. gada 24. feb-
ruārī par savu galveno 
mērķi izvirzīja cīņu par 
Latvijas neatkarības atjau-
nošanu. Bēgļu gaitās aiz-
dzītie latvieši, nonākot sve-
šumā, savu stāvokli sākot-
nēji uztvēra tikai kā pagai-
du situāciju un cits citam 
teica – drīz brauksim mājās! 
Kad kļuva skaidrs, ka tas 

sveiciens
Latvijas Simtgadē

nenotiks tik drīz, cilvēki ar 
apbrīnojamu neatlaidību 
turpināja pasaulei atgādi-
nāt par dzimtenei atņemto 
brīvību un uzturēja latviešu 
valodu un latviskās vērtības 
ārpus Latvijas. Tieši trim-
das baltieši 1976. gadā 
pirms Helsinku konferen-
ces, panāca, ka ASV vēlreiz 
apstiprināja neatzīšanas 
po  lītiku, apliecinot, ka rē -
ķinās ar baltiešu prasībām 
un ka ir gatava rādīt pie-
mēru pārējai pasaulei. 

Amerikas latvieši ir bijuši 
kopā ar Latviju visos iz  šķi -
rīgos brīžos – nesavtīgi at -
balstot valsts ceļu uz ne  at-
karības atjaunošanu, pie vie-

nošanos NATO, kā arī ie   stā-
joties par godīgu polī tiku, 
plaukstošu saimniecisko dzīvi, 
latvisko izglītību un kultūru. 

Mūs vieno vēlēšanās sa -
glabāt savas saknes, mēs 
gribam kopt latviskumu 
nākamajās paaudzēs abās 
pusēs okeanam. Mēs pie  da-
lāmies Latvijas likteņa vei -
došanā un gribam būt daļa 
no šīs valsts arī nākamos 
simt gadus.

Lai mums visiem skaisti 
svētki!

Amerikas latviešu
apvienības vārdā

 Pēteris Blumbergs,
ALAs priekšsēdis

Vien drošas sirdis
Un skaidri prāti,
Vēl darināti
Nav citi balsti
Uz savu valsti.

/Velta Sniķere/
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Ir pienākusi diena, kuŗu 
visi gaidījām ar satraukumu 
un lepnumu, diena, kuŗai 
Latvija un latviešu orga ni-
zācijas pasaulē ga  tavojās jau 
vairākus gadus – brī vās 
Latvijas valsts 100. dzimša -
nas diena! Tieši pirms ve sela 
ga du simta mūsu valsts tēvi 
Kār lis Ulmanis un Gustavs 
Zemgals vērsās pie Latvijas 
pilsoņiem ar uzsaukumu, 
kuŗā pasludināja Lat viju par 
patstāvīgu, neatkarī gu un 
demokratisku republiku. 
Pirms 100 gadiem Nacio-
nālajā teātrī un latviešu sir-
dīs piedzima Latvija, valsts, 
par kuŗu mūsu tēvutēvi lēja 
asinis Brīvības cī  ņās, mūsu 
vecāki un vecvecāki lo  loja 
sirdīs cauri drūmajiem oku-
pā cijas gadiem, valsts, ko 
mūsu pa  audze sargā un ceļ. 

Brīva un pašu tautas vadīta 
valsts ir vērtība un privi lē-
ģija, par kādu daudzas tau-
tas var tikai sapņot! Valsts ir 
pienākums un atbildība, kas 
nekad nebeidzas, rūpes, kas 
nekad neizsīkst, un sirds-
darbs, kas jādara diendienā 
ar mīlestību un lepnumu.

No neatkarīgās Latvijas 
100 ga  diem vairāk nekā 
puse pavadīta okupācijas 
važās. Šajos gados Pa  saules 
Brīvo latviešu apvienība 
(PBLA) un Latvijas Brīvības 
fonds rūpējās par Latviju un 
gā  dāja, lai pasaulē un lat -
viešu tautā neizdzistu alkas 
pēc brīvas valsts un tauta 
būtu gatava mosties jaunām 
brīvības cīņām – Treša jai 

Godātie tautieši 
pasaulē un Tēvzemē!

Atmodai. Dažādas PBLA 
valdes dažādos gadu des-
mitos strā dājušas Latvijas 
labā ar patrio tismu un mī -
lestību sirdī, ar lepnumu par 
savu valsti. Mēs uztu rējām 
dzīvu domu par neatka rības 
atjaunošanu un palīdzējām 
Latvijai brīvību atgūt.

Mūsu Tēvzemei ieejot ot -
rajā neatkarības gadsimtā, 
mēs tur pi nāsim strādāt 
valsts labā – gā  dāsim par 
latvisko izglītību un kultūru 
ārpus Latvijas, rūpē si mies 
par jauniešu patriotismu un 
Latvijas mīlestību kā dzim-
tenē, tā ārpus tās robežām. 
Mēs esam lepni par Latvijas 
sasniegumiem un priecā ja-
mies par tās jaunās paau-
dzes talantiem, uzņēmīgu-
mu un radošumu.  

Daudz laimes Tev, Latvija! 
Esi droša, skaista un lepna 
valsts pa  saules saimē arī 
savā nākamajā Simtgadē! 
Vēlam Tev saules mū  žu, 
Latvija, un lai Dievs svētī un 
sargā latvju zemi, tās meitas 
un dēlus visā plašajā pa -
saulē!

PBLA valdes un 
Latvijas Brīvī bas fonda 

vārdā
Kristīne Saulīte,
PBLA priekšsēde

 

GODA BALVA

 Imantam Tilleram par izcilu 
vei  kumu vizuālā mākslā, par lat-
viešu unikālo kultūras tradiciju 
godināšanu un populārizēšanu 
plašā pasaulē.

GODA DIPLOMS

Vitai Gaiķei par ilggadēju un iz -
cilu darbu, vadot laikrakstu “Lat-
vija Amerikā”. 

PBLA Kultūras fonda 
apbalvojumi 2018. gadā

KRIŠJĀŅA BARONA 
PRĒMIJA

A ndrim Ritmanim par plašo pie-
 nesumu latviešu literātūrā ār  pus 
Latvijas, īpaši par Atmodas him-
nu “Manai tautai”,  par ilggadējo 
darbu  sabiedrības un kultūras 
laukā ASV.

ATZINĪBAS RAKSTS

“Pasaules Latviešu dienas” 
Rīcības komitejai par latviešu 
dziesmu un deju tradicijas uz -
turēšanu un latviešu kul tū   ras vei -
cināšanu ārpus Latvijas, rīkojot 
“Pasaules Latviešu dienu”. 

Laurai Adlers par ilggadēju un 
izcilu darbu latviešu mūzikas 
koncertu rīkošanā ārpus Latvijas.

Sandrai Birzei par pašaizlie-
dzī gu darbu latviešu koŗa mūzi-
kas tradiciju saglabāšanā un vei-
cināšanā Austrālijā.

Rasmai Gaidei par ilggadēju 
un  sekmīgu darbu jaunās paau-
dzes latviskā audzināšanā, vadot 
izglītības darbu Toronto.

Ritai Grendzei par veltījumu 
Latvijas Simtgadei – latviski ga  rī-
gi nozīmīgo instalāciju Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā “Simts 
raksti tiem, kas meklē gaismu”. 

Ojāram Grestem par ilggadēju 
darbu Austrālijas latviešu sabied-
rībā, atbalstot Austrālijas latviešu 
māksliniekus, rīkojot izstādes un 
veicinot Latvijas mākslinieku po  -
pulārizēšanu Austrālijā. 

Ingunai Grietiņai-Dārziņai 
par  uzņēmību, īstenojot  “Pasau-
les Latviešu dienas” ieceri. 

Gundāram Grīslītim par ilg-
ga dēju un izcilu darbu, latviešu 
presē aprakstot latviešu sabied ris-
kās dzīves un sporta notikumus, 
kā arī latviešu senās tradicijas.

Jānim Lauram par ilggadēju 
darbu Austrālijas latviešu sabied-
rībā, latviešu komponistu skaņ-
darbu populārizēšanu un sadar-
bības veicināšanu ar Latvijas 
skaņražiem.

Aldim Silam par latviešu mū -
zi kas populārizēšanu pasaulē un 
kultūras apmaiņas veicināšanu 
ar Latviju.

Maijai Zaeskai par  veiksmīgu 
un ilggadēju 3x3 Gaŗezerā vadī-
šanu un par nozīmīgu darbu Mi -
 neapoles latviešu organizācijās 
un skolā.

Godātie svētku viesi!
Tā nav tikai Latvijas valsts prok-

lamēšanas diena vien, tā nav tikai 
ilgu vēsturisku notikumu dabīga 
galēja, vienreizēja izpausme – tā 
ir Latvijas valsts diena, tā ir die -
na, kad latviešu tauta arī šeit sve-
šumā – visai pasaulei apliecina 
savu esamību un savas tiesības uz 
to. Šī latviešu ticības apliecība skan: 
Latvija bija! Latvija ir! un Latvija 
būs! – Tā arī šodien  deg mūsu sir-
dīs. Latvietis tic Latvijai, viņš ir 
pārliecināts, ka tā būs, būs tāda, 
kādu mēs, latvieši, gribam, ne 
kādu mums uzspiež svešas varas. 

18. novembris nav izaudzis kā 
nejauša diena starp tūkstošām. 
Tas nav radies līdzīgi saules lēk-
tam ikdien, tas ir radīts – latvju 
tautas dēlu izkaŗots, izcīnīts gan 
pasaules diplomātu konferencēs, 
gan ieročiem rokās kaujas laukos, 
gan dzenot vagu Latvijas svētajā 
zemē.   

Latvieši ir pierādījuši visai pa -
saulei sevi par kultūras tautu, par 
tautu, kuŗa ar pilnām tiesībām 
nostājusies blakus pasaules lielā-
kajām valstīm. To zina visa kul-
tū rālā pasaule un tā to arī ap -
liecinājusi, uzņemdama Latviju kā 

18. novembris ir Latvijas 
un latviešu diena!

(Referāts nolasīts Marktredvicā 1946. gada 18. novembrī. 
Publicējam saīsinātu. Pilns teksts – Daugavas Vanagu 

Mēnešraksta 2018. gada Nr.4)TĀLIVALDIS DUKĀTS*

neatkarīgu demokratisku re  p ub-
liku savā vidū. Lieki pieminēt, ka 
arī mūsu tautas dēlu asinīm slacī-
tais sarkanbaltsarkanais karogs 
plīvojis draudzīgo valstu idejisko 
simbolu – karogu – vidū visur tur, 
kur pasaule iestājusies par mieru, 
draudzību, taisnību.

18. novembris mums stāsta, ka 
latvju tautas ilgotais, gadu tūk - 
s tošu  nēsātais sapnis sāka kļūt īs -
tenība, ka domas un vārdi  kļuva 
reālitāte – valsts gadu simtus at -
pakaļ mūsu senču  nepiepildītais 
uzdevums – latvju cilšu apvieno-
šana vienā valstī, ko septiņi simti 
tumsas gadi nebija spējuši pie-
veikt mūsu senču – latvju – krūtīs, 
ko kā pravieši latvju tautai bija 
sludinājuši Atmodas laikmeta 
dižie darbinieki – lai tā lepni un 
droši paceltu galvu soļotu uz nā -
kotni – latviešu tautas  cilvēcīgo 
un nacionālo pilnvērtību, pacel-
dami brīvības  un nacionālās paš-
ap ziņas lāpu, tagad kļuva īste nī-
ba. Īstenība, tikpat  svēta, liela un 
neapstrīdama kā latvju tautas 
brīvības un neatkarības alkas. 
Va  žas krita, un latvju tauta juta 
brīvas savas krūtis – elpai, rokas – 
darbam. Divu lielvalstu ērgļi bēga 

no zemes, kur pret Latvijas debe-
sīm uzvijās mastos sarkanbalt-
sarkanais karogs. (..)

Tautieši! Divdesmit astotajā ga -
dadienā pie Latvijas Tēvzemes 
altāŗa pieiesim kaut tikai domās 
un svēti solīsim ziedot visu sevi 
Latvijai! 

Neaizmirsīsim, ka latvju dēli 
gatavi pat ellē nokāpt un prasīt 
Latvijas tiesu un daļu. Būsim cie-
nīgi Latvijas valstij, būsim gatavi 
ik brīdi, un sevišķi  tad, kad lēks 
Latvijas mūžīgā saule, sirdī ieslē-
dzot latvisko domu: visu neat-
karīgai, brīvai Latvijai! 

*Vēsturnieks Tālivaldis Dukāts (dzimis 
Rīgā 1921. gadā – miris ASV 2008. gadā) 
cīnījās par Latviju Latvijas Leģionā, ap -
balvots ar vairākām varonības goda zī -
mēm. Pēc kaŗa Vācijā organizēja bēg ļu 
nometnes skolas latviešu jaunatnei un 
turpināja šo darbu ilgus gadus ASV kā 
skolotājs un latviešu svētdienas skolas 
pārzinis; ilgus gadus bija skautu vadītājs 
un lektors; bija viens no Daugavas Va -
nagu organizācijas dibinātājiem, viens 
no Amerikas Latviesu jaunatnes apvie-
nības dibinātājiem un vadīja vēstures 
nodaļu ALAs Latviešu mūzejā Vašing-
tonā.
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Zudušos saulgriežus meklējot
Janvārī nosvinējusi apaļu jubi-

leju, oktobrī Latvijā no Amerikas 
viesojās rakst  niece un profesore 
Agate Ne  sau le, sagādājot sirsnīgas 
tikšanās lasī tājiem, sniedzot inter-
vijas, autografus, sagaidot romāna 
“Zudušie saulgrieži” iznākšanu Lat-
vijā. Lat vijas valsts likteņgrieži ir 
mainī juši daudzu latviešu dzīves 
ritē jumu, biežāk aizritot aukstuma, 
saltuma, simboliski ziemas zīmē, 
pieredzot izsūtījumu, trimdas laiku 
un dzīvi padomju ideoloģijas 
sprostā. Šāda zīme par laiku un 
cilvēku likteņiem sarežģītos vēs-
tu riskos apstākļos ir Agates Ne  sau-
les latviešu valodā izdotā grāmata. 

Viņas pašas dzīvesstāsts saistās 
ar pārbaudījumiem, kad 1944. ga   da 
rudenī sešu gadu vecumā ar ģi -
meni nācās atstāt Latviju. Dzīve 
aizrit starp pašas izvēlēm (dejot 
tautasdejas, apmeklēt latviešu jau -
natnes pulciņu, tieksmi pēc iz  glī-
tības, akadēmiskās karjēras) un 
likteņzīmēs ierakstīto (bēgļu gai-
tas, pazemojums, šausmas, dzīve 
trimdā un, šķiet, vientulība). Dzī-
ves telpa svešumā veidojas starp 
aizbraukšanu (Latvijas atstā ša nu), 
gaistošām atmiņām par Latviju 
un pieaugušo pārdzīvotā sve šu ma 
un trimdas klātesmi. Vienā no 
pirmajiem īsdarbiņiem “Tālrunis 
zvana” (Jaunā Gaita, 1956) asi iezī -
mējas izjūtas, kas pēc desmit ga-
dēm atbalsosies autobiografiskā 
romāna “Sieviete dzintarā” lap-
pusēs – vientulība, ilgas pēc otra 
cilvēka, kuŗš saprot, pēc dzīves 
telpas, kas simboliski nav tukša, 
nav tumša. Ceļš līdz grāmatai 
“Zudušie saulgrieži” bijis ilgs. Ie -
cere radusies pasen, kopš pirmā 
brauciena uz Latviju 1991. gadā, 
kad profesore piedalījās Pasaules 
zinātnieku kongresā, pirmie frag-
menti lasīti Katskiļos 1999. gadā 
(angliskajā versijā “Shopping for 
Relatives”). Romāns izdots, patei-
coties Ligitas Kovtunas uzņē mī-
bai, arī meklējot romāna latviešu 
versijai atbilstošāko nosaukumu 
no “Tālu mana dzimtene” līdz 
“Zudušie saulgrieži”, kas ir sim-
boliski precīzs.

Oktobŗa viesošanos veidoja trīs 
tikšanās mirkļi. Pirmā tikšanās – 
25. oktobrī grāmatveikala “Ju -
mava” telpās; apgādā “Jumava” 
1997. gadā iznāca Agates Ne -
saules romāns “Sieviete dzintarā” 
latviešu valodā. Lasītājs pirmo reizi 
iepazina rakstnieci un darbu, kas 
bija guvis rezonanci Amerikas 
un trimdas latviešu kultūrtelpā. 
Otrā tikšanās notika 26. oktobrī 
Rīgas Centrālās bibliotēkas telpās. 
Zīmīga vieta, jo kur gan citur 
rakstnieks sastopas ar savu lasī-
tāju, ja ne bibliotēkā, minēja bib -
liotēkas vadītāja Dzidra Šmita. 
Skanēja Ievas Kalniņas kokles ska-
ņas, aktrise Indra Burkovska la  sīja 
fragmentus no jaunā romāna, 
izskanēja rakstnieces Agates Ne -
saules lasījums un stāstījums. Trešā 
tikšanās aizritēja 27. oktobrī As -
pazijas mājā Jūrmalā. Zīmīgā 
vietā, jo profesore Agate Nesaule 
savulaik ir interesējusies par As -
paziju, vadījusi pētniecības pro-
jektu par Aspaziju. Var pazaudēt 
visu – dzimteni, mantu, naudu, 
bet to, ko tu zini, iemācies, kā 
iekšēji attīsties, to vienmēr vari 
paņemt sev līdzi, un tas IR galve-
nais. Tā ir viena no rakstnieces 
Agates Nesaules atziņām. Savu-
kārt mans vēlējums vienā no 

INGUNA DAUKSTE SILASPROĢE

tikšanās reizēm simboliski savijās 
vārdos – gaisma un piepildīta 
telpa. Lai nav vientulības un tum -
sas. Tikšanās piedalījās PBLA 
priekšsēde Kristīne Saulīte, Lat-
vijas biroja vadītājs Jānis Ander-
sons, Valters Nollendorfs, Dag-
māra Beitnere-La Galla, Lija Brī -
daka un daudzi citi. Brīnišķīgi 
izskanēja aktrises Indras Bur  kov-
skas lasījums. Šīs dienas Latvijā bija 
atgriešanās un sastapšanās mir kļu 
piepildītas, kas dos spēku un pie-
 pildījumu nākamiem darbiem. 
Varēja apjaust, ka prieks pildīja 
rakstnieces sirdi, apjaušot, ko 
no  zīmē Latvijā izdota grāmata.

grī dai Veldrei kļūst par nepār va-
ramu traumu. Tieši tāpat kā visa 
turpmākā dzīve ārpus viņai ie -
rastās vides un statusa. Atsevišķas 
notikumu mozaīkas iezīmē lat-
viešu bēgļu ikdienu, nometņu 
ikdienu un pārdzīvoto.

Pamatvēstījums aizsākas ar 2. 
daļu, kad pēc mācītāja Gotmana 
galvojuma Amerikas Savieno ta-
jās Valstīs no pārvietoto personu 
nometnēm Vācijā ierodas lat vie ši; 
krietns skaits nonāk Indiana-
polē1, tostarp Alma ar tēvu un 
Kaija ar vecākiem. Vairākas lat-
viešu ģimenes dzīvo vienā mājā. 
Te pirmo reizi sastopas divpa-

[84.]
Meitenēm pieaugot, viņu ceļi 

šķiŗas, atkal satiekas un krusto-
jas; viņas nereti viena otru vairs 
nesaprot, saķildojas, tomēr ilgo-
jas un domā viena par otru. Pir-
mais nopietnais pārbaudījums 
abu draudzībai ir Kaijas došanās 
projām no Indianapoles studēt 
Blūmingtonā. Almā dominē sa -
jūta: “Dzīve bez Kaijas būs bries-
mīga”, savukārt Kaija aizbraucot 
sola: “Mēs vienmēr būsim la  bā-
kās draudzenes”. Nevienai no 
meitenēm nav stabila priekšstata 
par ģimeni, par attiecībām un to 
veidošanu. Vēl viens pārbau dī-

esmu tevi mīlējusi.” [338.] Bei dzot 
Kaija sevī sajūt mieru. “Saprašana 
un piedošana mātei bija devusi 
Kaijai milzu enerģiju. Viņā bija 
tik daudz mīlestības, ka pietiktu 
visai pasaulei. [..] Sāpīgo atmiņu 
un notikumu nosaukšana vārdā 
bija dziedējusi Kaiju un palī dzē-
jusi piedot mātei.” [340.] Jaunajā 
romānā jūtama būtiska sasaiste 
ar romānu “Sieviete dzintarā”. 
Meitas-mātes attiecības šajā ro -
mānā vēl vairāk disonē – Alma 
savu māti zaudē, jo viņa 1941. 
gadā tiek izsūtīta un meitene pa -
tiesi uzaug/pieaug bez mātes, 
taču mātes neesamību asi izjūt 
arī Kaija. Var teikt, ka meitenes 
sve šumā pieaug pašas. 

Un, atgriežoties pie saul grie-
žiem – 1941. gada Jāņi ir traģiski, 
Jāņi Falkrīkā 20. gs. piecdesmita-
jos gados satuvina Almu ar ilgoto 
Ivaru, vēl citos Jāņos, kuŗos pēc 
50 gadiem atkal sastopas abas 
dzīves svaidītās draudzenes, svētku 
maģiskā noskaņa atsvabina viņu 
sirdis no šaubām un ikdienas 
rutīnas. Romāns izskaņā saslēdz 
kopā divus Jāņus – tos tālos 1941. 
gadā, par kuŗiem Kaijai maz 
atmiņu un kas izmaina visu 
Almas dzīvi, ar Jāņiem 20. gs. de -
viņdesmirajos gados, kad drau-
dzenes no jaunas atrod viena otru. 

Vēl viens būtisks pavediens ro -
mānā – Almas un Kaijas vieso-
šanās Latvijā. Viņas vairs neatrod 
to sapņu zemi, kas patvērusies 
kādās fragmentārās atmiņu ainās. 
Alma meklē savus radus, kuŗus 
apdāvina, pretī nesaņemdama 
gaidīto pateicību. Kaija savukārt 
nesaprot, kāpēc ar precēm pie -
bāztas ceļasomas ir tik svarīgas 
“Tātad mēs nopērkam radus. 
Mēs izvēlamies, kuŗus cilvēkus 
gribēsim satikt, un samaksāsim 
par tiem ar naudu un dāvanām.” 
(376.; romāna angļu versijā at -
slēga: “Shopping for Relatives”). 
Kaija, dodamās uz vasaras māju 
1991. gadā, vēlas to tikai redzēt. 
“.. nams un dārzs it nemaz 
neatgādināja Latviju, kāda bija 
palikusi prātā. Bija pagājis pārāk 
ilgs laiks, lai to mēģinātu atjau-
not. Bērnības paradīze dzīvos 
tikai viņas dvēselē.” [370.] Almai 
svarīgāk bija atrast radiniekus, 
bet Kaijai vajadzēja atrast dvē-
seles radiniekus, latviešu valodu, 
literātūru, kultūru un dabu. 
“Viņai veicās – viņa bija atradusi 
visu, ko vēlējās.” [376.]

Romāns nav tikai stāsts par 
divām meitenēm/sievietēm trimdā. 
Rakstnieces iezīmētais konteksts, 
ieskicētie raksturi, situācijas, no -
tikumi, sajūtas un pārdomas ļauj 
sabalsoties ar Almas un Kaijas 
stāstu arī citiem  latviešiem, kuŗu 
dzīves līnijās rodams kas līdzīgs. 
Agates Nesaules jaunais romāns 
papildina latvieša dzīvesstāstu 
20. gs. vēstures likteņgriežos. Ro -
māns “Zudušie saulgrieži” veido 
līdzību ar dabas ritējumu un cil -
vēka mūžu. Cilvēka dzīves gā  jums 
tiek varmācīgi iz jaukts, dzīvē 
iekrāsojot daudz pārbaudījumu, 
drūmu toņu, iztrūkstot krāsu 
košumam un dzīves pilnskaņai. 
Vistiešāk tas attiecināms uz ve -
cāku paaudzi, kuŗu dzīves tika 
pārrautas, ierastā dzīves kārtība 
izjaukta un sapņi izpostīti. 

Stāsts par trimdu un draudzību 
pusgadsimta gaŗumā veido jaunu 
savdabīgu lappusi latviešu literā tūrā. 

Kā gan bērns var 
izaugt bez mātes?

Agate Nesaule. Zudušie saul-
grieži. Rīga, Laika Grāmata, 2018.

Jaunizdotajā romānā daudz 
temu, noskaņu, notikumu mo -
zaīku un cilvēku likteņu mirkļu, 
tomēr to arī caurauž draudzība, 
ilgas pēc otra cilvēka, kuŗš sa -
pras tu un kuŗam varētu uzti cē-
ties. Notikumus pusgadsimta ga -
ŗumā caurvij divu bēgļu meiteņu 
– Almas un Kaijas –  draudzība. 
Romāna struktūru veido piecas 
nodaļas, aptveŗot laikposmu no 
20. gs. četrdesmitajiem līdz pat 
deviņdesmitajiem gadiem.

Kaut romāna apakšvirsraksts 
norāda uz trimdas laiku, to ie  va da 
nodaļa ar zīmīgu nosaukumu 
“Ēnas”, kas ir viens no atslēg vār-
diem turpmākajās norisēs un cil-
vēku dzīvēs. “Ir pagājusi aukstākā 
ziema” – tā sākas romāns. Ziemas 
– vasaras (saulgriežu) disonance 
ir otrs romāna atslēgas punkts. 
1941. gada pirmsjāņu laikā uz 
Sibiriju no “Stabulēm” tiek iz  sū-
tīta piecgadīgās Almas mamma 
bērniņa gaidībās. Mātes aizve-
šana izmaina visu agrāko dzīvi – 
Almai ir maz atmiņu par māti, 
vien viņa bieži izjūt žņaudzošas 
sāpes. Jāņi togad pienāk traģiski. 
Romānā iezīmējas motīvs – kā 
gan bērns var izaugt bez mātes? 
Tas vēlāk kļūs būtisks, veidojot 
Kaijas un Almas draudzības, trim-
das un pieaugšanas stāstu. 1944. 
gada rudens ir vēl viens pagrie-
ziena punkts daudzu latviešu 
dzīvē. Viņi dodas bēgļu gaitās un 
kļūst par trimdiniekiem. Šo no -
rišu traģisms atklājas Kaijas ģi -
menē. Aizbraukšanas brīdis dis-
tancē māti no meitas, turpmāk 
Kaija pieaug bez mātes tiešas 
klātbūtnes, jo izvēle starp slimo 
tēvu ģenerāli un ģimeni profe-
sorei un mākslas zinātniecei In -

dsmitgadīgā Kaija un četrpa dsmit-
gadīgā Alma. Alma dodas līdz 
Kaijai uz pārtikas veikalu, lai 
viņa neapmaldītos viena svešajā 
pilsētā. “Alma vēlējās būt blakus, 
lai varētu viņu pieskatīt.” [82.] 
Rakstniece ieskicē dažādu bēgļu 
likteni, Indianapoles latviešu sa -
biedrību, kur vecāku paaudze 
atstāj savus sapņus un agrāko 
dzīvi, lai sūri un grūti strādātu, 
iekārtotu māju un skolotu bēr-
nus. Tās ir satrūkušas dzīves, 
satrūkuši sapņi, kad agrākā dzīve 
un tagadējā asi kontrastē. Līdzās 
vecāku paaudzei rakstniece atklāj 
bijušo kaŗavīru nespēju iekļauties 
jaunajā dzīvē, sapostītās dzīves, 
šķirtās ģimenes. Šīs paaudzes no -
stājas it kā viena pret otru. Kaija 
to precīzi pasaka: “Un mūs viņi 
ienīst tāpēc, ka mums ir nākotne, 
bet viņiem nav.” [156.] Rakstniece 
krasi iezīmē atšķirību starp dzīvi 
Latvijā un Amerikā, cilvēku at -
tie cībās, attieksmē (karjēra, sie -
vietes vieta, pilsonības jautājums 
u. tml.), nepārvaramo plaisu starp 
bēgļiem un amerikāņiem. Uzsā-
kot mācības Šortridžas vidus-
skolā, meitenēm nākas pieredzēt 
pārestības, neizpratni, apjaušot, 
ka viņas vienmēr būs citādas, ka 
viņas neizprot un ka nespēj iz -
skaidrot, kāpēc ir bēgles. Piere-
dzot nievājošu un ignorējošu at -
tieksmi skolā, Alma nozvēras, ka 
“paliks kopā ar saviem ļaudīm.” 

jums šo meiteņu draudzībai – 
puiši, īpaši brašais Ivars, ar kuŗu 
vēlāk apprecēsies Alma, bet, kuŗš, 
nespēdams piepildīt savus zudu-
šos sapņus par architektūru, ģi -
menes dzīvē tomēr jūtas kā ie -
sprostots, tiekdamies arī pēc 
brīvās Kaijas (mīlas meklējumu 
un piedzīvojumu gan Kaijai ne -
trūkst). Almas dzīve aizrit lat-
viešu sabiedrībā. Viņa strādā, iz -
veido ģimeni, piedzimst bērni. 
Kaija ir brīva kā putns, iepazīst 
dzīvi, maldās un viļas, meklējot 
mīlestību, arī savu izglītošanās 
ceļu, sevi, no medicīnas studijām 
uz angļu literātūru un akadē-
misko vidi. 

Almas un Kaijas draudzību pār-
 bauda ne vien attālums, bet arī 
dažādie dzīves uzskati, mērķi, 
ilgas. Vēstījums pamatos reālis-
tisks, ievijot arī meiteņu roman-
tiskos sapņus, Kaijas sevis meklē-
jumus transcendentālā vidē. Pēc 
mātes nāves Kaija jūtas ļoti vien-
tuļa, meklē atbildes uz urdošiem 
jautājumiem. Viņai izdodas atbrī-
voties no dusmām pret māti – 
“Viņas māte, tāpat kā citas sievie-
tes kaŗa laikā, bija spiesta izdarīt 
izvēli, kas patiesībā nemaz nebija 
viņas izvēle. Tāpat kā citi vīrieši, 
arī tēvs bija spiests cieņu no  mai-
nīt pret dusmām. Kaijas mīļie 
vecāki, šie divi viscaur civilizētie 
ļaudis, tika atrauti no savas pa -
tiesās būtības. [..] Kaija raudāja 
par māti un tēvu, tad par Almu 
un Almas vecākiem Valdi un 
Veltu, un par Jautrīti. Viņus visus 
bija ievainojis tas naids un ne -
prāts, kas turpināja nemitīgi iz -
ples ties arī pēc kaŗa. Kaijas sirdī 
pamodās līdzjūtība. [..] Viņa rau-
dāja par pazemotajām sievietēm, 
nomocītajiem vīriešiem un izbie-
dētajiem bērniem.” [337.] Ro  māns 
rosina domāt par vērtībām, arī 
par vārdiem, ko reizēm neap do-
mīgi pasakām, sāpinot otru. 
Kaija iekšēji dzird, kā māte teic: 
“Es mīlu tevi, Kaijiņ, vienmēr 

Tulkotāja Velga Polinska kopā ar rakstnieci Agati NesauliRaksta autore Inguna Daukste 
Silasproģe

1 Romāns ir literārs darbs, tomēr 
atsevišķi tās pavedieni ģeografi ski 
(telpiski) saaužas ar rakstnieces 
dzīvi – Agates Nesaule ar ģimeni 
nonāca Indianapolē, tēvs Pēteris 
Nesaule bija latviešu draudzes 
mācītājs (romānā mācītājs Saulcere), 
viņa mācījās Šortridžas vidusskolā, 
studēja angļu valodu un literātūru 
Indiānas Universitātē Blūmingtonā. 
Tāpat kā Kaija pati topošā rakstniece 
tiecas pēc izglītības, zināšanām, 
arī gara brīvības, meklējot gara un 
dvēseles radiniekus.
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ATIS GUNIVALDIS 
BĒRTIŅŠ

„ES DZIEDĀŠU PAR TEVI, TĒVU ZEME”
STĀSTS PAR SENU DZIESMU UN TĀS MELODIJU

Veltījums Latvijas Simtgadei (1918–2018)
Sarakstīts Ventas krastos Kuldīgas novadā 2018. gadā

(Turpināts no Nr.42)

Vēl viena kļūdaina norāde uz 
J. Graubiņu kā mūzikas autoru 
– Edgara Silacērpa sastādītajā 
krājumā Latviešu ziņģes un šlā -
geri, MicRec izdevniecība, 2017, 
21. ļpp. 

Kardināla Jāņa Pujāta Kris-
tiešu himna “Es dziedāšu par 
Dievu Trīsvienīgo”

Kardināls Jānis Pujāts himnu 
sarakstījis sakarā ar savas dzīves 
85. gadskārtu (2015). Tā pub li-
cēta tīmekļa katoļu portālā, kā 
jauks pārsteigums parādījās Va -
rakļānu novada laikrakstā Varak-
ļōnīts 2015. g. decembrī (Nr.11, 
13. lpp). Jaunā himna atrodama 

tīmeklī jaunās mūziķes, JVLMA 
studentes Lauras Balabanes iz -
pildījumā (You Tube, Slavēšana 
& Pielūgsme, 24.O4.2016). 

Kardināls Jānis Pujāts himnu 
sarakstījis pēc tautā pazīstamās 
Tirzmalietes dziesmas nezināmā 
mūzikas autora melodijas, kļū -
daini norādot uz Jēkabu Grau-
biņu kā mūzikas autoru. Himna 
tiek dziedāta gan baznīcā, gan 
ārpus tās, kā, piemēram, Var ka-
vas kapsētas jaunās kapličas at -
klā šanā 2017. gada 29. oktobrī, 
kur kuplais apmeklētāju skaits 

vienojies kopīgā dziesmā – kris-
tiešu himnā Es dziedāšu par 
Dievu Trīsvienīgo, dzirdama Lat-
gales radio (Latgolys Radeja) viļ-
ņos, tīmeklī himnu ievietojusi 
Valdemārpils Vasarsvētku drau-
dze u.c. 

No Ilgoņa Bērsona 
pētījumiem

Kā jau varēja manīt, ieskatoties 
publicētajos Tirzmalietes dzejoļa 
– dziesmas tekstos, kā arī lite rā-
tūrzinātnieka Ilgoņa Bērsona pē -
tījumos, ļaužu līdzdalība dzejoļa 
pārveidošanā ir bijusi dažāda. Ir 
samainīti atsevišķi vārdi, kā, 
piemēram, bālā birztalīte kļuvusi 
par balto birztaliņu, rudens lapas 
dzeltainītes par zeltainītēm, un 
tml. Tas vēl nebūtu nekas – rak-
sta I. Bērsons, jo ir lielāki brī-
numi. Rakstniece Māra Svīre 
1984. gada oktobrī Bērsonam 
atdevusi kapu svētku programmu 
„Mirušo atceres diena Apekalna 
kapos 1983. gada 31. jūlijā”, šķen-
dēdamās, ka tajā nosvītrots Tirz-
malietes vārds. Bērsons atklājis, 
ka programmā ievietotais, dzie-
dāšanai paredzētais dzejoļa Es 
dziedāšu par tevi, tēvu zeme teksts 
vulgāri sakropļots, kalpojot so -
ciā listiskā reālisma elkam, atsa -
koties no Dieva un radot jaunu 
personāžu – pārmocīto vectēvu:

Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme, 
Par tavām druvām vecā līdumā, 
Līdz paguris no dzīves mūža garā,
Es atdusēšos tavā smiltainē.

Es dziedāšu par zaļo birztaliņu, 
Kur rudens lapas zeltainītes birst
Un birstot zvana svētvakaru klusu
Tiem ziediem vēlīniem, kas saulē 
mirst.

Es dziedāšu par zaļo eglainīti, 
Kur tīklus pelēkus auž zirneklīts, 
Kur agrā rītā kuplas smilgas bradā
Ar basām kājām ganiņš, arājiņš.

Sena altāŗglezna: Jēzus Ģetze-
manes dārzā

Es dziedāšu par taku nomīdīto
Zem senču liepu lūku apaviem, 
Kur vaidot māte gaitās staigājusi 
Un vectēvs sūrus sviedrus lējis.

Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme, 
Par tavām druvām pilnā briedumā,
Līdz, paguris no dzīves mūža garā,
Es atdusēšos tavā smiltainē.

„Šāda dzejoļa pārveide ir tautā 
cienītās un oficiālās varas nekad 
neaizliegtās dzejnieces pulgo ša-
na”, – raksta I. Bērsons un pie-
min, ka Atmodas gados, vēl 
kādam bija uzradusies nieze 
modernizēt, aktualizēt sentekstu. 
1989. gada 8. decembrī laikraks-
ta Padomju Jaunatne humora 
pielikumā Asā slota bija izlasāms 
jauns pen te rējums:

Visbeidzot vēl viens Tirz ma-
lietes dziesmas labdabīgs vari-
ants, kas lokalizējies Zem kup-
liem bērzu zariem Jūrkalnē Jūr-
kalnes suitu dziedātājas Marijas 
Lāces (1904 – 1997) sniegumā 
(pierakstījusi etnomūzikoloģe 
Dace Nasteviča, 1985).

Tirzmalietes dzejoļa publi-
cējumi krājumos

Smaidi un asaras jeb dzejnieku 
labdienas. Sakrājis Kaudzītes 
Matīss. J. Ozols, Cēsīs, 1904 

Balva. Almanachs jaunībai. 
Sastādījis Plūdons. Rīgā, 1908 
Jūtu pasaule. Oriģināldzejas krā-
jums. Sakārtojis Edv. Treumans, 
Rīgā, 1909

Dzīve un dzeja. Antoloģija. 
Sastādījis Plūdons. K. Dūnis, 
Valmiera-Cēsis, 1923

Aimirsta sirds. Tirzmalietes 
lirikas grāmata. Leta, 1927   
Dziesmu vītne. Antoloģija. Sa -

kārtojis Ed. Alainis. 
Laikmets, Rīgā, 1936

Dziesmotā Latvija. 
Patriotiska antoloģija, 
Sastādījis Jānis Grīns. 
Valtera un Rapas a/s 
izdevums, Rīgā, 1936

Zemes dziesmas. An -
toloģija. Sastādījis Vilis 
Cedriņš. Izd. „Zem-
nieku Domas”, Rīgā, 
1936

Dzīves pavasaris. 
Dzeju antoloģija skolu 
jaunatnei. Valtera un 
Rapas apgāds, Rīgā, 
1938

Es dziedāšu par tevi, 
tēvu zeme. Sastād. 
Ligita Bībere. Rīga, 
Liesma, 1989

Par tevi, tēvu zeme. 
Eižena Rauhvargera red, sērijā 
Literārā mantojuma mazā 
bibliotēka. Rīgā, 1992

Tirzmaliete. Kur zelta tauriņš 
svētkus svin… Normunds Treijs, 
NT2015, Rīgā, 2016

  

(Turpinājums sekos)

Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme (iz tautas)

Es dziedāšu par Liepāju un jūru, 
Kur tīklus pelēkos auž kālijfosforīts,
Un agrā rītā, kuplās smilgās brienot,
Bez pirkstiem paliek ganiņš bārenīt’s.

Es dziedāšu par mūsu Olainīti, 
Kur vēji amonjaka lietu dzen.
Un krītot pilēm, klusu nomirst bērzi,
Bet strādnieks saindētu šņabi dzer.

Es dziedāšu par Ventspili un Ventu,
No kurienes nāk spēcīgs sēra smārds,
Kur vaidot māte pasaulē laiž bērnu,
Un piedzimstot, tas klusi, klusi gārdz.

Es dziedāšu par tevi, Tēvu zeme, 
Par tavām rūpnīcām un melniem dūmeņiem,
Līdz dusēšu reiz kaut kur betonzārkā,
Tur tavas mēslu kaudzes pakrēslī

Satīra, protams, vajadzīga, bet 
izmantot Tirzmalietes slaveno 
dzejoli, lai kaut ko rupji izsmietu, 
tā ir zaimošana.

Ilgoņa Bērsona pētījumu par 
Tirzmalietes dzejoli skat. viņa 2. 
grāmatā Segvārdi un segburti. No -
slēpumi un meklējumi. Mansards, 
2016, 306.-312. lpp.
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

(Turpinājums 7. lpp.)

Uzvarējām ar maziem spēkiem, 
bet ar  lielu ticību Latvijas valstij

11. novembris ir atceres diena, 
kuŗā godina visus Latvijas kaŗa-
vīrus un apliecina cieņu visiem 
brīvības cīnītājiem, kuŗi savu dzī-
vību atdevuši par brīvu Latviju. 
Šajā dienā 1919. gadā Latvijas Bru -
ņotie spēki kopā ar brīvprā tī ga-
jiem izcīnīja izšķirošo uzvaru pār 
Bermonta kaŗaspēku, tā nosar gā-
jot 1918. gada 18. novembrī dibi-
nā tās Latvijas Republikas neat ka-
rību. Militārā nozīmē tas notika ar 
maziem spēkiem, bet lielu ticību 
uzvarai.

“Šogad 11. novembris ir īpaša 
diena ne tikai Latvijai, bet visai 
pasaulei, jo pieminam simts ga - 
dus kopš Pirmā pasaules kaŗa bei-
gām,” apsveikumā Lāčplēšu dienā 
sacīja Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis. “Latvija piemin un godi-
na savus varoņus – kaŗavīrus, kuŗi 
nežēloja un ziedoja savas dzīvības 
par mūsu valsts brīvību un ne  at-
karību. Pateicoties viņu drosmei, 
pašaizliedzībai un patiesai dzim-
tenes mīlestībai, Latvijas armija 
uzvarēja cīņā par Rīgu pret skait-
liski daudz lielāku un spēcīgāku 
ienaidnieku. Mēs iestājāmies par 
savu valsti un tautu un uzvarējām.”

11. novembrī Latvijā un visā 
pasaulē latviešu kopienās notika 
Lāčplēšu dienas svinēšana. Visas 
dienas gaŗumā  notika piemiņas 
sarīkojumi, militāro spēku parāde, 
lāpu gājiens, kā arī koncertu pro-
gramma pilsētu kultūras centros 
un koncertzālēs.

Par godu Lāčplēšu dienai noliek 
svecītes pie Rīgas pils mūŗa // 
Foto: LETA

Rīgā Lāčplēšu dienas piemiņas 
sarīkojumi sākās no rīta pulksten 
deviņos ar ekumenisko dievkalpo-
jumu Doma baznīcā.

Bruņoto spēku militārā parāde

Brīvības laukumā notika Na  cio-
nālo bruņoto spēku (NBS) un Iek š-
 lietu ministrijas vienību militārā 
parāde, kā arī ziedu nolikšanas 
ceremonija pie pulkveža Oskara 
Kalpaka pieminekļa. 

Ziedu nolikšana pie Oskara Kal-
paka pieminekļa // Foto: Apollo

Jau tradicionāli atceres sarīko-
jums Rīgas atbrīvotājiem notika 
Sudrabkalniņā,  piemiņas vietā 
1919. gada novembŗa kaujās kri-
tušajiem Rīgas 6. kājnieku pulka 
kaŗavīriem. Šī ir viena no ievē ro-
jamākajām Brīvības cīņu vietām. 
1919. gadā šeit krita 54 Rīgas            
6. pulka kaŗavīri. Sudrabkalniņā ir 
uzstādīta granīta pulka krūšu no -
zīme un bronzas plāksne ar kri tu-
šo kaŗavīru uzvārdiem, vārdiem 
un dienesta pakāpēm.

Līdz ar amatpersonām piemi-
ņas sarīkojumā piedalījās NBS 
pār stāvji,  par mūzikālo noformē-
jumu gādāja NBS Zemessardzes 
orķestris un jauktais koris Aura.

Par godu Lāčplēša dienai Rīgas 
Brāļu kapos notika vainagu nolik-
šanas ceremonija, kuŗā piedalījās 
Ministru prezidents Māris Ku -
čins kis, Latvijas Republikas Saei-
mas priekšsēde Ināra Mūrniece, 
aizsardzības ministrs Raimonds 
Bergmanis, ārlietu ministrs Ed  gars 
Rinkēvičs, Rīgas domes priekš sē-
dis Nils Ušakovs un citas augstā-
kās amatpersonas.

Ziedu nolikšana Brāļu kapos

No pulksten 16 līdz 23 vakarā 
notika tradicionālais sarīkojums 
“Brīvības cīnītāju gars cauri visiem 
laikiem”. Lāpu gājiens no Rīgas 
Brāļu kapiem līdz Brīvības lauku-
mam, svētbrīdis pie Brīvības pie-
mi nekļa un koncerts Latviešu 
strēlnieku laukumā. 

Lāpas 11. novembŗa krastmalā 

Koncertā mūzicēja vīru kopa 
“Vilki”, seno cīņu un folkloras 
kopa “Vilkači”, folkloras draugu 
kopa “Skandinieki”, postfolkloras 
grupa “Rikši” un grupa “Pienve-
dēja piedzīvojumi”. Ap pulksten 
20 notika uguns plosta palaišana 
Daugavā. Rīgas Anglikāņu Svētā 
Pestītāja baznīcā, sarīkojumā “Dau-
gavmalā mierīgs vakars”, izskanē -
ja koncertprogramma “Dziedam 
jaunu dziesmu”, mūzicēja Kristīne 
Adamaite, Ieva Parša un Artis Sī -

manis,  kori “Austrums” un “Stars”. 
Rīgas Latviešu biedrības namā 
notika dziesminieku koncerts 
“Dziesmas brīvai Latvijai”, Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā skanēja 
koncerts “Sapnis un mīlestība”, 
dziedāja sieviešu koris “Sapnis”, 
solisti Evija Martinsone, Mārtiņš 
Šmaukstelis un Kristiāns Krie-
vāns, muzicēja instrumentālā gru-
pa. Lielajā ģildē klausītāji bija 
gaidīti koncertā “Latviešu kaŗa-
vīru dziesmas” – piedalījās vairāki 
kori, Orķestris “Rīga” un solisti 
Inese Romancāne un Ivars Cin-
kuss. Kultūras pilī “Ziemeļblāz-
ma” parkā un pilī bija sarīkojums 
“Salā jūra, Daugaviņa”,  parka ter ri-
torijā ikvienam interesentam bija 
iespēja apskatīt NBS techniku un 
aprīkojumu, bet pils zālē varēja 
klausīties jaunā folka grupas “Ja u-
no Jāņu orķestris” uzstāšanos.

11. novembra krastmalā, kur 
iedzīvotāji šajā dienā aizdedz pie-
miņas svecītes, uz Rīgas pils fa  sā-
des Daugavas pusē bija skatāma 
slīdrāde par 1919. gada vēsturis-
kajiem notikumiem.

***
Rīgas pils Svētā Gara tornī 

svinīgā Latvijas karoga maiņas 
ceremonija

11. novembrī plkst. 8 notika   
svi nīga karoga maiņas ceremonija 
par godu 30. gadadienai, kopš Rī -
g as pils Svētā Gara tornī pirmo 
reizi pēc okupācijas gadiem tika 
pacelts sarkanbaltsarkanais Lat vi-
jas valsts karogs. 

Dainis Īvāns karoga pacelšanas 
sarīkojumā // Foto: Valsts prezi-
denta kanceleja

Karoga pacelšanas ceremonijā 
piedalījās Rīgas pils Svētā Gara 
tor ņa karoga grupas dalībnieki, 
viņu vidū Paulis Barons, Ēriks 
Vonda, Dainis Īvāns, Arnis Radiņš 
un Ināra Baumane, kuŗi 1988. ga   - 
dā aktīvi piedalījās karoga masta 
projektēšanā, izgatavošanā un ka -
r oga pacelšanas organizēšanā.

Turpinot Karoga grupas vēstu-
risko tradiciju, pirms pacelšanas 
karogs tika iesvētīts un, karogu 
pa  ceļot, tika dziedāta Latvijas 
valsts himna. Sarīkojumā pieda lī-
jās jauktais koris Maska diriģenta 
Jāņa Ozola vadībā. Turpinot Ka -
ro ga grupas vēsturisko tradiciju, 
pirms pacelšanas karogs tika ie -
svē tīts un, karogu paceļot, tika 
dziedāta Latvijas valsts himna.

***
Svinot Lāčplēšu dienu 

Latvijas novados
Bauskā, godinot Latvijas Brīvī-

bas cīņās kritušos, plkst. 17 notika 
Lāčplēšu dienai veltīs piemiņas 
brīdis pie pieminekļa “Par Latvijas 
brīvību kritušiem”. Šeit izskanēja 
svinīgas uzrunas, Mežotnes koŗa 
vīri izdziedāja leģionāru dzies mas, 
un Latvijas Brīvības cīņās kri tuša-
jiem varoņiem cieņu izrā dī ja 

Bauskas jaunsargi un zemessargi. 
Alūksnē plkst. 14.30 pie Alūk  -
snes Jaunās pils sākās Lāčplēšu 
dienas svinīgais sarīkojums, kuŗa 
laikā apbalvoja Alūksnes un Apes 
novadu skolu jaunatnes militārās 
sporta spēles “Lāčplēša stafete 2016” 
uzvarētājus. Cēsīs Lāčplēšu dienu 
ieskandināja III Latvijas Orķestru 
asociācijas festivāla noslēguma 
koncerts “Svētki ar orķestri”, kuŗā 
piedalījās 700 dalībnieku no 22 
Latvijas jauniešu un amatieŗu 
sim fo niskajiem un kameŗorķes-
triem. Gulbenē, svinot Lāčplēšu 
dienu, notika lāpu gājiens no pil-
sētas centra uz Brīvības piemi-
nekli Gulbenes kultūras centra, 
orķestŗa mūzikālā pavadījumā. 
Pie Brīvības pieminekļa notika 
svinīgs piemiņas brīdis. Jūrmalā, 
pieminot Lāčplēša Kaŗa ordeņa 
kavalierus un brīvības cīnītājus, 
plkst. 17.50 notika piemiņas brī-
dis, ziedu un svecīšu nolikšana pie 
kapteiņa Zolta pieminekļa. Valkā 
gājiena dalībnieki pa Beverīnas – 
Raiņa – Ausekļa un Rūjienas ie -
lām devās uz Latvijas atbrīvoša -
nas cīņās kritušo Ziemeļvidzemes 
kaŗavīru Brāļu kapiem. Daugav-
pilī notika Lāčplēšu dienas Lāpu 
gājiens no Daugavpils universitā-
tes līdz Vienības laukumam. Ro -
sinot īpašu svētku noskaņu, Vie-
nības laukumā notika Lāčplēšu 
dienai veltīts vīru ansambļa “Do -
be les zemessargi” koncerts.

***
Pirmā pasaules kaŗa beigu 

100. gadadienu piemin Parīzē
Atsaucoties Francijas prezidenta 

Emanuela Makrona ielūgumam, 
Valsts prezidents Raimonds Vējo-
nis  apmeklēja Pirmā pasaules kaŗa 
beigu 100. gadadienas piemiņai 
veltīto ceremoniju pie Triumfa 
arkas, kā arī piedalījās Parīzes 
Miera foruma atklāšanā.

Valsts prezidents norāda, ka    
11. novembrī mēs svinam Lāč-
plēšu dienu par godu Latvijas brī-
vības cīņu varoņu uzvarai pie 
Daugavas 1919. gadā. Visā pasaulē 
šis datums saistās ar citu notiku-
mu gadu iepriekš – Pirmā pa -
saules kaŗa beigām. Tā nosau -
kums ir kļuvis ierasts un pašsa pro-
tams, bet jāatceras, ka tik briesmī-
ga kaŗa visā cilvēces vēsturē vēl 
nebija bijis. Tas bija pirmais karš, 
kuŗa ietekme mainīja visu pasauli.

***
Latvijas valstiskuma 

Simtgades svētki Otavā
Kanadas federālajā galvaspilsē -

tā Otavā, Kanadas Parlamenta tel-
pās, prestižajā Sera Džona Mak-
donalda ēkā, notika Latvijas 
Simtgades sarīkojums. 

Sarīkojumu atklāja un uzrunā -
ja vēstnieks Kārlis Eichenbaums. 
Apsveikuma vārdus Kanadas val-
dības vārdā teica sarīkojuma goda 
viesis Kanadas aizsardzības mi -
nistrs H. Sadžāns  un  sadraudzības 

grupas vadītājs Dž. Šmāle. Kana-
das, Latvijas un Eiropas Savienības 
himnas atskaņoja Latvijas Zemes-
sardzes orķestŗa saksofonu kvar-
tets. Pieņemšana bija kupli ap -
mek lēta, un tās viesu vidū bija Ka -
nadas valdības pārstāvji, deputāti, 
senātori, ārvalstu vēstnieki un dip-
lomāti, valsts, pašvaldību iestāžu, 
bruņoto spēku pārstāvji, dažādu 
jomu vēstniecības sadarbības par-
tneri, kultūras, zinātnes un sa -
biedriskie darbinieki, žurnālisti, 
pētnieki, kā arī liels skaits diaspo-
ras aktīvistu un organizāciju va -
dītāji.

***
Latvijas Zemessardzes orķestris 
iepriecina Kanadas veterānus
5. novembrī ar plaši apmeklē -  

tu Pirmā pasaules kaŗa un citu 
militāro konfliktu upuru piemi-
ņas koncertu, ziediem un atzinību 
beidzās Zemessardzes orķestŗa 
mūziķu koncerti Kanadā. Noslē-
guma koncertā “Mēs atcerēsimies” 
(“We will remember”), kas notika 
sadarbībā ar Kanadas Bruņoto 
spēku Centrālo orķestri, kā vies di-
riģents piedalījās kapteinis Andis 
Karelis, atskaņojot saksofonistes 
un komponistes Ingas Meijeres 
kompozīciju pūtēju orķestrim 
“Daugavas ledus ceļš”, kas tapis kā 
atgādinājums pieminēt visus ka -
ŗu upurus, mazus un lielus, kaŗa -
vī rus un civīliedzīvotājus.

Zemessardzes orķestra saksofo-
nu kvartets svinīgi izpildīja Kana-
das, Latvijas un Eiropas Savienī-
bas himnas, kā arī ar augstvērtīgu 
latviešu un ārvalstu autoru mūzi-
ku priecēja svinību viesus.

***
Portāls iedibina balvu 

“Gada cilvēks Īrijā”
18. novembris, kad Tēvzemē un 

visā pasaulē cilvēki atzīmēs Lat vi-
jas valsts simto gadadienu. Savu 
artavu, atzīmējot šo lielo noti -
kumu, nolēmis dot arī portāls 
www.baltic-ireland.ie. “Mēs iedibi-
nām ikgadējo balvu – “Gada 
cilvēks Īrijā.” Balvu katru gadu 
saņems viens cilvēks, kuŗam ir 
tiešām nozīmīgi sasniegumi kādā 
jomā, vismaz valsts mērogā.

“Izvērtējot pretendentu, tiks pār -
skatītas portāla publikācijas, kā arī 
lielāko Īrijas un Latvijas mediju 
ziņas,” teikts portāla paziņojumā.

Pirmās balvas – “Gada cilvēks 
Īrijā 2018” – saņēmējs tiks pazi-
ņots 17. novembrī Dublinas mēra 
rezi dencē, kur notiks svinīgs sarī-
ko jums par godu Latvijas valsts 
Simtgadei “Sirdī Latvija: vakar, 
šodien un rīt”.
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L A T V I J A  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

Prezidents premjēra amatam 
nominē Bordānu

Valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis valdības veidošanu nolēmis 
uzticēt Jaunās konservātīvās par-
tijas (JKP) premjēra amata kan-
didātam Jānim Bordānam. Valsts 
prezidents Bordānu aicināja līdz 
21. novembrim  izveidot valdības 
aprises un jaunajai valdībai no -
drošināt vairākuma atbalstu. Ja 
līdz tam netiks panākta vieno ša-
nās, Valsts prezidents aicinās citu 
Ministru prezidenta kandidātu 
veidot valdību.

Valsts prezidenta nominētā Jā -
ņa Bordāna (JKP) veidotajam Mi -
nistru kabinetam pagaidām drošu 
atbalstu sola tikai KPV LV depu-
tāti. Kopā ar atbalstu no paša vadī-
tās partijas biedriem Bordāna 
valdībai būtu 32 parlamentāriešu 
balsis, jo katru no minētajiem po -
lītiskajiem spēkiem Saeimā pār-
stāv 16 deputāti.

***
Uldis Mākulis –

 latviešu kultūras nesējs Šveicē
Cīrichē  notika grandiozs kon-

certs Terra Choralis, kurā vairāk 
nekā 200 dziedātāju, diriģentu un 
mūziķu apbūra Šveices publiku  ar 
izcilu latviešu koŗmūzikas izpildī-
jumu. Idejas autors un galvenais 
organizātors šim vērienīgajam no -
tikumam, kuŗā skaļi izskanējis 
Latvijas vārds,  ir Cīrichē mītošais 
Uldis Mākulis, kuŗš Šveicē dzīvo 
jau 21 gadu.

Uldis Mākulis ir kā latviešu 
kultūras dinamo mašīna un star-
metis. Animācijas festivāls, koŗ-
mū zikas koncerti, Raiņa un Aspa-
zijas populārizēšana, izstādes, lite-
rārie un kino vakari – grūti aptvert 
visas daudzās jomas, kuŗās Uldis 
“ir iekšā”, turklāt pa īstam. Viņa 
lielā pārliecība – latviešu kultūra 
nepieder tikai mums, tā ir jārāda 
un jāpopularizē. 4. novembrī sarī-
kojuma laikā Uldis saņēma Lat-
vijas Nacionālā kultūras centra 
goda rakstu par ilggadēju un ra -
došu ieguldījumu Latvijas kultū -
ras populārizēšanā, Dziesmu un 
deju svētku tradicijas saglabāšanā 
un attīstībā Latvijā un ārvalstīs. 

***
Ziemeļvalstu grāmatnīcā – 

Latvijas vakars
Berlīnes lielākajā Ziemeļvalstu 

grāmatnīcā Pankebuch sadarbībā 
ar Latvijas vēstniecību Vācijā tika  
rīkots Latvijas vakars. 

Latvijas vakaru vadīja bijušais 
Vācijas sabiedriskās televīzijas 
NDR korespondents Skandina -
vijā un Baltijas valstīs Tilmans 
Bincs, kuŗš iepazīstināja ar savu 
nesen izdoto grāmatu vācu valodā 
par Baltijas valstīm (Wo die Ostsee 
Westsee heißt: Baltikum für Anfän-
ger), kā arī sniedza ieskatu savā 
jaunākajā dokumentālajā filmā 
par Baltijas valstīm. Binca sagata-
votā reportāža “Das Baltikum - 
Europas Start-Up” (Baltijas valstis – 
Eiropas startaps) Vācijas sabiedris-
kajos medijos pirmizrādi piedzī-
vos 18. novembrī, Latvijas Repub-
likas proklamēšanas 100. gada-
dienā.

***
Likteņdārza sveču konkursā 

piedalījās 74 skolas
Gatavojoties Latvijas Republi-

kas Simtgades svinībām, no 1. ok -
tobŗa līdz 5. novembrim Likteņ-
dārzs aicināja Latvijas skolu skolē-
nus veidot klasi pārstāvošās ko -
mandas, kopīgi vākt parafīnu un 
vecās sveces, lai piedalītos konkur-
sā par lielāko novada sveci. Kon-
kurss ir beidzies ar necerēti lielu 
at  saucību – tajā piedalījās 150 kla-
ses no 74 Latvijas skolām, kopā 
savācot 1704,18 kilogramus sveču 
materiāla. Necerēti lielo sveču ma -
teriālu Likteņdārza darbinieki no -
gādāja SIA Baltic Candles ražotnē 
Dobelē, kur tas tiks pārkausēts 
jaunās svecēs, lai 18. novembrī 
Likteņdārzā no tām veidotu sveču 
kompozīciju atbilstoši katra re -
ģiona skolēnu savāktā materiāla 
apjomam.

***
Atklāj piemiņas plāksni

14. novembrī Igaunijā, Valgā, 
tika atklāta piemiņas plāksne 
“Latvijas iecerēšana”, atzīmējot 
100 gadus, kopš sanāca Latviešu 
pagaidu nacionālā padome. Pie-
miņas plāksne atklāta pie ēkas, 
kuŗā toreiz bija Valkas pilsētas val-
de un tika pieņemti Latvijas valsts 
izveides pamatam svarīgi lēmu -
mi. Būtībā var teikt, ka Latviešu 
pagaidu nacionālā padome ar 
savu darbību un pirmajā sesijā 
pieņemtajām deklarācijām tad arī 
lika pamatakmeni Latvijas valstij.

***
Pie Brīvības pieminekļa piemin 

Ukrainas Lielā bada upuŗus
Aizdedzot sveces, 10. novembrī  

Rīgā pie Brīvības pieminekļa tika 
pieminēti Ukrainas Golodomora 
jeb Lielā bada upuŗi. Pirms tam 
Sāpju Dievmātes baznīcas kapelā 
norisinājās Liturģija par miruša-
jiem Golodomora laikā, kam se -
ko ja gājiens ar svecēm caur Vec-
rīgu līdz Brīvības piemineklim.

Piemiņas brīdī pie Brīvības 
pieminekļa uzrunu teica garīdz-
nieks un ukraiņu kopienas pār-
stāvji. Pasākumā piedalījās arī Sa -
eimas deputāti Edvīns Šnore (VL-
TB/LNNK), Juta Strīķe (JKP) un 
Juris Jurašs (JKP). Piemiņas brīdis 
beidzās, klātesošajiem dziedot 
Uk  rainas un Latvijas himnas.

***
Uz Vāgnera namu pārcelsies 

mūziķi un koristi 
Richarda Vāgnera vārdā dēvēto 

Vecrīgas namu Richarda Vāgnera 
ielā 4 varētu atjaunot par neiz man-
totiem Eiropas Savienības fon du 
līdzekļiem. Kultūras ministre 
Dace Melbārde atzinīgi vērtēja 
valdības lēmumu namu pielāgot 
Latvijas koncertu vajadzībām. 

Richarda Vāgnera mazmaz mei-
ta, Mētropolitēna operas māksli-
nieciskā konsultante Eva Vāg-
nere-Paskjē // Foto: LETA

Ministre pauž pārliecību, ka šī 
ēka varētu kļūt par veiksmīgu 
tūrisma objektu: “Vāgners ir zī -
mols, turklāt pasaulē ir liela Vāg-
nera atbalstītāju grupa, kuŗa būtu 
ieinteresēta apmeklēt Latviju.” Lai 
Vāgnera namu pielāgotu “Latvijas 
koncertu” vajadzībām, nepiecie-
šami 16,536 miljoni eiro. Namā 
izvietos biroju un “Latvijas kon-
certu” māksliniecisko struktūr vie-
nību – valsts kameŗorķestŗa “Sin-
fonietta Rīga”, Latvijas Radio koŗa 
un Latvijas Radio bigbenda – mē -
ģinājumu un mākslinieku dar ba 
telpas, mūzikas instrumentu no -
liktavu un saimnieciskās telpas.

***
Eiropas latviešu koŗi rokoperā 

“Lāčplēsis”
Eiropas latviešu koŗi piedalījās 

vērienīgajā Simtgades uzvedumā, 
rokoperā “Lāčplēsis” Nācijas kop-
kora sastāvā, 8. novembrī, arēnā 
Rīga.

Sarīkojumā piedalījās Latviešu 
biedrības Īrijā koris eLVē, māksli-
nieciskā vadītāja Inguna Grietiņa-
Dārziņa, koŗmeistares Laura Zem-
valde, Laine Nigule-Belenusa, 
Londonas latviešu koris, diriģente 
Lilija Zobens, Luksemburgas lat-
viešu koris “Meluzīna”, diriģente 
Jūlija Norvele, Latviešu – Somu 
koris “Ziemeļmeita”, diriģents 
Ilmārs Millers.

***
Londonas džeza festivālā

no 16. līdz 25. novembrim iz  ska-
nēs starptautiski atzītais projekts 
Rothko In Jazz un Raimonda 
Pa ula džeza dziesmas ar ameri-
kāņu dzejnieka Gordona Pogodas 
vārdiem. 

Uzstāsies Māŗa Briežkalna kvin-
tets. Festivāla mērķis ir iepazīsti-
nāt ar džeza kultūru plašāku sa -
biedrības daļu, pievēršot tai aiz-
vien vairāk mūzikas baudītāju.    

***
Radīts latviešu portrets 

100 cilvēkstāstos
Latvijas Radio un sabiedrisko 

mediju portāls LSM.LV ir radījuši 
unikālu projektu “Statistiskie tau-
tieši”, kuŗā tiek multimediāli ie -
dzīvināts dokumentāls 100 Lat-
vijas iedzīvotāju portrets. Tie ir 
100 Latvijas Radio Ziņu dienesta 
veidoti stāsti par “cilvēku parasto”, 
kuŗš atrasts pēc dzīvesvietas, ve   -
cu ma, dzimuma, tautības un ci -
tām pazīmēm, kas raksturo spilgto 
un dažādo Latvijas sabiedrību.

Šis ir projekts, kas ļauj ikvienam 
no mums ieraudzīt, kādi esam 
šobrīd, cik atklāti un laimīgi ir 
mūsu līdzcilvēki. Tas lielā mērā 
var kalpot kā mūsdienu Latvijas 
nospiedums nākotnei.

***
Jāņa Strupuļa medaļu izstāde 

Vitebskā
Vitebskas Privāto kollekciju mū -

zejā atklāta Latvijas māksli nie ka 
Jāņa Strupuļa izstāde “100 meda-
ļas”. Tā ir veltīta Latvijas Republi-
kas proklamēšanas 100 gadu jubi-
lejai un norisinās Latvijas Republi-
kas konsulāta Vitebskā organizēto 
Latvijas kultūras dienu ietvaros.

Atklājot izstādi, Latvijas konsuls 
Vitebskā Uģis Skuja savā uzrunā 
sacīja, ka šis gads ir īpašs Latvijas 
Republikai saistībā ar valsts Simt-
gades svinībām, tieši tāpēc ir tik 
būtiski Vitebskas iedzīvotājiem pa  -
rādīt augstvērtīgos Latvijas māk-
sli nieku darbus. Izstādē apskatā-
majās medaļās J. Strupulis ir atai-
nojis ne tikai Latvijas Republikai 
nozīmīgas personas un notiku-
mus, bet arī ievērojamus Baltkrie-
vijas kultūras darbiniekus. Lielu 
interesi izraisīja medaļas, kas sais-
tī tas ar Vitebskas reģiona vēsturi 
un ievērojamiem cilvēkiem – 
Fran cisku Skorinu, Polockas Si  me-
onu un slaveno Vitebskas māk-
slinieku Marku Šagālu.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS 

ASV. Latvijas vēstnieks ASV 
Andris Teikmanis atbalstījis veik -
smīgos Ziemeļkalifornijas Lat-
vie šu biedrības centienus sadar-
bībā ar Sanfrancisko pilsētas 
domi, kas lēmusi izgaismot rāts-
namu Latvijas karoga krāsās 16. no -
vembrī no saulrieta līdz pusnak-
tij. No San fran cisko pilsētas va -
dī tājas Londonas Brīdas  balkona 16. novembrī laikā no pusdienas 
lai ka tiks izkārts Latvijas karogs par godu Latvijas valsts Simtgadei. 
Pateicoties Latvijas goda konsula Dienvidkalifornijā Juŗa Buņķa 
iniciātīvai, galvenā strūklaka Grandparkā  Losandželosā ap  burs ar 
Latvijas karoga krāsām 18. novembrī. Pirms tam 11. novembrī Bal-
boa parkā Sandjego pilsētā notika latviešu ērģelnieces Lienes An  dre-
tas Kalnciemas koncerts un lielas svinības, kuŗas organizēja goda 
konsuls J. Buņķis, Rīgas-Sandjego sadraudzības biedrība (Riga-San 
Diego Friendship Association) un vietējā latviešu kopiena.

VĀCIJA. 8. novembrī ar Latvijas vēstnieces Ingas Skujiņas un 
Brēmenes federālās zemes Eiropas lietu ministres Ulrikes Hilleres  
uzrunām bijušā Vācijas Federālā prezidenta Joahima Gauka  klāt-
būtnē tika atklāta Latvijas valsts Simtgades svinīgā pieņemšana di  p-
lo mātiskajam korpusam un polītiskajiem partneriem Vācijā, in  formē 
Latvijas vēstniecības Berlīnē pārstāvis Kaspars Adijāns. Sarī kojums 
norisinājās Brēmenes federālās zemes pārstāvniecībā Berlīnē un tika 
rīkots kopā ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju un Lat-
vijas aizsardzības atašeju Vācijā pulkvedi Edgaru Einiku.

VIĻŅA. 8. novembrī Lietuvas Nacionālajā mūzejā tika atklāta 
Latvijas Nacionālā vēstures mūzeja izstāde “Tradicionālais apģērbs 
Latvijā”. Izstāde tiek eksponēta Viļņā par godu Latvijas valsts Simt ga-
dei, iepazīstinot Lietuvas iedzīvotājus ar Latvijas valsts tradicionālās 
kultūras mantojumu. Izstādes atklāšanā Latvijas vēstnieks Lietuvā 
Einars Semanis pateicās Latvijas Nacionālā vēstures mūzeja direk-
toram Arnim Radiņam un Lietuvas Nacionālā mūzeja direktorei 
Birutai Kulnītei, kā arī abu mūzeju speciālistiem, kuri sadarbojoties ir 
izveidojuši lielisku dāvanu Latvijas un Lietuvas valstu Simtgades gadā.

LIELBRITANIJA. Latvijas vēstniecību Apvienotajā Kara-
listē apmeklēja žurnālists Pēteris Greste. Vēstniecība nodeva Grestem 
ārlietu ministra Edgara Rinkēviča ielūgumu piedalīties UNESCO 
Pasaules preses brīvības dienas sarīkojumos Rīgā, kas norisināsies no 
2. maija līdz 4. maijam, kā arī informēja par Latvijas Žurnālistu aso-
ciācijas izvirzīto Grestes kandidātūru 2015. gada UNESCO Pasau les 
preses brīvības balvai. Tikšanās laikā puses pārrunāja žurnālista 
piedzīvoto apcietinājumā Ēģiptē un atbrīvošanu. Greste augstu no -
vērtēja Austrālijas un Latvijas amatpersonu un diplomātu ieguldīto 
darbu viņa atbrīvošanā no ieslodzījuma.

KAZACHSTĀNA. 10. novembrī Astanā par godu Latvijas 
Simtgadei tika izrādīta režisora Aigara Graubas filma “Rīgas sargi” 
(2007). Filma parāda notikumus 1919. gadā, ar kuŗiem beidzās Lat-
vijas neatkarības kaŗš, kas sniedz ieskatu vēsturiskajos apstākļos, 
kādos tapa neatkarīgā Latvijas Republika. Pirms filmas skatītājus 
uzrunāja Latvijas vēstniecības Kazachstānā otrais sekretārs Kaspars 
Mekons. Savā uzrunā K. Mekons vēstīja, ka 11. novembris Latvijā ir 
piemiņas diena visiem, kas krituši par Latvijas neatkarību.
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KĀRLIS STREIPS

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

FRANKS GORDONS

Jaunā 13. Saeima pirmoreiz 
sapulcējās otrdien, 6. novembrī. 
Tā pavadīja visu dienu, no des mi-
tiem rītā līdz pusastoņiem 
vakarā, vēlot Saeimas prezidija 
lo  cekļus. Saeimas priekšsēdes 
amatā atkārtoti ievēlēta esošā 
spīkere – Ināra Mūrniece no Na -
cionālās apvienības (NA). Otra 
kandidāte bija Jaunās konser  - 
vā tīvās partijas (JKP) izvirzītā 
Dag māra Beitnere–Le Galla, 
kuŗa pirms ievēlēšanas parla-
mentā bija Jūrmalas domes de -
pu tāte. Vēlēšanas boikotēja Sa -
ska ņa, un Mūrnieces kundze 
gu  va priekšroku ar 44 balsīm no 
Attīstībai/Par, NA, Jaunās Vieno-
tī bas un Zaļo un Zemnieku sa -
vienības (ZZS). Par D. Le Gallu 
balsoja 32 deputāti no viņas par-
tijas un no vienmēr neprogno zē-
jamās partijas Kam pieder valsts 
(KPV). Tā, savukārt,  izvirzīja  par 
kandidātu Saeimas priekšsēdes 
biedra amatam savu  ekscentris-
ko Artusu Kaimiņu. Jaunās Vie-
no tības kandidāte  Inese Lībiņa-
Egnere A. Kaimiņu pārspēja ar 
65 balsīm pret 31. Polītikas ko -
mentētājs Aivars Ozoliņš žurnā -
lā Ir pagājušajā nedēļā ironiski 
rakstīja, ka “nav grūti iedomāties, 
ka reti kuŗam deputātam patiktu, 
ja Kaimiņš turpmāk viņu apsau-
kātu un filmētu jau no Saeimas 
prezidija.” Jā, iepriekšējā Saeimas 
sasaukumā no Latvijas reģionu 
apvienības ievēlētais, bet no tās 
frakcijas aizgājušais A. Kaimiņš 
bija vislabāk pazīstams kā cil-
vēks, kuŗš filmēja visu, ko viņš 
ieraudzīja Saeimas zālē un ārpus 
tās, attiecīgos video tad izvietojot 
sociālajos tīklos ar zobgalīgām 
piezīmēm. 

Par Saeimas priekšsēdes  biedri 
deputāti ievēlēja arī Dagmāru 
Beitneri – Le Gallu, kuŗa ar 65 
bal sīm pārspēja aizejošās Saei-
mas priekšsēdes biedru Gunda -

Lēnām, lēnām veicas darbs
ru Daudzi no ZZS. Viņš pēcāk ar 
sarūgtinājumu bilda, ka acīmre-
dzot citām partijām “zaļie zem-
nieki” nav gana tīkami, un tas ir 
tiesa. JKP līderis Jānis Bordāns   
ir teicis, ka viņa partija  nevēlas 
sadarboties ar ZZS nekādā ga -
dījumā. Par Saeimas sekretāru  
kā vienīgais kandidāts ievēlēts 
Andrejs Klementjevs no Saska-
ņas, kuŗam tas pats amats arī   
bija 12. Saeimā, bet par viņa bied-
ru – Marija Golubeva no parti -
jas Attīstībai/Par!, kuŗa ir vie na 
no 49 deputātiem, kuŗi pēc ie -
vēlēšanas Saeimas durvis kā de -
putāti vēra pašu pirmo reizi. Tā 
sanācis, ka 13. Saeimas prezidijā 
būs četras sievietes un tikai viens 
vīrietis. Protams, polītiķa dzi-
mums ir daudz mazāk svarīgs 
nekā viņa vai viņas viedums un 
spriestspēja. Līdzīgi noticis arī 
ASV Kongresā, kur jaunajā sa -
sau kumā pēc pagājušās otrdie-
nas vēlēšanām būs rekordliels 
sieviešu skaits, un arī tur būs ie -
vērojams skaits pirmoreiz ievē lē-
tu deputāšu. Lasītāji nebūs pār-
steigti par to, ka es par vēlēšanu 
rezultātiem esmu pilnīgā sajūs-
mā. Beidzot būs kārtīga opozī -
cija tam chaosam, kāds patlaban 
ir Amerikas izpildvarā!

Katrā gadījumā prezidijā nā -
kamo četru gadu laikā būs pār-
stāvēta Nacionālā apvienība, Jau-
nā konservātīvā partija, Saska -
ņa, Attīstībai/Par! un Jaunā Vie-
notī ba,  aiz borta atstājot KPV un 
Zaļo un Zemnieku savienību. 
Polītikas novērotāji tūdaļ sāka 
spriest, vai no tā var kaut ko se -
cināt par topošo valdības koa lī-
ciju. Nākamajā dienā pēc Saei-
mas pirmās plenārsēdes Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis 
tikās ar visiem trim viņa izvirzī-
tajiem iespējamajiem kandidā-
tiem premjērministra amatam, 
tātad ar J. Bordānu, bet arī ar 

KPV nominēto Aldi Gobzemu 
un Attīstībai/Par! pārstāvi Arti 
Pa  briku, un pēc tam prezidents 
paziņoja, ka koalīcijas veidošanu 
viņš uzticēs tieši J. Bordānam, 
kandidātam dodot divas nedēļas 
laika līdz 21. novembrim izvei-
dot koalīciju, kuŗai Saeimā būtu 
stabils vairākums. Ja ne, tad Vē -
joņa kungs izvēlēsies citu kandi-
dātu premjērministra amatam.

Savukārt pati Saeima nolēma 
nesaspringt un nākamreiz tik -
ties tikai 20. novembrī, kad va -
rētu būt saruna par parlamen -   
ta komisijām un to sastāvu. Sa -
protu ‒ šonedēļ ir svētku nedēļa, 
varbūt deputāti nevēlas nopūlē-
ties. 18. novembrī  būs Saeimas 
svinīga sēde par godu valsts 
Simtgadei, turklāt nevis Saeimas 
mājā Jēkaba ielā, bet gan Nacio-
nālajā teātrī, kur pirms simt ga -
diem proklamēta Latvijas valsts. 
Te  nu jāsaka gan,  ka valdībai, 
kuŗa tobrīd tika izveidota, uz -
devums bija  daudzkārt  sarežģī-
tāks, nekā tas būs pirmajai val  -
dī bai Latvijas otrajā Simtgadē... 
Tur klāt, ja kādam liekas, ka pa -
gājušajā nedēļā ievēlētā Saeima 
ar septiņām frakcijām ir pārāk 
fragmentēta, tad varam atcerē-
ties, ka pirmajās Saeimas vēlēša-
nās 1923. gadā sarakstus pieteica  
vairāk nekā simt partiju un ap -
vienību un mandātus tajā ieguva 
20 no tām, tajā skaitā septiņos 
gadījumos ar tikai vienu depu-
tātu, jo pirmās brīvvalsts laikā 
nekādas balsu barjēras nebija. 
Gluži  brīnums, ka tāds bars vis-
pār kaut ko varēja paveikt. Bet 
paveica! 

Kā Bordāna kungam veiksies 
ar valdības veidošanu? Viņš pats 
ir teicis, ka ir par kādiem 80 pro-
centiem pārliecināts, ka viņam 
izdosies izveidot stabilu un ilgt-
spējīgu valdošo koalīciju. Uzreiz 
ir skaidrs, ka Saskaņai un ZZS 

koalīcijā vietas nebūs, kas atstāj 
pārējās piecas partijas ar 66 man-
dātiem parlamentā. Ja tā, tad at -
sevišķām partijām un polītiķiem 
būs jānorij krupji, arī tas, ko 
priekšvēlēšanu laikā pilnīgi bez 
jebkādiem pierādījumiem ap -
galvoja JKP pārstāvis Juris Jurašs, 
proti,  ka divi no vadošajiem Na -
cionālās apvienības polītiķiem  
ņēmuši lielus kukuļus. Šo  apgal-
vojumu Korupcijas novēršanas 
un apkarošanas birojs (KNAB)  
drīz vien  noraidīja. Turklāt vai-
rāk nekā jebkuŗam citam tieši Jā -
nim Bordānam būs jāaizmirst 
par skaļiem solījumiem, kādus 
viņa partija piedāvāja vēlētājiem. 
Viens to tiem – ministriju skaitu 
samazināt no 13 līdz astoņām, 
kas acīmredzot nebūs iespējams, 
ja uz ministru portfeļiem cierēs 
cilvēki no piecām dažādām par-
tijām. Vēl viens – apvienot KNAB, 
Satversmes aizsardzības biroju 
un Drošības policiju vienā iestā-
dē, tāpat kā jautājumā par mi -
nist riju skaitu, ar domu tādējādi 
ietaupīt valsts naudu. Arī to 
pārējās partijas nepieļaus. 

Manuprāt, KPV ir pelnījusi at -
stāšanu opozīcijā, jo tas ir viens 
pagalam neprognozējams, de  ma-
goģisks un populistisks spēks. 

Tādā gadījumā gan potenciālam 
Bordāna kabinetam būtu tikai   
50 balsis Saeimā. Gribu cerēt, ka 
tādā gadījumā partneri viņu pār-
liecinās tomēr pulciņā ņemt za -
ļos zemniekus. Daudzi no ievēlē-
tajiem deputātiem bija ministri 
aizejošajā valdībā, un tā tomēr ir 
pieredze, kuŗu izniekot īsti ne -
bū tu prāta darbs. Vienādi vai 
otrādi, sarunas par kabinetu būs 
gana nopietnas un sarežģītas. Sa -
vukārt, ja parlaments ir nolēmis 
tagad ieturēt pauzi, tad gribu 
cerēt, ka pēc tam tas ķersies pie 
darba ar atjaunotu sparu, jo da -
rāmā nudien ir ļoti daudz. 

Visbeidzot ‒ no sirds sveicu  
visus tautiešus  Latvijas Simtga -
dē! Tas tomēr bija brīnums, ka 
pēc Pirmā pasaules kaŗa mūsu 
tautai izdevās izveidot savu val -
sti, kas mūspusē būtībā izdevās 
tikai trim Baltijas valstīm. Tāpat 
brīnums bija neatkarības atjau-
nošana – pusotrs gads divval dī-
bas apstākļos, neveiksmīgs pučs 
Maskavā un – hops! Latvija atkal  
neatkarīga. Daudz laimes mūsu 
mīļajai Latvijai dzimšanas die -
nā! Nākamajā Simtgadē būsim 
daudz drošāki nekā jebkad, jo 
esam pasaules stiprākās militārās 
alianses NATO sastāvā. 

Per aspera ad astra – caur ērk - 
š ķiem uz zvaigznēm: tā ir Triju 
Zvaigžņu ordeņa devīzē. Latvijas 
100 gadu likteņgaitās ceļā uz 
zvaigznēm bija ne mazums ērk - 
š ķu. Man te gribas pakavēties pie 
gandrīz vai izmisuma brīža, kad 
Latvijas diplomāti, kas paglābās 
no padomju okupantu dzelžai -
no ķetnu tvēriena, bija neziņā 
par nākotnes izredzēm.

Man priekšā ir biļetens, ko 
1941. gada maijā (ievērojiet da -
tu  mu) izdevusi Latvijas sūtnie -
cī ba Vašingtonā. Mašīnrakstā, 
pa  vairots ar rotatoru, ar norā dī-
jumu: “Lasiet un dodiet tālāk”,  
kā pagrīdes apstākļos. 1941. gada 
maijā Anglija ‒ gan ar ASV atbal-
stu, bet tomēr vienatnē karoja, 
aizstāvoties un nosargājot savu 
salu pret Hitlera Lielvāciju, kuŗa 
jau bija sagrābusi gandrīz visu 

Per aspera ad astra
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Eiropu – no Norvēģijas fjordiem 
līdz Akropolei, un Padomju sa -
vienība kā uzticama sabiedrotā 
tai piegādāja degvielu, labību, 
mangana rūdu…

Taisni tagad, Latvijas Simtgadē, 
lasot šī biļetena nodzeltējušās 
lapas, kļūst saprotams, cik grūts 
šis brīdis bija gan tautai Kremļa 
žņaugos, gan tās pārstāvjiem Va -
šingtonā, Londonā, Stokholmā.

Biļetena ievadā teikts: “Pēc mūsu 
dziļās pārliecības Latvju tauta un 
armija bija gatava turēties pret 
iebrucējiem, bet  tas netika at -
ļauts, jo Rīgas Ministru kabinets 
bija jau paspējis pieņemt bez 
ierunām visas lielinieku prasī -
bas, pat prasību atkāpties no sa -
viem amatiem bez protestiem…”.

Šai sakarā izteikti pārmetumi 
ārlietu ministram Vilhelmam 
Munteram, sabiedrisko lietu mi -

nistram Alfredam Bīlmanim un 
cildināts ģenerālis Jānis Balodis, 
kuŗu prezidents Kārlis Ulmanis 
1940. gada aprīlī bija atsvabinā -
jis no amatiem: “Mūsu rīcībā ir 
ģe  nerāļa Baloža protesta raksts 
Valsts prezidentam Kārlim Ul  -
m a   nim, kas tiks publicēts nā -
kama jā biļetenā.”

Biļetenā norādīts, ka Latvijas 
sūtnis Londonā Kārlis Zariņš, 
sūtnis Vašingtonā Alberts Bise-
nieks “vēl pirms (t. s. “tautas Sa  ei-
mas”.‒ F.G.) vēlēšanām pazi ņo ja, 
ka neatzīst izsludinātās viltus vē -
lēšanas un no šīm vēlēšanām iz -
rietošos lēmumus un likumus.
Tie solījās turpināt pārstāvēt Brī-
vo Latviju un cīnīties par Latvijas 
atbrīvošanu”.

Biļetenā ar gandarījumu atzī-
mēts, ka “ tāpat kā Lielbritanijas 
Imperija un Amerikas Savieno-

tās Valstis, arī pārējās visas Ame-
rikas republikas nav atzinušas 
Latvijas okupēšanu no lielinie-
kiem”.

Biļetenā uzdots jautājums: 
“Kā das Latvijai izredzes?” Vērts 
citēt sūtniecības atbildi, lai mēs 
apzinātos, cik biezā miglā tīts   
bija šis 1941. gada maijs, kad 
Anglija cīnījās pret Lielvāciju 
vienatnē, kad Staļins vēl bija Hit-
lera sabiedrotais… un bija atlicis 
mēnesis līdz nacistu kaŗagājie - 
na “Barbarossa” pret PSRS, kas 
ne tikai Latvijas sūtņiem bija pār -
steigums:  “Dažs labs domā, “ko 
viņi tur noņemas velti (..), tā kā 
tā Latvija paliks lieliniekiem”. 
Tie, kas tā domā, maldās tāpat kā 
tie, kas sagaida Latvijas atbrīvo-
šanu ar vācu palīdzību. Ir jātic, 
ka pēc Hitlera sakaušanas at -
dzims, piemēram, Polija. Polijas 

tauta nekad nepiekritīs Polijas 
sadalīšanai un pieprasīs no Krie-
vijas paņemtās territorijas atpa-
kaļ (..) Polijas valsts savas dro-
šības labad nekad nevarētu pie-
krist, ka Lietuva un Latvija atro-
das zem Krievijas. (..) Bet angļi 
vēlas, lai Baltijas jūra būtu atkal 
brīva, kas notiks, kad Baltijas 
valstis atgūs savu brīvību. Ja nu 
vairs nebūs Hitlera, ar kuŗu lie-
linieks sasaistījies, tad arī lieli-
nieku stunda būs situsi un tiem, 
tā šķiet, neizbēgami būs jānoiet 
pagrīdē visā pasaulē.”

Tā ir laikmeta liecība. Kādi 
ērkšķi, kādi maldi, kādas ilūzijas. 
Ja nu padomā, kā viss sāka attīs-
tīties jau pēc mēneša un kā “lieli-
nieki” atstāja Latviju tikai pēc 
pusgadsimta, tad šo sūtņu stāja 
tā brīža biezajā miglā pelna ap -
brīnu.
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Taču, kad viņš Rīgas operteātra 
direkcijai piedāvāja iestudēt ope-
reti Smaidu zemē, kur varētu uz -
stāties nedēļu no vietas, atkal sa -
ņēma atteikumu. Tautieši Vītiņu 
dzirdēja reti un galvenokārt kon-
certos vai nu solo, vai kopā ar 
kollēgām. Jānis Zālītis 1934. gadā 
laikrakstā Jaunākās Ziņas, piesa-
kot Jāņa Vītiņa solokoncertu 1. jū -
nijā, rakstīja: “Vītiņa balsij lielu-
ma un skaistā tembra ziņā nav 
konkurentu ne tikai starp latvju 
tenoriem. To pierāda šī nopietnā 
cilvēka lielie sasniegumi. Vītiņš 
bija pēdējā sezonā saistīts Šteti -
nas operā un nākamajā sezonā 
dziedās Duisburgā. Tie ir panā-
kumi, kuŗus Rīgā neprot novēr-
tēt. Tagadējā polītiskajā stāvoklī 
būt angažētam Vācijas teātrī uz 
īsti vāciskām Vāgnera lomām – ir 
garantija par ārzemnieka izcilu 
vērtību. Jānis Vītiņš nav no traku-
ļiem, kas iekaro pasauli ar efektu; 
viņa stiprā puse ir nopietns darbs, 
kas nes nopietnus panākumus,” 
pabeidzot rakstu ar teikumu: “Rīt 
viņš atkal dziedās Rīgā, par tau -
tas cenām – viņš nav prasījis lielo 
honorāru, bet gribējis dziedāt 
savai tautai.” Koncertos tenors 
dzie dāja dažādu repertuāru no 
tautasdziesmām līdz operārijām, 
iestudēja arī jauno skaņražu – 
Arvīda Žilinska, Jāņa Mediņa   
u.c. – darbus. Diemžēl aizņem tī-
bas dēļ dziedonim nav bijis iespē-
jams savu balsi iemūžināt Hel-
māra Rudzīša dibinātajā skaņu-
plašu fabrikā Bellaccord Electro, 
un Vītiņa priekšnesumi saglabā-
jušies vien ārzemju firmu platēs. 
Tās jau padomju gados vismaz 
Jāņos klausījās tenora bērni un 
bērnubērni, atceroties dižo senci, 
par kuŗu skaļi runāt nedrīkstēja.

Mūža derību Jānis slēdza ar at -
tālu radinieci Ernu, kas beigusi 
valodniecisko un tautsaimniecis-
ko fakultāti Latvijas universitātē, 
bet, kļuvusi par Vītiņkundzi, pa -
vadīja vīru uz ārzemēm. Mariss 
Vētra savā korespondencē slavējis 
viņas ceptās brīnišķīgās ābolkū-
kas un cildinājis jaukās pasēdē-
šanas pie Vītiņiem, kuŗās mūsu 
tenori sacentušies arī dziedāšanā. 
Savam vienīgajam dēlam Vītiņi 
ielikuši vārdu Gunards, taču visos 
dokumentos tas vēlāk bija pār-
taisīts par Gunāru. Viņš dzimis 
Rīgā 1922. gada 27. februārī, ma -
zuli iesauca par Guntiņu, tāpēc 
šādu nosaukumu – Guntiņas – arī 
ieguva Vītiņu lauku mājas Īles 
pagastā – zeme Jānim piešķirta 
par piedalīšanos brīvības cīņās. 
Iecere par lielu saimniecību gan 
palika neīstenota, uzcelta vien 
saimniecības ēka ar dzīvojamām 
istabām 2. stāvā virs kūts un siena 
šķūņa. Vasarās Vītiņš brīvos brī-
žos makšķerēja Spārnu ezerā, 
gā ja sēnēs. Neskartā daba pie eze-
ra vēl tagad saglabājusies, kaut 
saimnieki mājās citi – nespēdams 
apsaimniekot tēva īpašumu, Gu -
nārs 90. gadu sākumā Guntiņas 
pārdeva. Tagad tur audzē šitaka 
sēnes, taču tenora stādītais augļu 
dārzs saglabājies un tūristiem 
tiek rādīta “Ernas peldvieta”. 

Saistībā ar Eiropas polītiska-
jiem notikumiem Vītiņi 30. gadu 

ATDOT DZĪVĪBU PAR TĒVZEMI!

beigās atgriezās Latvijā. Tas noti-
ka arī dēla dēļ, jo Gunārs nu jau 
labāk runāja vāciski nekā latvis -
ki. Erna Vītiņa kļuva par ekono-
misti Ķemeru sanatorijā, Gunārs 
mācījās Rīgas 2. ģimnazijā un, to 
pabeidzis, sāka studēt medicīnu.

Izpostīta ligzda
Tāpat kā pārējiem Latvijas ie   -  

dzī  votājiem, Vītiņu dzīvi kājām 
gaisā  sa  grieza komūnistu okupāci -
ja. Kad ru maiņu laikā Nacionā -
la jā operā dziedonim esot ticis 
iz teikts piedāvājums – kļūt par 
operteātra direktoru, bet viņš at -

teicies. Savulaik Mariss Vētra par 
Vītiņu rakstījis: “Viņam taisna 
daba, un viņam kož kaulā polītika 
un intrigas.” Arī padomju varas 
gadā tenors ieturējis stingri na -
cionālu pozīciju, aicinājis kollēgas 
boikotēt varas izteiktos piedāvā-
jumus, tad sākusies izmeklēšana, 
un kāds no darbabiedriem esot 
ieminējies par Vītiņa sakariem ar 
pretestības kustību Tēvijas Sargi. 

Patrioti, darbodamies pagrīdē, 
izdeva vairākas pagrīdes avīzes, 
tika nolemts veidot arī sadarbību 
ar vācu militāro izlūkdienestu, 
šos pienākumus uzticot Vītiņam. 

1941. gada 6. martā tenoru ap -
cietināja viņa dzīvesvietā Rīgā, 
Baložu ielā, apsūdzot spiegošanā 
Vācijas labā. 15. martā saskaņā ar 
KPFSR kriminālkodeksa 58.  pan tu 
“par dzimtenes nodevību” pasa-
kainās balss īpašnieks notiesāts ar 
augstāko soda mēru Staļingradas 
garnizona kaŗa tribunālā. Nāves-
sods tika izpildīts tikai 1941. gada 
12. novembrī Astrahaņas cietu-
mā, un pirms nāves Vītiņš palū-
dzis atļauju nodziedāt Andrē 
Šenjē āriju. Viņš, cik nu drīkstējis, 
dziedājis arī vietējā baznīcā diev-
kalpojumos, skandējis arī latvie-
šu tautasdziesmas un bijis visu 
iemīļots. 

Erna Vītiņa ilgi neko nezināja 
par vīra likteni. Kāds atnesis sēr-
kociņu kastīti ar laulības gredze-
nu, ko dziedonis paguvis izmest 
no vilciena, taču patiesība nāca 
gaismā tikai tad, kad pati Erna 
tika arestēta. 

Tenora dēls Gunārs kā Medi cī-
nas institūta students tika mo  bi-
lizēts kā feldšeris. Kā vācu armijai 
pakļautu, viņu krievi arestēja un 
pēc filtrācijas nometnes izsūtīja 
uz Mandžūriju. 1949. gadā sprie-
dums pasludināts arī Ernai Vīti-
ņai. Mordovijā viņa nometināta 
“po delu formuļar”, kas nozīmēja, 
ka Vītiņas vārds tika ierakstīts 
arestējamo sarakstā, vien bija ne -
pieciešams nospēlēt teātri, proti, 
safabricēt lietu – vienalga, par ko, 
lai tikai vaina ir smagāka. Skaidrs, 

ka viņas pirmais noziegums bija – 
būt tautas ienaidnieka Jāņa Vītiņa 
sievai. Erna apsūdzēta arī par 
kāda Klīves izglābšanu no aresta 
1940.-1941. gadā, kā arī vainota 
par sadarbību ar varas ienaid-
niekiem – nacionālajiem partizā-
niem, kas slēpās nozīmīgajā Īles 
bunkurā. Sods – 10 gadi izsūtīju-
mā bez mantas konfiskācijas. Vī -
tiņa mājās atgriezās 1955. gadā, 
un pa šo laiku Guntiņas pieska -
tīja Ernas mamma Paulīne.

Tikmēr Vītiņus meklēja radi 
ārzemēs – Kanadā bija nonācis 
Ernas brālēns Kārlis Vītiņš, iz  ce-

ļojusi arī māsīca, bet dzimta tur-
pināja dzīt atvases arī Latvijā. At -
griezies dzimtenē, Gunārs appre-
cējās ar Zentu Biti, piedzima 
bērni Baiba un Jānis, un viņiem 
nu jau ir mazbērni. Erna mūža 
nogalē pārcēlās pie dēla, iepriekš 
Guntiņās piepelnīdamās ar šūša-
nas darbiem. Viņas krustmeita, 
arī Erna, no ārzemēm sūtīja mo -
des žurnālus, kas Latvijā nebija no -
pērkami. Savukārt vedeklai vi  ņa 
uzšuvusi skaistu balles kleitu no 
gaišzilā un zeltītā apmetņa, kuŗu 
Jānis Vītiņš nēsāja, dziedādams 
Radamesu. 

Tagad dažas dzimtas piemiņas 
lietas glabājas tenora mazmeitas 
Baibas Grundes dzīvoklī Kaugu-
ros, savukārt mūzikālo līniju tur-
pinājusi Jāņa brāļa Kārļa dzimta 
Rīgā. Viņš sievu, dziedātāju Ēriku 
atradis operas vidē, jaunībā aktī vi 
darbojies atturības klubā Zie meļ-
blāzma, nekad mūžā nav smēķējis 
vai dzēris, populārizējis aktīvu 
dzīvesveidu, strādājis par sporta 
skolotāju un savus 90 gadus sa -
gaidījis stalts un sportisks. Arī 
Kārlis “par dzimtenes nodevību” 
pratināts Stūra mājā, pasludināts 
par polītiski neuzticamu, abi bēr-
ni – Uldis un Vija – toreiz izslēgti 
no skolas. Bērnu audzināšanā pa -
lī  dzēja neprecētā māsa Bille, sa -
vu kārt Matilde Vītiņa apprecē ju-
sies ar kādu Pagrabu un palikusi 
Aizputē. 

Pie Ernas Vītiņas Guntiņās cie-
mojušās Vijas meitas – Inga un 
Ēri ka, lai kā pilsētas bērni pabau-
dītu lauku gaisu. Tagad Inga Ruka 
ir Grundzāles kultūras nama va -
dītāja un Latvijā pazīstama šlā-
geru komponiste un dziedātāja. 
Kopā ar māsu kopš bērnības vi  -
ņas dziedājušas bērnu ansam - 
b ļos, tad koŗos, tagad Ērika Zirne 
studē teātra zinātni Latvijas Uni-
versitātes doktorantūrā, publicē 
teātra kritikas un cer uzrakstīt 
grāmatu par Vītiņu dzimtu. Mā -
sas šogad satikušās arī Dziesmu 
svētkos, un mīlestība uz kormū-
ziku Vītiņiem raksturīga: Kārlis 
Vītiņš kopā ar dēlu Uldi dziedāja 
vīru korī Tēvzeme, bet Ērikas, 
Ingas un Uģa mamma Vija biju - 
si dalībniece komponistes Elgas 
Īgen bergas vadītajā sieviešu vo -
kā lajā ansamblī, pēc tam dziedā-
jusi sieviešu koŗos. Uldim Vīti ņ am 
ir divas meitas – Vita un Nora, 
kas jau kā Nora Kalniņa ir ievē-
rojama jaunās paaudzes kordiri-
ģente, vada Emīla Dārziņa jaukto 
kori, un meitiņas Emīlijas dēļ bija 
spiesta šķirties no starptautisku 
konkursu laurus plūkušā vokālā 
ansambļa Latvian Voices. 

Vītiņu dzimtas salidojums šo -
vasar Īlē uzmundrināja ķerties 
pie Jāņa Vītiņa piemiņai veltīta 
koncerta rīkošanas. Tikmēr Si  gul -
das opermūzikas svētkos šo  vasar 
beidzot dzirdējām operu Andrē 
Šenjē, un svētku rīkotājs Dainis 
Kalns ir pārliecināts, ka izcilajam 
tenoram un Latvijas patriotam 
nepieciešams piemineklis pie Na -
cionālās operas ēkas, godinot šo 
varoni, kas bija gatavs nolikt 
galvu par Tēvzemi! Jā, tieši pie-
mineklis, ne tikai krēsls zāles 14. 
rindā, uz kuŗa rakstīts Jāņa Vītiņa 
vārds…

Vītiņu dzimtas salidojumā šovasar Guntiņās

Ar Ernu

(Turpinājums sekos)

(Turpināts no Nr. 42)

9



LAIKS 2018. ga da 17. novembris – 23. novembris

Tālr: 973-746-3075

Latviešu Ziemsvētku Vecītis
ar īstu kažokādas garnitūru

arī tautiskas lelles no porcelāna
Dāvanas īpašos gadījumos

var ceļot 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 Steingart
262-786-1553

 Maija@BalticSantas.com
www.BalticSantas.com

PO BOX 180230, DELAFIELD, WI 53018
TALR. (262) 593-2503, (262) 366-2918

WWW.KRIKISJEWELRY.COM
E-PASTS: PARSLA@KRIKISJEWELRY.COM

Juvelieru meistari jau trešajā paaudzē!
KRIKIS JEWELERS

Pārdod, uzpērk, labo, izgatavo

ZIEMSVĒTKI JAU KLAUDZINA PIE DURVĪM!
Ir laiks pasūtināt dāvanas, domājot par tiem,

kuŗus mēs mīlam un gribam iepriecināt.

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

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

no sirds sveic visus tautiešus
Latvijas Simtgades svētkos!

VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Matīss Kukainis,
advokāts ar tiesībām ASV un Latvijā,

no sirds sveic savus radus, draugus, sadarbības partnerus, 

klientus, tautiešus visā pasaulē mūsu visu

Latvijas Simtgadē!
Adrese: Vaļņu iela 3, Rīga, LV–1050

e-pasts: matiss@ska.lv
Tālr.: +371 28390346

“Visi mūsu darbi lai ir kā zelts!”
/Jānis Jaunsudrabiņš/

Jaunās
grāmatas ceļā 

pie jums!

VAIRA
PAEGLE

AGATE
NESAULE

čeku par USD 25,–
t.sk. pasta izdevumi

čeku par USD 20,–
t.sk. pasta izdevumi

sūtiet
Rasmai Adams

114 4th Ave NW,

Largo, FL33770

USA

9.decembrī 11.00
Jonkeru baznīcā

ŅUJORKAS LATVIEŠU KOŖA
ADVENTA KONCERTS
“SIRDĪ GAISMAI BŪT”

Programmā: Lauras Jēkabsones, Jāņa Lūsēna
un Vilņa Salaka Ziemsvētku kantātes 

Solisti – Laila Liepiņa Southard,
Sarma Dindzāne Van-Sant  u. c.

Piedalās – Kamerorķestris
Diriģente – Laura Padega Zamure

Mīļi gaidām – 254 Valentine  Lane, Yonkers;
Ņujorkas latviešu ev. lut. draudze

Pēc koncerta SVĒTKU MIELASTS,
ZIEMSVĒTKU  TIRDZIŅŠ

Ieeja – $25 (uzkodas iekļautas).
Bērniem bez maksas
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Ī S Z I Ņ A S

  O K U PĀ C I J A S  M Ū Z E J A  G A R I Ņ Š  S TĀ S TA
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Ar ziedojumu nodrošināts publicitātes projekts

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 42) atrisinājums 
Līmeniski. 5. Kantons. 

7. Paraiba. 9. Ljē. 10. Siro-
ko. 11. Nianse. 12. Sapelēt. 
13. Ķipars. 15. Asakas. 17. 
“Balss”. 20. Andora. 22. 
Veikls. 24. Reisi. 25. Bolīds. 
26. Rindot. 28. Itaka. 31. 

Sinuss. 34. Astere. 36. Launags. 
37. Toruņa. 38. Agoras. 39. Īre. 
40. Sagādāt. 41. Stadija.    

Stateniski. 1. Angola. 2. Ko -
loss. 3. Trenta. 4. Ainava. 5. Kri-
tika. 6. Slapja. 7. Pērles. 8. Atskats. 
14. Reomīrs. 16. Stirnas. 17. Bar-
si. 18. Laika. 19. Svira. 21. Neo. 
23. Leo. 25. Bairons. 27. Tērba - 
ta. 29. Taupīt. 30. Klases. 32. 
Umurga. 33. Slaidi. 34. Asaras . 
35. Tronis.

Atbalstiet Latvijas Okupācijas mūzeja darbu Latvijas Simtgades svētku 
dienā!

LATVIJĀ. “Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība”, Reģ. nr. 40008018848, AS “SEB 
banka”, SWIFT: UNLALV2X , Konta Nr.: LV67UNLA0002400700517

ASV. Čeki rakstāmi OMFA (ja vajag, ar ziedojuma mērķa norādi) un sūtāmi Ilzei 
Resnis, 10930 Nollwood Drive, Chardon, OH 44024. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu 
atlaidēm. 

KANADĀ. Čeki rakstāmi LRDF (Latvian Relief and Development Fund) ar atzīmi “Oku-
pācijas mūzejam” (ja vajag, arī ar mērķa norādi) un sūtāmi: Dagnija Staško, 16 Elter-
water Ave, Nepean, ON K2H5J2. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu atlaidēm.

AUSTRALIJĀ. Čeki rakstāmi (pievienojot mērķa norādi) un sūtāmi mūzeja pārstāvei: 
Ināra Graudiņa, 141 Darley Road, Randwick, NSW 2031.

LIELBRITANIJĀ. Čeki rakstāmi (ja vajag, ar mērķa norādi) un sūtāmi mūzeja pār-
stāvei: Inese A. Smith, 36 Fairmount Drive, Loughborough, LE11 3JR vai (ar mērķa 
norādi) “Latvian Educational Foundation”, Catthorpe Manor, Catthorpe, Leicestershire 
LE17 6DF.

Alsviķu kultūras namā, Alūksnes novadā, 17. novembrī plkst. 
15 notiks piemiņas pēcpusdiena “Pa Bumeranga ceļu”, kas veltīta 
novadnieka no Austrālijas, žurnālista Aleksandra Arvīda Zariņa 
100. dzimšanas dienai. Dzimis 1918. gada 18. novembrī Alsviķu 
pagasta „Gailīšos” Alvīnes un Jēkaba Zariņu ģimenē kā jaunākais, 
piek tais bērns. Lielāko mūža daļu nostrādājis par Austrālijas ato m-
enerģijas komisijas kontroles laboratorijas vadītāju. Kopš 1954. gada 
līdz mūža galam 1994. gadā strādājis laikraksta Austrālijas Latvietis” 
redakcijā Sidnejā. 1983. gadā piešķirta Pasaules Brīvo latviešu apvie-
nības Kultūras fonda balva žurnālistikā, jo bijis ilggadējs Preses no -
zares vadītājs un Preses biedrības Austrālijas kopas valdes loceklis un 
priekšsēdis. 

Bauskas pilsētas pamatskolas 6. b klases skolnieces Annas 
Sibillas Pumpures darbs atzīts par labāko 5. – 6. klašu grupā, kā arī 
Dārtas Alksnītes no Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnazijas 
(7. ‒ 9. kl.) un Žaņa Jarinovska no Rīgas Valsts 2. ģimnazijas (10. ‒12. kl.) 
radošo darbu konkursā “Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas 
simtajā dzimšanas dienā”. Tāpēc Rīgas pilī 8. novembrī Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis apbalvoja un iedeva ielūgumu Latvijas 
Simtgadei veltītajam svinīgajam sarīkojumam Latvijas Nacionālajā 
teātrī 18. novembrī, kuŗa programmā iekļauti arī fragmenti no viņu 
radošā darba. Šogad konkursam bija iesūtīti vairāk nekā 150 darbi 
no visas Latvijas. 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā atklāta Latvijas 
Simtgadei veltītā jaunā izstāžu sezona. Igaunija sveic Latviju ar 50 
grafiķu darbiem projektā “Igaunijas Simtgade Latvijā”, Lietuva ar 
Vaidota Januļa izstādi “Dvinskas cietokšņa dienasgrāmata” un Eiropa 
ar gobelēnu ceļojošo izstādi “Artapestry 5”. Apskatāma arī 5. Starp-
tautiskā tekstila un šķiedru mākslas simpozija dalībnieku izstāde, 
Vācijas “Pashmin” mākslas galerijas izstāde “Jūliuss Fogtli – Šveices 
impresionisma vēstnesis”, Talsu mākslinieku grupas izstāde “Kurze-
mes krāsas” un izcilu Latvijas keramiķu izstādes – Izabellas Krolles 
“Artērija” un Lilijas Zeiļas “Pēdas. Pieskārieni. Daudzpusība”.

Unikālais šaursliežu dzelzceļa objekts “Gulbenes – Alūksnes bā -
nītis” Gulbenes depo ēkas 1. stāvā izveidojis tematisku ekspozīciju 
par tā vēsturi, kā arī piedāvā viesiem pavizināties ar nesen uzbūvēto 
20. gs. sākuma retas ozolkoka konstrukcijas šaursliežu drezīnu. 
Gulbenes – Alūksnes bānītis ikdienā kursē starp abām pilsētām un 
kopš 1998. gada arī tā sliežu ceļi, ritošais sastāvs, inženierbūves, aprī-
kojums un dzelz ceļa ēkas ir Valsts nozīmes vēstures piemineklis un 
tūristu iecienītā kais industriālais mantojums Vidzemē. 

Par investīcijām draudzīgākām šogad starp republikas nozīmes 
pilsētām atzītas Ventspils, Valmiera un Liepāja, liecina Latvijas 
Biznesa savienības informācija. Savukārt novadu ar vietējās nozīmes 
attīstības centru grupā atzīts Mārupes, Olaines un Jelgavas novads, 
bet ar reģionālās nozīmes attīstības centru grupā – Aizkraukles, 
Dobeles un Kuldīgas novads. 

Latviešu zivju konservu ražotāja SIA “Karavela” apgrozījums pērn 
pieauga par 37%, tika saražoti 55 miljoni bundžiņu un apstrādā -   
tas 417 tonnas citas zivju produkcijas. Latvijas Simtgadi plāno noslēgt 
ar 40 miljonu eiro lielu apgrozījumu. Vairāk nekā 90% no saražotās 
produkcijas eksportē uz Baltijas valstīm, Skandināviju, Rietumeiro-
pu, bet tālākie reģioni ir ASV un Japāna. 2017. gada decembrī tika 
at  jaunota atļauja eksportam uz Krieviju. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Līmeniski. 4. Latviešu dzejnie-
ce (1902-1957). 5. Virtuozs skaņ-
darbs taustiņinstrumentiem. 7. 
Gadalaiks. 10. Ļoti veca. 11. Ap -
dzī vota vieta Valkas novadā. 12. 
Zambijas galvaspilsēta. 13. Ne -
liels pašgājējs kuģis. 16. Ieraksts 
grāmatvedības grāmatā nepa rei-
zā ieraksta labošanai. 19. Karpu 
dzimtas zivs. 22. ASV prezidents 
no 1945. g. līdz 1953. g.  23. Valsts 
Eiropā. 24. Neliels priežu mežs. 
25. Elektrodzinēja nekustīgā da -

ļa. 26. Kaislīga jūsma. 28. Klusā 
okeana rūpnieciskas zivis. 30. 
Sporta komandu sacensību veids. 
35. Tauta Eiropā. 37. Ūdenssporta 
centrs pie Tallinas. 38. Medi cī-
nisks instruments. 39. Jupitera 
pavadonis. 40. Plēsīga saldūdens 
zivs. 41. Apdzīvota vieta Gro bi-
ņas novadā.

Stateniski. 1. Antīkie literātūras 
un mākslas darbi. 2. Latviešu 
rakstniece (1930-2002). 3. Šacha 
figūra. 5. Sena Spānijas galvas-

pilsēta. 6. Latviešu scēno-
grafs (1878-1969). 8. Indī-
gas čūskas.  9. Kosmētikas 
izstrādā jums. 14. Pīļu 
dzim tas putns. 15. Vizbuļu 
ģints krāšņumaugs. 17. 
Val sts Okeanijā. 18. Vien-
kāršas guļas vietas. 20. Māk-
sli nie ciski noformēts pazi-
ņo jums. 21. Mākslas mū -
zejs Parīzē. 27. Pilsēta Po -
lijas vidienē. 29. Apdzīvota 
vie ta Mazsalacas novadā. 
31. Valsts Āzijas dienvid-
austrumos. 32. Darba 
ap avi ar koka zolēm . 33. 
Pilsēta Indijas ziemeļos. 
34. Peru galvaspilsēta. 36. 
Galva nis kā elementa po -
zitīvais pols.
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Simts gadu. Latvijai simts gadu. 
Latvijai savs karogs, savs ģerbo-
nis, sava himna. Simboli, kas 
pavadījuši valsti jau simts gadu. 
Es kā gariņš šo to zinu par sim-
boliem. Konkrētas lietas, kam 
piemīt liels garīgs izstarojums. 
Un kā Mūzeja gariņš zinu, cik     
tie bija svarīgi laikā, kad Latviju 
bija okupējušas svešas varas un 
valsts varēja pastāvēt tikai garīgi.

No visiem trim valsts simbo-
liem  ģerbonis man vistālākais. 
Tas jau nav īsti simbols, bet ale-
gorija, kas prasās izskaidrojuma. 
Kuŗš gan zina, ko nozīmē, drīzāk – 
nozīmēja, saules 19 stari? Toties 
Latvijas karogs vai tikai karoga 
krāsas parādās zīmējumos, zie-
dos, audumos, izšuvumos, kad 
karogu nedrīkstēja ne glabāt, ne 
pacelt. Glabāja visādos veidos, 
un Mūzejā to netrūkst. Bet rei-
zēm tiešām vilka mastā – kā pro-
testa zīmi. Bruno Javoišs Latvijas 
karogu uznesa Rīgas radio tornī 
1963. gadā un pakāra Padomju 
Latvijas karoga vietā. Par to viņš 
septiņus gadus pavadīja soda 
nometnē. Padomju vara tā bai-
dījās Latvijas karoga!

Bet spēcīgākais no trim, man 
liekas, ir Latvijas valsts himna. 
Jau kā mūzika – skaņa, melodija. 
Bet kāds tajā spēks. Un pievieno 
tai vārdus – dziesma. Un vai 
dziesma nav latvieša lielākais 
garīgais spēks? Ausekļa “Beve rī-

42. Dievs, svētī Latviju!
nas dziedonis” ar kokli uzvarēja 
igauņu armiju. Dziesmas spār-
noja latviešu tautu Dziesmotajā 
revolūcijā. Ko gan režīma vara 
varēja iesākt pret dziesmu? To 
jau pat zinātniski pamatojis 
Guntis Šmidchens savā grāmatā 
Dziesmu vara. 

Tai pašā laikā mūsu valsts him-
na, mūsu tautas lūgšana ir daudz 
vieglāk slēpjama nekā karogs     
un tā krāsas, nekā komplicētais 
ģēr bonis. Tā glabājas galvā. To 
dziedāja, Latviju atstājot bēgļu 
gaitās. To dziedāja Sibirijas iz -
sūtījumā, klusināti vai pie sevis 
kā lūgšanu. To dziedāja pilnu krū ti 
Rietumu trimdā. To dziedāja   
lat viešu kaŗavīri Zēdelgemas 
gūstā 1945./46. gada ziemā, kā 
savā uz  runā, atklājot viņiem vel-
tīto pie minekli, 23. septembrī 
tei ca Mū  zeja biedrības valdes 
priekšsēdis. 

“Atklājot “Latvijas stāvstropu 
brīvībai” šajā Latvijas Simtgades 
gadā, pieminēsim Latvijas him-
nu, ko mūsu kaŗavīri dziedāja 
gūstā un ko mēs tagad atkal kopš 
1991. gada dziedam brīvā valstī. 
Latvijas himna, tapusi 19. gad-
sim tā, kad vēl nebija Latvijas 
valsts, ir vienkārša lūgšana. Tā 
izlūdzas Dieva svētību Latvijai 
un laimi dzīvot savā zemē, kur 
latvju dēli dzied, kur latvju meitas 
zied … Neko vairāk, neko mazāk – 
tikai Dieva dotu, neatsavināmu 

tiesību būt laimīgiem, kā Tomass 
Džefersons (Thomas Jefferson) 
mi  nēja savā Amerikas neatka-
rības deklarācijas tekstā, būt 
laimīgiem pašiem savā brīvā 
zemē un valstī. Vēlēsim mūsu 
Latvijas bitēm atrast laimi drau-
dzīgajos Flandrijas magoņu lau-
kos, kā tās Latvijā atrada laimi 
Latvijas liepziedos. Tā ir drau-
dzība un laime, kas mūs vieno 
pāri robežām un laikiem.” 

Vai Baumaņu Kārlis zināja,    
kas bija Tomass Džefersons un 
ko viņš īsti domāja par laimes 
meklēšanu (pursuit) kā neatsavi-
nāmu cilvēka tiesību? Droši vien 
ne. Un tāpat varam prasīt, ko 
Baumaņu Kārlis saprata ar 
“laimē diet.” Bet vai par to do -
mājam, kad dziedam? Palaikam 
saka, ka viņa teksts ir pārāk no -
vecojis, vienkāršs un nedzejisks. 
Bet man liekas, ka mūsu himna 
ir majestātiska tieši savā vien-
kāršībā un savā 150 gadu notu-
rībā. Tajā nav ne druskas agresi-
vitātes, ne druskas lielīguma, ne 
druskas bravūras. Bet tā ir pilna 
svētas gara pārliecības, ticības un 
mīlestības. Tā spēja un spēj sa -
riest asaras acīs. Tā deva un dod 
spēku, ticību un cerību – laimē 
diet Latvijā. Tas ir piepildījums, 
pēc kā esam tiekušies un pēc kā 
mums būs tiekties arī nākama -
jos simt gados un mūžīgi!
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Laika rats neapstājami griežas, 
un dažreiz nenāk ne prātā, ka tas 
pārkāpis pāri deviņdesmitgadu  
svītrai un ka arī es pazīstu trīs 
tādus brašus, ar skatuvi saistītus 
vīrus, kam nu jau mazliet pāri par 
deviņdesmit. Tie ir Jānis Kubilis, 
Laimonis Siliņš un Kārlis Gul-
bergs, un visi viņi pieder vienai 
“draudzei” – teātrim. Pavisam ne -
sen, pēc Raiņa lugas “Pūt, vējiņi!”  
izrādes noskatīšanās Nacionālajā 
teātrī, sastapu gleznotāju un drā-
matiķi Raimondu Staprānu, kurš 
arī nav vairs nekāds jauneklis, vai-
cāju viņam par Laimoni Siliņu – 
kā viņam ar veselību? Atbilde bija 
paskarba: lāgā neesot! Gluži sabi-
jos, jo Laimonim nu jau ir deviņ-
desmit divi gadi. Bet pēc dažām 
dienām  mājās zvana tālrunis (jā, 
īsts tālrunis!), klausulē atskan 
mundra Laimoņa Siliņa balss, 
ne kas tik briesmīgs neesot, tikai 
atbraukt uz Rīgu gan nez vai va -
rēšot, kaut ļoti, ļoti vēlētos atkal 
tur būt! Joprojām grasoties ie  stu-
dēt kādu lugu, protams, mazais 
teātris sanfrancisko savu darbību 
izbeidzis, bet divi aktieŗi – Laimo-
nis un Brigita – vēl esot ierindā, 
decembrī mājās atgriezīšoties vēl 
kāda bijušās trupas aktrise, tad    
jau būšot trīs un varēšot iestudēt 
lugu! Kuŗu? Konkrētas atbildes 
nav, taču galvenais: nenolaist ro -
kas, nesēdēt un nedēdēt tāpat vien 
dīkā! No vairākiem tālās zemes 
skatītājiem esmu dzirdējis labas 
atsauksmes par Laimoņa Siliņa 
iestudēto Nikolas Makolifas lugas  
“Juvelieŗa jubileja” izrādi, kurā 
Laimonis tēloja Morisu.  Šim juve-
lierim deviņdesmitā dzimšanas 
diena tikai tuvojas, bet Laimoņa 
dzīve ritējusi kopā ar teātri, tāpēc  
tik labi var saprast ilgas pēc  teātŗa 
un tāpēc arī viņš tik možs! Dzīve 
rit, bet ilgas nezūd. 

Latvijā arvien liels prieks tikties 
ar Jāni Kubili – viņam vasarā 
palika deviņdesmit pieci gadi. 
Diemžēl teātrī aktieris vairs ne -
strādā, no tā viņš aizgāja, bet ne -
kad tāpat vien, rokas klēpī sali -  
cis, nesēžot. Reižu reizumis Kubi-
lis piezvana, balss mundra, doma 
skaidra, atmiņa brīnišķa, allaž 
aktieris ir darbīgs un rosīgs, ik pa 
brīdim esot gatavs paņemt rokās 

Arī aktieriem – deviņdesmit…

arī lāpstu vai kapli un pie vasaras 
mājas dārzā uzrušināt kādu dobi, 
bet galvenais – nepagurt! Jāni Ku -
bili jubilejas reizē varēja vērot 
televīzijas operātora filmētos kad-
ros: stalts un mundrs! Piedevām: 
brīnišķa atmiņa. Man Latvijas ra -
dio bija raidījumu cikls par lat vie-
šu aktieŗiem – leģendām, vairāk-
kārt lūdzu talkā Jāni Kubili, un 
vairākas reizes viņš  šajos raidī ju-
mos bija klāt: stāstīja par Veltu 
Līni, Elzu Radziņu, vēl citiem. 
Man no jaunības gadiem Jānis 
Ku  bilis palicis atmiņā, viņš palī-
dzēja iemīlēt teātri, saprast cilvē-
kus un viņu trauslo jūtu pasauli. 
Kubilis nekad neko netēloja, viņš 
dzīvoja tēlos, atmiņā uzaust Fičūrs 
F. Molnāra lugā “Lilioms”, Armīns 
H. Gulbja lugā “Kamīnā klusu 
dzied vējš”, Aleksandrs Hamilkars 
I. Žamiaka lugā “Hamilkara kungs”. 
Es varētu saukt vēl un vēl, bet ne -
kad viņš lomās neatkārtojās – ar -
vien bija gluži citāds!  Tā bija lai  -
me skatīties izrādi, kuŗā darbo -   
jās Jānis Kubilis, un tagad prieku 
rada telefona saruna ar viņu.  Dzī-
ve, protams, ir nežēlīga: Kubilis 
nav uz skatuves daudzus gadus, 
apritē ienāk jaunieši, kas viņu ska-
tuvē nav skatījuši un nepazīst. Ak -
tieris viesojies Amerikā, savu laik 
ticies un sarunājies arī ar Anšlavu 
Eglīti. 

Samērā nesen saņēmu vēstuli 
no Sidnejas – no aktieŗa un reži-
sora Kārļa Gulberga. Arī viņam 
septembrī bija apritējusi deviņ-
desmit piektā dzimšanas diena, 
taču rokraksts joprojām glīts un 
stingrs, no vecuma ne vēsts!  Viņš 
bija viens no Sidnejas Latviešu 
teātŗa dibinātājiem, kopš 1955. ga   -
da pievērsies režijai, un Gulberga 
tuvākie autori ir Mārtiņš Zīverts 
un Anšlavs Eglītis, neviens no lat-
viešu režisoriem nav iestudējis tik 
daudz Zīverta lugu kā Gulbergs, 
pats viņš tajās tēloja daudzas gal-
venās lomas, bijis Kaļostro lugas 

“Kaļostro mētelis” izrādē, Grants 
Zīverta drāmā “Tīreļpurvs”, Jane-
lis lugā “Cenzūra”. Patiesi tuvs 
autors Gulbergam bija arī Anšlavs 
Eglītis, ar kuŗu daudzus gadus 
viņu saistīja arī sarakste – par to 
iznāktu īpašs stāsts. Ieskatam vis-
maz daži citāti no Anšlava Eglīša 
vēstulēm: 1962. gadā Kārlis Gul-
bergs bija iestudējis Eglīša pēc 
romāna veidoto lugu “Omartijas 
kundze” un aizsūtījis autoram vēs-
tījumu par izrādi. Drīz pie viņa at -
ceļoja vēstule no autora: “Ļoti cie-
nītais Gulberga kungs! Paldies par 
vēstuli un bildēm! No Jūsu vēstules 

paliek iespaids, ka ar Omartija 
kundzes izrādīšanu veicies labi un 
arī aktieriem bijis savs ganda rī-
jums. Ja tā,  tad tiešām esmu prie-
cīgs! Uzņēmumos dekorācija at -
stāj labu iespaidu.” (Dekorāciju 
au  tors bija Uldis Āboliņš.) Vēl da -
žas rindas no 1987. gadā rakstītās 
vēstules: “Par Jūsu izrādēm esmu 
dzirdējis vislabākās atsauksmes. 
Visi atzīmē raito tempu un pro-
fesionālo teksta pārvaldīšanu – 
bez stomīšanās un kļūmēm. To 
jau es arī pats redzu no “tēpēm”.”

1988. gadā Kārlis Gulbergs bija 
iestudējis R. Blaumaņa drāmu 
“Indrāni”, pats tajā tēloja Indrānu 
tēvu, taču plānos bija nodoms ķer-
ties arī pie Anšlava Eglīša jaun-
uzrakstītās lugas “Spēle ar brāļiem” 
iestudēšanas, kas trimdā bija iz -
rādīta tikai Kanadā. Par savu lugu 
Anšlavs Eglītis režisoram 1988. ga     -
da jūnijā nelielā kartīrē rakstīja: 
““Brāļi” ir grūts cēliens, jo pārāk 
daudz personu. Jūs jau nu būtu 
teicams dvīnis (Jums vairāk into-
nā ciju maiņu nekā Ingmaram 
Ber gmanim.) Jalna tik ievēroja -
mai un izcilai aktrisei kā Veikina 
nav nekāds lielais ieguvums. Pā  - 
r āk vienkārša loma.” Lugā “Spēle ar 
brāļiem” darbojas divi brāļi: viens 
pirmajā cēlienā, otrs – nākamajā, 
bet abi brāļi – dvīņi – nekad nesa-
tiekas, un abus tēloja Gulbergs. 
Diemžēl Latvijā šī Anšlava Eglīša 
luga nav iestudēta!

Patlaban cieša saistība ar Sidne-
jas teātri Gulbergam pierimusi, 
taču vismaz reizi gadā viņš kopā  
ar literātūrzinātnieku Juri Krā-
dziņu veido kādu latviešu rakst-
niekam veltītu literāru vakaru, 
šogad 10. augustā tas bija veltīts 
Vilim Cedriņam. Juris Krādziņš 
lasīja saturiski labi piesātinātu re -
ferātu, bet Kārlis Gulbergs visai 
gaŗu dzejoli “Skatuve”. Tajā tēlots, 
kā notiek izrāde, tā beidzas, 
priekš kars krīt, skatītāji dodas 
mājup, bet…

Tiem galvā doma deg: cik sakars 
dziļš
Ir mūsu likteņiem ar teātri.
Jo visa pasaule ir skatuve
Un visa dzīve – liela komēdija.
Teātris dod spēku iet pa dzīves 

taku. Arī manis tikko minētajiem 
aktieriem…

Kārlis Gulbergs

Laimonis Siliņš

Jānis Kubilis

LATVIEŠI ARGENTĪNĀ
Arī Argentīnā latviešiem ir 

bijusi bagātīga sabiedriskā dzīve. 
Ieceļošana Argentīnā sākusies jau 
19. gs. beigās un 20. gs. sāku mā, 
kad Argentīnā ieceļojuši pirmie 
latvieši, galvenokārt laimes mek-
lē tāji un 1905. gada revolūcijas 
bēgļi. Starpkaŗu periodā Bueno-
sairesā pastāvēja divas organizā-
cijas: Latviešu savienība un Lat-
viešu klubs. Pēc Otrā pasaules 
kaŗa ieradās vairāki tūkstoši tau-
tiešu, izveidodami otru lielāko 
latviešu kopienu Latīņamerikā 
(pēc Brazīlijas). Buenosairesas pro-
vincē, San Miguelas pilsētā, iz  vei -
dojies tā sauktais latviešu kvar-
tāls, kuŗā atradās Latvijas vār -    
dā nosaukta iela (calle Letonia). 

Mēneša priekšmets – NOVEMBRIS
No “Latvieši pasaulē” mūzeja krājuma 

Dāvinātājs Ilgvars Ozols (1927 – 
2018). Šī viesu grāmata kalpoju -
si no 1955. līdz 2010. gadam. Tā 
liecina par dažādām kopā sa  nāk -
šanas reizēm – iesvētībām, diev-
kalpojumiem, Līgo svētkiem, Ziem-
 svētkiem u.c. sarīkojumiem. Vis-
vairāk cilvēku pulcējušies ikga-
dējos Latvijas neatkarības pa -
sludināšanas svinīgajos aktos. 
2017. gada 18. novembra svinībās 
latvieši un viņu draugi pēdējo 
reizi sanāca kopā savā draudzes 
namā, jo gada no  galē tas tika no -
dots citiem īpašniekiem. Šogad 
svinības par godu Latvijas Simt-
gadei notiks citā vietā Bueno-
sairesas provincē. 

Ilgvars Ozols: “Šī ir mūsu viesu 
grāmata. Paraksti te ir visās ma -

lās. (...)Te pat ir koris no Latvi -
jas. To taisīja, kamēr pilna bija, 
tagad ir iesākta otra, tagadējā. 
(...) Svinējām Draudzes svētkus, 
Valsts svētkus, Ziemsvētku eglīti, 
Lieldienas – visus svētkus svinē-
jām.”

“Latvieši pasaulē” mūzeja krā-
ju mā glabājas priekšmeti, foto-
grafijas un intervijas par latvie-
šiem Argentīnā.

20. gs. vidū pastāvēja latviešu 
sestdienas skola, koris, orķestris, 
teātris un deju ansamblis. Lat-
vieši kopā ar citiem baltiešiem 
piedalījās protesta akcijās pret 
Baltijas okupāciju.

Viesu grāmata no Latviešu Aug  - 
š ām celšanās draudzes nama Ar -
gen   tīnā

Latvijas Valsts Prokla mēšanas 
dienas svinības 1958. gadā Lie-
tuviešu namā Buenosairesā. 
Fotografijā no kreisās: Rita 
Kalniņš, nezināma, Sabina Tro-
fimova, Mario Kalniņš

VIKTORS
HAUSMANIS 



LAIKS2018. ga da 17. novembris – 23. novembris 13

MARISS JANSONS
Vācija
31.  decembris Mariss Jansons 

un Symphonieorchester des Baye-
rischen Rundfunks, Herkulessaal 
München

ANDRIS NELSONS
ASV
 23., 24., 27., 29., 30.  novem-

bris, 1.  decembris Andris Nel-
sons un Boston Symphony Or  ch es-
tra, Symphony Hall, Boston, MA 

19. novembris Andris Nelsons 
un Boston Symphony Orchestra, 
Carnegie Hall Corp., New York, NY

Vācija
6., 7., 9., 20., 21., 22., 29., 30., 

31.  decembris Andris Nelsons 
un Gewandhausorchester Leipzig, 
Gewandhaus zu Leipzig

13., 14., 15. decembris Andris 
Nelsons un Stiftung Berliner Phil-
harmoniker, Philharmonie Berlin

AINĀRS RUBIĶIS

Vācija
30. novembris, 7., 19., 28. de -

cem bris Ainārs Rubiķis diriģē 
Žila Masnē operu “Pelnrušķīte”, 
Komische Oper Berlin

ANDRIS POGA
Vācija
29. novembris Andris Poga un 

WDR-Sinfonieorchester Köln, Phil-
harmonie Essen

30. novembris Andris Poga un 
WDR-Sinfonieorchester Köln, Phil-
harmonie Köln

30.,31. decembris Andris Poga 
un Tonhalle Orchester Zürich, 
Tonhalle Maag Zürich

KRISTĪNE OPOLAIS
ASV
23., 26., 30. novembris, 5., 8., 

15. decembris Kristīne Opolais 
māsas Andželikas lomā Džā - 
ko mo Pučīni operā “Triptihs”, The 
Metropolitan Opera, New York, NY

Vācija
31. decembris Kristīne Opolais 

Jaunā gada galā koncertā, Fest - 
s pielhaus Baden-Baden

MAIJA KOVAĻEVSKA
Austrālija
20., 24. novembris Maija Ko -

vaļevska Mimī lomā Džākomo 
Pučīni operā “Bohēma”, Opera 
Australia, Arts Centre Melbourne

MARINA REBEKA
Austrija
23., 26., 29. novembris Marina 

Rebeka Mimi lomā Džākomo 
Pučīni operā “Bohēma”, Wiener 
Staatsoper

Italija
13., 16., 18. Decembris Mari -

na Rebeka Mimi lomā Džākomo 
Pučīni operā “Bohēma”, Teatro 
Massimo di Palermo

LIENE KINČA
Vācija
9. decembris Liene Kinča Eli-

za betes lomā Richarda Vāgnera 
operā “Tanheizers”, Oper Leipzig

ZANDA ŠVĒDE
Vācija
22., 30. novembris Zanda Švē-

de Driādas lomā Richarda Štrau-
sa operā “Ariadne Naksā”, Oper 
Frankfurt

MARGARITA VILSONE
Vācija
29. novembris 4., 7. decem-

bris Margarita Vilsone Amālijas 
lomā Džuzepes Verdi operā “Lau -
pītāji”, Volksoper Wien

ALEKSANDRS 
ANTOŅENKO
Monako
22., 25. novembris Aleksandrs 

Antoņenko Samsona lomā Ka -
mila Sensānsa operā “Samsons 
un Dalila”, Opéra Monte-Carlo

KREMERATA BALTICA
Apvienotā Karaliste
24. novembris Kremerata Bal-

tica un Gidons Krēmers, Town 
Hall, Birmingham

24. novembris Kremerata Bal-
tica un Gidons Krēmers, Symp-
hony Hall, Birmingham

Italija
16. decembris, Kremerata Bal-

tica un Gidons Krēmers, Teatro 
Sociale di Mantova, 

SINFONIETTA RĪGA
Zviedrija
21. novembris Sinfonietta Rīga 

un akordeoniste Ksenija Sido ro-
va, Malmö Live Konserthus

22. novembris Sinfonietta Rīga 
un akordeoniste Ksenija Sidoro-
va, Göteborgs Konserthus 

24. novembris Sinfonietta Rīga 
un akordeoniste Ksenija Sido ro-
va, Örebro Konserthus

PĒTERIS VASKS
Apvienotā Karaliste
Pēteris Vasks, “Musica adven-

tus”, atskaņo Scottish Ensemble 
3. decembris Caird Hall, Dun-

dee 
4.  decembris Greyfriars Kirk, 

Edinburgh 
6. decembris St Machar\’s Cat-

hedral, Aberdeen
7. decembris Pēteris Vasks In -

verness Cathedral
8. decembris St John\’s Kirk, Perth
9. decembris Crichton Church, 

Dumfries
Vācija
Pēteris Vasks, “The fruit of Silen ce”, 

atskaņo Instrumental-Ensem bl e 
“La visione” 24.  novembris Alt  - 
s tä dter Kirche, Hofgeismar

25. novembris Stadtkirche, Zie-
r enberg

Pēteris Vasks, “Vox amoris” 
7.  decembris Villa Elisabeth, 

Berlin 
20.  decembris atskaņo WDR 

Sinfo nieorchester Köln, Funkhaus 
am Wallrafplatz, Köln

ĒRIKS EŠENVALDS
Apvienotā Karaliste
1.  decembris Ēriks Ešenvalds, 

“Stars”, izpilda Andante Chamber 
Choir, National Landscape Disco-
very Centre, Hexham

1.  decembris Ēriks Ešenvalds, 

“Rivers of Light”, izpilda Keswick 
Hall Choir Norwich, St Andrew’s 
Church, Eaton

1.  decembris,Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, izpilda Exeter Chamber 
Choir, Buckfast Abbey, Buckfas t-
leigh

Ēriks Ešenvalds, “Stars”, izpilda 
Ex Cathedra Choir

1.  decembris St Peter’s Colle-
giate Church, Wolverhampton

5.  decembris Hereford Cathe-
dral, Hereford

6.  decembris St James the 
Greater, Leicester

2.  decembris Ēriks Ešenvalds, 
“O Salutaris Hostia”, Christ 
Church Cockfosters, Barnet

2.  decembris Ēriks Ešenvalds, 
“O Emmanuel”, St Peter’s Church, 
Jersey

     8. decembris Ēriks Ešenvalds, 
“The Heaven’s Flock”, izpilda Lon-
don’s LGBT chamber choir, St 
Clement Dane’s, London

Ēriks Ešenvalds, “Stars”, “Long 
Road”, izpilda Ex Cathedra Choir,

7. decembris St Chad’s Church, 
Shrewsbury 

11. decembris, St. John’s Church, 
Hagley

13. decembris, St John’s Smith 
Square, London

18., 19., 20., 21., 22. decembris 
St Paul’s Church, Birmingham

16. decembris Ēriks Ešenvalds, 
“O Emmanuel” izpilda The Priory 
Church Choir, The Parish of Great 
St Bartholomew, London 

ASV
1.  decembris Ēriks Ešenvalds, 

“Stars”, izpilda Bella Voce, Inora 
Brass Quintet, McCarthy Arts Cen ter 
Recital Hall, Saint Mich ael’s 
College, Colchester, VT

1.  decembris Ēriks Ešenvalds, 
“Northern Lights”, “Stars” izpilda 
Cantabile Chamber Choir, Tide-
lands Church, Stanwood, WA

2.  decembris Ēriks Ešenvalds, 
“Only in Sleep” izpilda Northwest 
Chamber Chorus, Phinney Ridge 
Lutheran Church, Seattle, WA

2.  decembris Ēriks Ešenvalds, 
“Northern Lights”, “Stars” izpilda 
Cantabile Chamber Choir, St Paul’s 
Episcopal Church, Mt Vernon, WA

2.  decembris Ēriks Ešenvalds, 
“Stars” izpilda Oregon Repertory 
Singers, First United Methodist 
Church, Portland, OR 

2.  decembris Ēriks Ešenvalds, 
“Magnificat”, Cathedral of St. Phi-
lip, Atlanta, GA

2.  decembris Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, St. Matthew Church, Bel 
Air, MD

2.  decembris Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, Bella Voce, Inora Brass 
Quintet, McCarthy Arts Center 
Recital Hall, Saint Michael’s 
College, Colchester, VT

7.  decembris Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, izpilda Oregon Repertory 
Singers, First United Methodist 
Church, Portland, OR

8.  decembris Ēriks Ešenvalds, 
“Only in Sleep”, izpilda Northwest 
Chamber Chorus, Phinney Ridge 
Lutheran Church, Seattle, WA

 9. decembris Ēriks Ešenvalds, 
“Northern Lights”, “Stars”, izpilda 
Cantabile Chamber Choir, Christ 
the King Lutheran Church, Sno ho-
mish, WA

9.  decembris Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, izpilda Oregon Repertory 
Singers, First United Methodist 
Church , Portland, OR

9.  decembris Ēriks Ešenvalds, 
“Only in Sleep”, izpilda Northwest 
Chamber Chorus, Phinney Ridge 
Lutheran Church, Seattle, WA 

13. decembris Ēriks Ešenvalds, 
“O Emmanuel”, Lone Tree Arts 
Center, Lone Tree, CO

13. decembris Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, Holy Name of Jesus 
Church, New Orleans, LA

15. decembris Ēriks Ešenvalds, 
“O Emmanuel”, First Plymouth 
Congregational Church, Cherry 
Hills Village, CO

15. decembris Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, izpilda Seattle Choral 
Company, Saint Mark’s Cathedral, 
Seattle, WA 

16. decembris Ēriks Ešenvalds, 
“O Salutaris Hostia”, The Church 
of the Advent, Boston, MA

16. decembris Ēriks Ešenvalds, 
“O Emmanuel”, Christ Church 
Denver, Denver, CO

22., 23. decembris Ēriks Ešen-
valds, “Northern Lights, Trinity   
Te Deum”, izpilda Pacific Chorale, 
Members of Pacific Symphony, 
Southern California Children’s 
Cho rus, Renée and Henry Segers-
trom Concert Hall, Costa Mesa, CA

31. decembris Ēriks Ešenvalds, 
“The Heaven’s Flock”, The Church 
of the Advent, Boston, MA

Italija
22. decembris Ēriks Ešenvalds, 

koŗmūzika, Duomo di Torino
25. novembris Ēriks Ešenvalds, 

“Only in Sleep”, izpilda Strata 
Vocal Ensemble, MacNeill Baptist 
Church, Hamilton, ON

25.  novembris, Ēriks Ešen-
valds, “Northern Lights”, izpilda 
Aeolian Singers, Knox United 
Church, Lower Sackville, NS

8.  decembris Ēriks Ešenvalds, 
“Only in Sleep”, izpilda VOCA 
Chorus of Toronto, Eastminster 
United Church, Toronto

Šveice
1.  decembris, Ēriks Ešenvalds 

“O Emmanuel”, Jesuitenkirche So -
lo thurn, Solothurn

Vācija
1. decembris, Ēriks Ešenvalds, 

koŗmūzika, izpilda Siemens-Chor 
Erlangen, Kirche Heilig Kreuz, 
Erlangen-Bruck 

2.  decembris Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, izpilda FrauenChor Han-
nover, Michaeliskirche, Hannover 

16. decembris Ēriks Ešenvalds, 
“Magnificat”, izpilda Vokalen sem-
ble der Ev. Kantorei Sennestadt, 
Kreuzkirche, Bielefeld

RICHARDS DUBRA
ASV
8. decembris Richarda Dubras 

skaņdarbs koncertā “O Rising 
Dawn”, St. James Cathedral, Seat-
tle, WA

IVETA APKALNA
Francija
29., 30. novembris, 1., 2. de cem-

bris Iveta Apkalna un Orchestre 
National de Lyon, Lyon Audito-
rium

Horvātija
23., 24.  novembris Iveta Ap -

kalna un Zagrebačka filharmoni-
ja, Koncertna Dvorana Lisinski

BAIBA SKRIDE
ASV
6.  decembris Baiba Skride un 

Utah Symphony and Opera 

Orchestra, Val a Browning fine 
arts center, Ogden, UT

7., 8.  decembris Baiba Skride 
un Utah Symphony and Opera 
Orchestra, Abravanel Hall, Salt 
Lake City, UT

Kanada
29. novembris Baiba Skride un 

Vancouver Symphony Orchestra, 
Centennial Theatre, Vancouver, BC

30. novembris Baiba Skride un 
Vancouver Symphony Orchestra, 
Bell Performing Arts Center, 
Surrey, BC

1.  decembris Baiba Skride un 
Vancouver Symphony Orchestra, 
the Orpheum Vancouver, Vancou-
ver, BC

Spānija
13.,14. decembris Baiba Skride 

un Bilbao Orkestra Sinfonikoa, 
Palacio Euskalduna Bilbao 

REINIS ZARIŅŠ
ASV
8. decembris Reinis Zariņš, St 

Mark’s Episcopal cathedral, Seat t le, 
WA,

Kanada
5.  decembris Reinis Zariņš, 

Convocation hall, Alberta Univer-
sity, Edmonton, AB

Nīderlande
16.  decembris Reinis Zariņš, 

Hermitage, Amsterdam

KSENIJA SIDOROVA
Austrālija
4. decembris Ksenija Sidorova, 

Elisabeth Murdoch Hall, Melbour-
ne Recital Centre

9. decembris Ksenija Sidorova, 
Sydney Opera House

Vācija

20.  decembris Ksenija Sido-
rova, Stadttheater, Fürth

21. decembris Ksenija Sido ro-
va, Liederhalle Mozartsaal, Stutt-
gart

 ANDRA DĀRZIŅA
Vācija
 20. novembris Prof. Nick Shay 

Deutsch (oboja), Andra Dārziņa 
(alta vijole) un Austrālijas Nacio-
nālās mūzikas akadēmijas absol-
venti. Koncerts Austrālijas vēst-
niecībā Berlīnē.

25. novembris Štutgartes Mū -
zi kas augstskolas studenti Andras 
Dārziņas vadībā, Lothar Sigloch 
(ērģeles), St. Antonius Kirche 
Stuttgart

PRĀTA VĒTRA
Austrālija
29. decembris Latviešu nams 

Wayville

SKYFORGER
Vācija
23.  novembris Festung club, 

Bitterfeld
24.  novembris Iron Eagle 

Lugau, Bitterfeld

MŪSĒJIE PASAULĒ
MĀRIS BINDERS
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AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds

THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION
CENTURY BEQUEST FUND

Novēlot kaut mazu daļu savā testamentā šim ALAs nākotnes fondam, mēs liksim stipru un pa -
liekošu pamatu latvietības uzturēšanai ASV, mēs celsim un sargāsim latvju tautu, valsti un kultūru.

ALA dara daudz, un mums visiem jāgādā, lai tā savu darbu turpinātu
vēl ilgus gadus nākotnē mūsu nākamajām paaudzēm!

400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850. 
 Tālr.: 301-340-1914, e-pasts: alainfo@alausa.org

Amerikas latviešu apvienības valde

Sarīkojumu un dievkalpojumu kalendāru skatiet mājas lapā 

www.laiks.us

„.. tava žēlastība par dzīvību labāka 
... jo tu esi mans palīgs, un tavu spārnu ēnā es līksmojos.”
63. psalms

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais vīrs, brālis, tēvs, vectēvs un vecvectēvs

Dr. Agr. VISVALDIS DZENIS,
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris

Dzimis 1921. gada 12. jūnijā Naujenē, Latvijā,
miris 2018. gada 29. oktobrī Ņudžersijā, ASV

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIEVA SIGRIDA, BRĀLIS ILMĀRS

DĒLS PĒTERIS AR SIEVU ESTRELLITU, MEITAS ELZA AR VĪRU PAUL, MAIJA UN DZINTRA AR VĪRU ALLEN
MAZBĒRNI EDVARDS, MELISSA AR VĪRU JOSHUA, AUGUSTS AR SIEVU CHRISTINA

KRISTINA, VICTOR, JOSHUA, REBECCA, ERIK, ANDREW, SAMANTHA
UN MAZMAZMEITIŅA AÏDA MARIA

FRIENDS OF THE
UNIVERSITY OF LATVIA

LATVIJAS UNIVERSITĀTES SIMTGADEI VELTĪTS 

TESTAMENTĀRO NOVĒLĒJUMU FONDS

”Likās, ka tikai Latvijas Universitāti atklājot, ir pilnvērtīgi 

pasludināta arī Latvijas valsts”.

(Mariss Vētra, 1933.g. “Atkal mājās!”)

Gaidot Latvijas Universitātes simtgadi

2019. gada 28. septembrī, turpināsim godināt savus 

priekštečus un viņu Alma mater, novēlot kaut nelielu

sava testamenta daļu Latvijas Universitātei.

Valdes priekšsēdis Roberts Blumbergs
Tālr.: +1(312)7307459 | E-pasts: Rob@johnsonblumberg.com 

Cieņā,
„Friends of the University of Latvia“ valde

Organizācijai ir (501(c)(3) charity) statuss kopš 2012. gada.

Novembŗa sākumā Latvijas 
Universitātes (LU) fonds su -
mi nāja 93 LU un citu augst -
skolu studentus, kuŗi šajā 
akadēmiskajā gadā saņēmuši 
mecenātu stipendijas. LU 
fonds sadarbībā ar Friends of 
the University of Latvia ir 
filantropijas organizācija, kas 
fokusē, koncentrē un akumulē 
visus tos cilvēkus un mece-
nātus, kuŗi grib atbalstīt Lat-
vijas Universitāti un izrādījuši 
vēlmi piedalīties tās attīstībā. 
28 studenti saņēmuši 8 da  žā-
das stipendijas, pateicoties tie ši 
Amerikas latviešu dāsnajam 
atbalstam.

Šogad pasākums norisinājās 
jaunā izpildījumā, apvienojot 
vai  rākus LU fondam raksturīgos 

Mecenātu atbalsts pārtop nopietnā 
intelektuālā devumā

atbalsta virzienus: stipendijas 
izciliem studentiem un mācību 
vides uzlabošanas projektu at -
balsts. Sarīkojumu LU fonda 
valdes priekšsēdētaja prof. Iva -
ra Lāča vadībā iesāka ar trīs 
vērienīgu mecenātu – Mārča 
Auziņa, Jurģa Šķiltera un Jāņa 
Karuša atbalstīto projektu aka -
dēmiskajiem lasījumiem.

Stipendiāti ir dažādi, bet visus 
vieno mērķtiecība, tiekšanās 
pēc jauniem sasniegumiem un 
aizrautība tajā, ko dara. Pasā-
kuma gaitā apliecinājumu par 
stipendijas iegūšanu saņēma ne -
pilns simts bakalaura, maģistra 
un doktora studiju līmeņa stu-
dentu gan no LU, gan Rīgas Tech-
 niskās universitātes (RTU), gan 
Rīgas Stradiņa universitātes. 

“Stipendija ir stāsts ne tikai par 
stipendiātu, bet arī par mece-
nātu. Katru gadu Latvijas Uni-
versitātes mecenātu loks papla-
šinās – tā ir ne tikai labdarība, 
bet arī novērtējums LU dar-
bam,” tā stipendiātu suminā-
šanu iesāka otrās daļas vadītājs, 
LU absolvents Roberts Rasums.

Tautieši no ASV gadiem ilgi 
turpina atbalstīt Latvijas stu-
dentus un dibina arī jaunas sti-
pendijas. Šogad pirmo reizi pie-
 šķirta Valijas un Modŗa Ga -
lenieku ģimenes stipendija trim 
RTU inženieŗzinātņu pamat-
studiju studentiem. Atbalstīt Lat-
vijas augstākās izglītības telpu 
turpina arī Dagnija un Roberts 
Rūši, viņu ģimenes stipendija 
piešķirta divām māszinību stu-

dentēm, kas parallēli studijām 
strādā arī par žēlsirdīgajām 
māsām. Savukārt Bettija un 
Andris Ramāni piešķīra ģime-
nes stipendiju divām topošajām 
speciālās izglītības skolotājām, 
Kristina un Laimonis Laimiņi 
piešķīra ģimenes stipendiju vie-
nam bioloģijas zinātnes studen-
tam, bet Gunas un Roberta 
Mundheimu ģimenes izcilības 
stipendiju saņēmusi bioloģijas 
studente, savukārt izcilības sti-
pendiju “Ceļamaize” LU pirmā 
kursa studentiem atbalsta Vaira 
I. Kristofere-Pelēķis un arī Dr. 
Ainas Galējas-Dravnieces testa -
mentārais novēlējums. 13 sti-
pendijas LU dabaszinātņu stu-
dentiem piešķirtas, pateicoties 
Alfreda Raistera testamen tā-
rajam novēlējumam, tāpat as -
tro noma Kārļa Kaufmaņa pie -
miņas stipendija piešķirta fizi-
kas studentam, bet mācītāja 
Modŗa K. Gulbja un archi bīs-
kapa Arnolda Lūša piemiņas 

stipendija piešķirta teoloģijas 
studentei. Pēteŗa Alunāna ģi -
menes stipendiju visu studiju 
laiku turpina saņemt divas stu-
dentes.

LU fonds un Friends of the 
University of Latvia pateicas 
mecenātiem, kuŗi rāda cēlu un 
cildenu piemēru. Katrs ne tikai 
ir sniedzis, bet aizvien turpina 
sniegt atbalstu, kas, nonākot 
mērķtiecīga, zinīga un talantīga 
stipendiāta rokās, var pāraugt – 
un daudzkārt jau ir pāraudzis – 
nopietnā intelektuālā devumā 
sabiedrībai. Ja katrs no mums 
kaut nelielā mērā iesaistīsies 
šodienas reālitātes veidošanā 
un centīsies atrast, izprast un 
iedzīvināt pamatvērtības, rau-
goties caur savas tautas un valsts 
vēstures prizmu, būsim darījuši 
mūsu šodienu un nākamību 
daudz gaišāku un bagātāku. 

BRIGITA ZUTERE,
Latvijas Universitātes fonds
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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

Mairis Briedis uzvar 
ar nelielu pārsvaru
Latvijas boksa zvaigzne Mairis 

Briedis ASV pilsētā Čikāgā Pa -
saules boksa superserijas ce  turt-
daļfināla duelī pirmā smagā 
svara katēgorijā (līdz 90,7 kg) pēc 
punktiem pārspēja Vācijas pār-
stāvi Noelu Gevoru, kuŗš pazīs-
tams arī ar vārdu Norairs Mi  ka -
eljans. Briedim uzvaru deva visi 
trīs tiesneši. Pēc punktiem re -
zultāts bija 116:110, 115:111 un 
114:112. Līdz ar to Briedis savā 
īpašumā ieguva arī Pasaules 
Boksa padomes (WBC) Dimanta 
jostu.

Briedis un Gevors šo dueli sāka 
diezgan piesardzīgi, lai gan pir-
majā raundā latvietis centās veikt 
pāris nesekmīgas kombinācijas. 
Tiesa, pāris sitienus viņam iz -
devās trāpīt un kopumā Latvijas 
bokseris izskatījās bīstamāks.

Cīņas moments

Jolanta Tarvida // FOTO: jolan-
ta_tarvida/Instagram

Savukārt otrā raunda beigās 
Briedim izdevās kombinācija, 
kuŗā viņš veiksmīgi trāpīja Vā -
cijas pārstāvim pa korpusu un 
pēc tam pa galvu. Turpmākajos 
raundos situācija nemainījās, bet 
Briedim piederēja neliela ini cia-
tīva. Ceturtajā raundā Gevoram 
par netīru boksēšanos tika at -
ņemts viens punkts, par ko Vā -
cijas pārstāvis tika jau iepriekš 
brīdināts. Kopumā Latvijas bok-
seris nebija tik bīstams un ag -
resīvs kā savās iepriekšējās cīņās. 
Cīņā nebija lielu pavērsienu, lai 
gan Briedim desmitā rauda ie -
vadā arī atņēma vienu punktu. 
Beidzamajos divos raundos Brie-
dis gan aktīvizējās un veica pāris 
lieliskus sitienus. Gevoram bija 
pārsista uzacs, bet šajā duelī abi 
bokseri aizvadīja visus 12 raun-
dus, tāpēc uzvarētājs tika no -
skaid rots pēc punktiem.

33 gadus vecais Briedis aiz  va-
dīja savu 26. cīņu karjērā, un 
tagad viņa kontā ir 25 uzvaras, 
viens zaudējums un 18 nokauti. 
Savukārt Mikaeljans 25 cīņās 
izcīnījis 23 uzvaras, no tām des-
mit ar nokautu.

Briedis WBSS pusfinālā tiksies 
ar poli Kšištofu Glovacki, kuŗš 
aizraujošā cīņā pēc punktiem ar 
118:110, 117:110, 115:12 pārspēja 
krievu Maksimu Vlasovu. Šī 
uzvara Glovackim garantēja arī 
WBO pagaidu titulu. Otrā pus-
finālā cīnīsies Juniers Dortikoss 
no Kubas un amerikānis Endrū 
Tabiti. “Vēlos pateikt paldies līdz-
jutējiem, kuŗi ieradās klātienē,” 

pēc cīņas sacīja Briedis. “Šī bija 
smaga cīņa, tomēr mēs to pa  vei-
cām. Gaidāmais duelis pret 
Glovacki nebūs viegls, jo pretī 
stāsies augsta līmeņa bokseris, 
taču kopā ar manu komandu 
gatavosimies vairāk nekā jebkad 
iepriekš, lai izcīnītu uzvaru.”

Atklās izstādi 
”Latvijas olimpiešu 

Goda zāle. Zelts. 
Sudrabs. Bronza” 

Latvijas valsts svētku mēnesī – 
14. novembrī Latvijas Sporta mū -
zejā durvis vērs jauna izstāde 
”Latvijas olimpiešu Goda zāle. 
Zelts. Sudrabs. Bronza.”, kas vel tīta 
mūsu valsts un sporta Simtgadei.

“Latvijas Olimpiskā komiteja”. 
Mērķis ir uzdāvināt Latvijas 
valsts Simtgadē 628 olimpiešiem, 
kuŗi ir izcīnījuši 123 medaļas 
(31– zelta, 54 – sudraba, 38 –
bronza) gan vasaras, gan ziemas, 
gan paralimpiskajās spēlēs šo 
Goda zāli, jo Latvijas olimpiešu, 
mūsu ievērojamāko sportistu sa -
sniegumi vienmēr izraisījuši lielu 
skatītāju interesi un atzinību. 
Sporta mūzejā glabāsies 31 no 
šīm godalgām, sākot ar Edvīna 
Bietaga sudrabu cīņas sportā 
1936. gada Olimpiskajās spēlēs 
Berlīnē. Ir arī latviešu peldētāja 
Jāņa Konrāda izcīnītās divas 
bron zas Austrālijas komandā 
1960. gadā Romā.  Tiks izveidota 
un iekārtota mūzeja ekspozīcija: 
Pirmajā stāvā vasaras sporta 
veidi, otrajā  stāvā – ziemas sporta 
veidi. Plānots sarīkojumu cikls ar 
Latvijas olimpiešu piedalīšanos. 
Tiks izdots ekspozīciju buklets, 
izveidots interaktīvais stends un 
olimpiešu stends, kuŗā plānots 
ievietot informatīvā stenda pro-
grammatūru, kas apkopotu infor-
māciju par latviešu olimpiešiem, 
to ceļu uz sasniegumiem, kā arī 
intervijas un fotografijas.

Satversmes sapulces preziden-
ta Jāņa Čakstes novēlējums tālajā 
1920. gada 19. septembrī, atklājot 
pirmo Latvijas olimpiadu: „Lai 
Latvijā olimpiskās cīņas kļūtu 
par visas tautas svētkiem, tāpat 
kā tas bija senajā Grieķijā” Vien-
laicīgi atcerēsimoes Latvijas Olim-
piskās komitejas 30 gadu jubileju. 
1988. gada 19. novembris ir un 
paliks neaizmirstams datums. 

Latvija atgriezās pasaules olim-
piskajā kustībā un startēja Olim-
piskajās spēlēs – „dižākajās no 
visām spēlēm”. Esam lepni par 
100 gados sasniegto – olimpisko, 
pasaules un Eiropas čempionu 
uzvarām. Vairāk kā 600 olimpieši 
dažādos vēstures posmos vasaras 
un ziemas Olimpiskajās spēlēs, 
pārstāvot gan savu tautu, gan 
savu valsti, izcīnījuši 94 olim-
piskās medaļas ‒ zelta, sudraba 
un bronzas.

Ar svētku uzrunu mūsu olim-
piešus, pasaules un Eiropas čem-
pionus un viesus sveiks Latvijas 
valsts prezidents Raimonds Vē -
jonis. Olimpiešu Goda zāli svi-
nīgi atklās Latvijas Olimpiskās 
komitejas prezidents Aldons Vrub-
ļevskis. Apsveikuma vārdus video 
uzrunā teiks Starptautiskās Olim-
piskās komitejas prezidents To -
mass Bachs. Ar šo izstādi, kuŗas 
veidošanā piedalījusies visa mūsu 
sporta sabiedrība, arī Starp tau-
tiskā Olimpiskā komiteja, gri-
bam godināt mūsu olimpiešus 
no tālās Stokholmas līdz mūs-
dienu spēlēm Riodežaneiro un 
Phjon čhanai.”

Bertāna
komanda uzvar

Pārliecinošu uzvaru Italijas A 
serijas basketbola meistarsacīkšu 
spēlē izcīnīja latvieša Daira 
Bertāna pārstāvētā Milānas AX 
Armani Exchange Olimpia kom-
anda.

Italijas čempionvienība savā 
laukumā ar 100:75 (23:15, 21:28, 
31:13, 25:19) apspēlēja Redžio di 
Emīlijas Grissin Bon. Bertāns 
laukumā pavadīja tikai piecas 
minūtes, kuŗu laikā guva piecus 
punktus. Viņš grozā raidīja vienu 
no diviem tālmetieniem un abus 
“sodiņus”. Tāpat latvieša rēķinā 
viena atlēkusī bumba, viena 
piezīme un viens izprovocēts 
noteikumu pārkāpums.

***
Latvijas basketbolists Rodions 

Kurucs pēc divu spēļu izlaišanas 
atgriezies Bruklinas Nets sastāvā 
un guvis septiņus punktus pret 
pēdējo divu gadu Nacionālās 
basketbola asociācijas (NBA) 
čempioni – Goldensteitas War-
riors, savukārt Dāvis Bertāns 
iemeta sešus punktus pret Hjūs-
tonas Rockets. Nets izbraukumā 
gan piedzīvoja zaudējumu ar 
100:116  pārtraucot trīs uzvaru 
seriju, bet Sanantonio Spurs savā 
laukumā ar 96:89 pieveica se  zo-
nu vāji sākušo Hjūstonas Rockets.

Līdzjutēju balso-
jums par basket-

bolistiem
Līdzjutēju balsojums par Lat-

vijas Gada balvu basketbolā pre-
tendentiem trijās nominācijās 
no  tika LBS mājas lapā.

Nominācijā Gada basketbolists 
pārliecinoši uzvarējis valstsvie-
nības līderis Pasaules kausa iz  cī-

ņas kvalifikācijas spēlēs, Grieķijas 
vicečempions Jānis Strēlnieks, 
kurš saņēma 64% balsu. Viņam 
seko Jānis Timma, Dāvis Bertāns, 
Kristaps Porziņģis un Dairis 
Bertāns.

Jānis Strēlnieks un Kitija Laksa Latvijas U-20 hokeja vienība

Nominācijā Gada spēlētāja 
iezīmējās divas galvenās favorītes 
un neliels pārsvars bijis ASV stu-
dentu basketbola zvaigznei Ki -
tijai Laksai – 40%. Seko Anete 
Šteinberga (35%), Kristīne Vītola, 
Elīna Dikeulaka un Aija Putniņa. 
Līdzjutēju balsojumā par gada 
labākajiem basketbolistiem uz -
va rējuši Jānis Strēlnieks un Kitija 
Laksa, bet par labāko treneri 
nosaukts treneris Latvijas U-18 
meiteņu izlases vadītājs Ainārs 
Čukste, informēja Latvijas Bas -
ketbola savienība (LBS).

Saņem galvenā 
treneŗa uzslavu

Latvijas hokejisti aizvadījuši 
vai  rākus turnīrus. Latvijas vie-
nība triumfēja Minskā notikušā 
Euro Ice Hockey Challenge (EIHC) 
turnīrā. Mūsu hokejisti sacensību 
izšķirīgajā spēlē ar 2:1 (1:0, 0:1, 
0:0, 0:0, 1:0) pēcspēles metienos 
uzveica mājinieci Baltkrieviju. 
Turnīra ievadā Latvijas hokejisti 
ar rezultātu 4:1 apspēlēja Slo vē-
niju, bet otrajā spēlē ar tādu pašu 
rezultātu uzvarēja Francijas vie -
nību. Baltkrievi ar 5:2 pārspēja 
Franciju, un ar 4:1 – Slovēniju. 
Latvijas valstsvienība aizvadījusi 
pirmo treniņu, bet vēlāk izlasei 
pievienojās arī galvenais treneris 
Bobs Hārtlijs, kuŗš ikdienā trenē 
Kontinentālās hokeja līgas 
(KHL) klubu Omskas Avangard.

Bobs Hārtlijs (attēlā) uzteica 
izlases spēlētāju sniegumu Euro 
Ice Hockey Challenge turnīrā 
Minskā. „Esmu ļoti, ļoti patīkami 
pārsteigts par mūsu spēlētāju 
sniegumu. Šajās trīs spēlēs ie  lai-
dām tikai trīs vārtus! Tāpat ļoti 
labi sevi šajā Minskas turnīrā 
parādīja abi vārtsargi – Jānis 
Auziņš un Rihards Cimermanis. 
Lai gan pirms turnīra bijām kopā 
aizvadījuši ļoti maz treniņu, 
uzbrucēji un aizsargi laukumā 
darbojās pārliecinoši. Mums jau 
no paša sākuma izdevās izveidot 
lielisku un ciešu spēlētāju kopu. 
Uzslavas ir pelnījuši pieredzējušie 
spēlētāji. Arī jaunie nestāvēja 
malā un teicami ierakstījās mūsu 
komandas modelī, laukumā strā-
 dājot enerģiski un ar lielu atdevi. 
Esmu ļoti lepns par mūsu pui -
šiem, tas ir viņu nopelns,” stāstīja 
Bobs Hārtlijs.

***
Latvijas U-20 hokeja izlase ar 

trešo uzvaru trīs spēlēs ieguva 

pirmo vietu pārbaudes turnīrā 
Dānijā. Spēlē pret Baltkrieviju 
notika fantastiska atspēlēšanās, 
Renāram Kārklim reālizējot hat 
trick, informē Latvijas Hokeja 
federācija (LHF).

Vēl 54. minūtē Latvijas izlase 
atradās iedzinējos ar 0:2, taču 
līdz pamatlaika beigām Renārs 
Kārkls panāca neizšķirtu, bet 
papildlaikā viņš arī tika pie hat-
trick, „izkārtojot” Latvijai uzvaru 
ar 3:2. Iepriekšejās spēlēs Latvijas 
hokejisti ar 3:2  bija pārspējuši 
Austrijas vienību un ar 2:1 – 
Dāniju.

***
Labus panākumus guvusi arī 

Latvijas hokeja klubu izlase, kas 
Viļņā izcīnīja pirmo vietu Turkish 
Airlines Baltijas Izaicinājuma 
kausa izcīņā. Latvijas izlase pir -
majā spēlē ar 4:1 uzvarēja Igau-
niju, bet pēc tam ar 2:1 pārspēja 
arī Rumāniju. Līdz ar to Latvija 
guva pirmo vietu B grupā un 
finālā sacentās pret Japānu. Iz  ški-
rošajā spēlē Latvijas komanda 
uzvarēja ar 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). 

Teikvondo
Latvijas teikvondo cīkstone 

Jolanta Tarvida Varšavā kļuva par 
Eiropas U-21 vicečempioni svara 
katēgorijā līdz 57 kilo gra miem.

Pašlaik 18 gadus vecā Tarvida 
aizkļuva līdz finālam, kuŗā ar 
0:11 piekāpās polietei Patricjai 
Adamkevičai, kļūstot par sudra-
ba medaļas īpašnieci.

Iepriekš Jolantas Tarvidas māsa 
Inese Tarvida tika kronēta par 
Eiropas U-21 čempioni svara 
katēgorijā līdz 53 kilogramiem.

Kamaniņu sports
Kamaniņu braucēji jauno se -

zo nu sākuši ar sacensībām starta 
rāvienos Siguldā. Individuālajā 
ieskaitē divu startu kopvērtējumā  
uzvarēja Inārs Kivlenieks un 
Sigita Bērziņa. Ekipāžu startos 
spēcīgākie bija Mārtiņš Bots un 
Roberts Plūme. Brāļi Andris un 
Juris Šici nestartēja.

Daiļslidošana  
Gada galvenajās Latvijas daiļ-

slidošanas sacensībās Volvo Open 
Cup Latvijas pārstāve Angelīna 
Kučvaļska ieguva 21. vietu,  Eli-
zabete Jubkāne ierindojās 25. 
vietā 30 dalībnieču konkurencē.  
Uzvarēja ungāriete Iveta Tota. 
Vīriešu sacensībās Latvijas pār-
stāvji nestartēja.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Stāsta Sporta mūzeja direktore 
Agra Brūne: „Izstādes veidošana 
notiek sadarbībā ar biedrību 
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Līkst ābele Kurzemes dārzā

2019. gada kalendārs:  ........... gab.

Piesūtīšana: ASV – US $23,00 tai skaitā pasta izdevumi

Ārpus ASV – par pirmo US $23,50 (NB! Maksa ASV dolaros) tai skaitā pasta izdevumi

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

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

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

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

Dāvājiet to arī saviem 
cittautu draugiem – 

lai viņi iepazīst mūsu 
skaisto Tēvzemi!

Kalendārus var 
iegādāties par

USD 20,–
plūs pasta izdevumi, 

rakstot čeku uz 
"Laiks" Inc. 114 4th 

Ave NW,
Largo, FL33770

Kalendāra izdošanu atbalsta 

LAIKA Mākslas kalendārs 2019
«MANA SKAISTĀ LATVIJA»

Šis kalendārs ir redakcijas velte
Latvijas Simtgadei

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
 PIRKŠANA    PĀRDOŠANA   

 APSAIMNIEKOŠANA
 ATGŪŠANA    VĒRTĒŠANA VISĀ LATVIJĀ

MANTOJUMA
 DOKOMENTU KĀRTOŠANA

MEŽA ĪPAŠUMA
 VĒRTĒŠANA    IZSTRĀDE    PĀRDOŠANA

BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA
 MEŽA APSAIMNIEKOŠANĀ

ZVĒRINĀTA ADVOKĀTA PAKALPOJUMI

JAUNLAUCIŅI
ASV – Ivars A. Petrovskis

504 Grand Avenue N. E. 

Grand Rapids, MI 49503 

Tel.: (616) 975-2705 

zipetro@att.net 

LV – Arnis Zvaigzne

Duntes 28-192,

Rīga, LV–1005

Tel.: (371) 291-15477

arniszv@gmail.com

ASV – Sigurds Strautmanis

4906 S 19th St,

Milwaukee, Wisconsin

Unit J, 53221

Tel.: (414) 616-1657

Zvērināts advokāts

Andris Kluss

Tel.: (371) 291-52494

andris.kluss@advokataprakse.lv

PĒRK

PIEDĀVĀ DARBU

Teksts: Pērk meža īpašumu. Tālr. 24002400.

Somijas uzņēmums Baltscand (reģ. nr. 27466062) piedāvā 
darbu stalažu montāžā, demontāžā kuģubūvē (Somijas pilsētā 
Turkū). Piedāvājam stabilu darbu ar visām sociālajām garantijā 
(apdrošināšana, pensiju iemaksas utt.) Tāpat firma sniedz visu 
nepieciešamo darba inventāru un kvalitatīvu apģērbu. Elastīgs 
grafiks - 4nedēļas strādā 1 nedēļa mājās. Visu sīkā varēšu 
izstāstīt pa telefona numuru, kas norādīts. Tālr. 20283313.

Ja Jūs biedē svētku iepirkšanās un
ja meklējat kaut ko īstu un latvisku,

grūti atrodamu pat amazonē,
laipni lūdzam  uz ikgadējo

Ziemsvētku tirdziņu Daugavas Vanagu namā.
Plašā izvēlē latviskie našķi un skaistumli etas

dāvanām, kādas noteikti neatradīsit
nevienā tirdzniecības centrā. Iepējams, laimēsit 

loterijā! Bērni varēs doties pasaku ceļojumā kopā ar 
Brīnumzemes rūķiem; vēlāk pēcpusdienā 

pieaugušie dziedās līdzi Elizabetei Zagorskai un
Atim Auzānam no Latvijas.

Karstvīns pie kamīna un dejas pēc izvēles.
Tiekamies 15. Decembrī plkst. 12:00

115 W 183rd St , Bronx, NY 10453
Ieeja par ziedojumiem.

Nāc pats un aicini draugus!


