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Krišjānis Kariņš: “Nekādas ciemošanās, 
nekādas viesošanās”  

Metamorfozes pie Operas nama

30. novembrī pēc valdības 
vadītāja Krišjāņa Kariņa ieros-
mes tikās trīs valsts  augstākās 
amatpersonas – Rīgas pilī kopā 
ar K. Kariņu apspriedās Valsts 
prezidents Egils Levits un 
Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-
niece. Pēc tikšanās premjērs 
atzina, ka dažos vīrusa iero be-
žojošos valdība noteikumos ir 
kļūdījusies, tāpēc tie tiks pār-
veidoti. K. Kariņš arī izteica 
priekšlikumu līdz 11. janvārim 
pagarināt ārkārtējo situāciju 
valstī.

“Fizisko kontaktu kļūs ma  zāk, 
bet atbalstam jābūt tūlīt un 
vairāk,” uzsvēra Valsts prezi-
dents. “Es sagaidu, ka valdībā 
būs vienotība par šo jautājumu, 
jo šis nav laiks, kad var eks pe-
rimentēt un spēlēties ar cilvēku 
dzīvību, veselību, ekonomiku.” 
E. Levits arī uzsvēra,, ka sa  gaida 
no valdības skaidru komū ni-
kāciju saprotamā valodā, “lai 

katrs cilvēks zina, ko var un ko 
nevar darīt.”

Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-
 niece pauda atbalstu K. Kariņa 
priekšlikumam par stingrākiem 
pasākumiem, jo esošie situāciju 
diemžēl nav uzlabojuši. Taču 

Pie Latvijas Nacionālā operas 
un baleta teātŗa sadarbībā ar 
māksliniekiem Reini un Kristu 
Dzudzilo tapis mākslas objekts 
“Metamorfozes”. No 16. no  vem
bŗa tas aplūkojams operas 
skvērā.

Architekts Ludvigs Bonštets 
1860. gadā radīja projektu Rīgas 
Pilsētas teātŗa ēkai, kuŗā kopš 
1919. gada mīt Latvijas Nacio-
nālās operas un baleta trupa. 
Operas fasādes oriģinālās skulp-
tūras tika atlietas cinkā 1863. un 
1886. gadā un rotāja ēkas fasādi 
līdz 1996. gadam. Nolietojuma 
dēļ visas brīvstāvošās figūras 
Latvijas Nacionālā operas ēkas 
rekonstrukcijas laikā (no 1991. 
līdz 1995. gadam) tika aizstātas 
ar betonā atlietām kopijām. Ori-
ģinālo skulptūru detaļas glabāja 
tēlnieka Oļegs Skaraiņa ģimene, 
bet jaunu dzīvību ob  jektā “Meta-
morfozes” tām devuši pazīstamie 
scēnografi un mākslinieki Reinis 
un Krista Dzudzillo. Sadarbībā 
ar Latvijas Nacionālo operu un 
baletu plašai Latvijas sabiedrībai 
ir iespēja paraudzīties uz savu 
vēsturi, kā arī uz Operas namu 
no īpaša skatupunkta. “Meta-
morfozes” augsto Operas fasādes 

mitoloģisko tēlu sistēmu padara 
pieejamu un tuvu. Skats, ko redz 
skulptūru acis, ir skaists, un viņu 
grieķiskie stāvi arī tādi ir. Ja mēs 
nevaram katru garāmgājēju uz -
vest uz operas jumta, mēs varam 
cilvēku acu augstumā novietot 
šīs skulptūras, kuŗas pusotru 
gadsimtu ir vērušās uz garām-

slīdošo Rīgas dzīvi. Daudziem 
šie tēli visdrīzāk ir palikuši 
neieraudzīti, tāpēc “Metamor-
fozes” ir arī aicinājums pavērst 
skatienu uz augšu, uz fasādi, uz 
Mūzu Bastionu. Skulptūru de -
taļas ir unikāli artefakti, kuŗi kā 
lauskas no zudušas Atlantīdas 
liecina par to, ka pagātne ar 

nākotni var satikties tagadnē,” 
saka Krista un Reinis Dzudzillo.

Šī objekta izveidi financējusi 
Latvijas Republikas Kultūras mi -
nistrija, tādējādi sniedzot atbal-
stu vizuālās mākslas pārstāvjiem 
Covid-19 izraisītās krizes seku 
pārvarēšanai.

visiem ierobežojumiem jānāk 
kopā, roku rokā ar atbalsta 
pasākumiem. Es saprotu, ka 
cilvēki šajā laikā ir noguruši, 
bet mums nepieciešama soli-
dāritāte, lai pēc iespējas ātrāk 
varam atgriezties pie ierastās 

dzīves,” sacīja I. Mūrniece. Viņa 
arī norādīja – tā kā šis ir 
Adventa laiks, viņasprāt, diev-
namiem būtu jāpaliek atvēr-
tiem, tiesa gan, ar ierobežo ju-
miem.

“Nekādas ciemošanās, nekā-
das viesošanās,” uzrunu žur nā-
listiem uzsāka K. Kariņš, pie-
bilstot, ka masku valkāšanai 
būtu jābūt visur iekštelpās, kur 
vien cilvēks nav savās mājās. 
Viņš atsaucās uz savu tikšanos 
ar Pasaules veselības orga ni zā-
cijas (PVO) pārstāvjiem, kuŗi 
apliecinājuši, ka plaša sejas 
masku valkāšana glābj dzīvības. 

Ministru prezidents arī mu -
dināja ieviest aktīvāku robežu 
kontroli, taču tās neslēgt, lai 
varētu notikt preču plūsma. 
Viņš rosināja kontrolēt saus-
zemes robežas šķērsotājus lī -
dzīgi, kā tas ir lidostās, lai 
varētu labāk izsekot ievestos 
vīrusa gadījumus. 
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:

3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2021. gada kalendārs:  ................... gab.     US $22.00….........…............

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

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

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

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

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

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

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

unit 5 Long Branch, NJ 07740

Kalendāra izdošanu atbalsta

Laika Mākslas kalendārs
"Četri gadalaiki Rīgas dārzos"

Dāvājiet saviem bērniem, mazbērniem un cittautu draugiem!

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

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

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

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

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

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

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

Lūdzu iesūtīt
līdz š.ģ.

14. decembrim
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ANNIJA BULLE

(Turpināts 6. lpp.)

Ieguldījums Latvijas nākotnē
Vītolu fonda sadarbība ar Latvijas Universitāti

sekmē 996 jauniešu ceļu uz izglītību

Pateicoties vairāk nekā 200 
ziedotājiem, Vītolu fondam ir 
iespēja piešķirt stipendijas jau -
niešiem visās Latvijas augst-
skolās. Kopā izskoloti vairāk 
nekā 3700 jaunieši. 

Ik gadu Latvijas Universitātes 
(LU) piedāvātās studiju pro-
grammas ir vienas no popu lā-
rākajām topošo studentu vidū. 
Ar Vītolu fonda stipendijām 
izglītību ieguvuši 996 jaunieši, 
izcili savas nozares speciālisti. 
Fondā veiksmes stāstu ir daudz. 
Piemēram, pateicoties SEB sti-
pendijas atbalstam, bijušais 
stipendiāts Edvīns Danovskis 
pēc vidusskolas absolvēšanas 
uzsāka studijas LU Juridiskās 
fakultātes studiju programmā 
“Tiesību zinātne”. Kopš 2007. 
gada viņš ir docētājs LU Juri-
diskās fakultātes Valststiesību 
zinātņu katedrā un vada vai-
rākus studiju kursus. Gadu no 
gada Edvīns Danovskis ir atzīts 
studentu vidū par “Gada labāko 
pasniedzēju”. Nesenā pateicī bas 
vēstulē viņš rakstīja: “Izman-
tojot stipendijas sniegtās ie  spē-
jas, pirmajā studiju gadā iegā-
dājos gandrīz visu tolaik pie -
ejamo juridisko literātūru lat-
viešu valodā un grāmatas juri-
diskajā zinātnē. Vārds “veik-
sme” ir radniecīgs darbības vār-
dam “veikt”. Šādā nozīmē laiks 
kopš stipendijas saņemšanas 
man ir bijis veiksmes pilns. 
Tomēr veiktspēja ir mainīga – 
to var gan izsmelt, gan atjau-
not. Veiktspējas atjaunošanas 
avoti var būt dažādi, un viens 
no tiem ir citu cilvēku dzī  ves-
prieks, centība, gādība par cit-
iem, godprātīgums un izturība. 
Brīnišķīgi, ka katrs cilvēks var 
būt gan šā avota patērētājs, gan 
radītājs. Lai katrs, kam tas 
vajadzīgs, no šā avota smeļ un 
dāsni to piedāvā citiem!”

2020./2021.mācību gadā Vī 
tolu fonds administrē 725 sti
pendijas. No tām 185 sti
pendijas (351 000 EUR) ir 
piešķirtas Latvijas Univer
sitātē studējošajiem.

Fizikas un matēmatikas 
studijās

Profesora Edgara Imanta 
Siliņa piemiņas stipendija pa -
redzēta fiziku studējošiem. 
Edgars Imants Siliņš ir viens no 
visu laiku talantīgākajiem Lat-
vijas fiziķiem, ievērojamu zi -
nātnisku darbu un publikāciju 
autors, savā laikā visvairāk 
citētais latviešu zinātnieks pa -
saulē. Stipendiju dibināja dēls 
Toms Siliņš ar sievu Ilzi. Ik 
gadu ziedotāji paši intervē 
talantīgākos kandidātus un iz -
vērtē stipendijas piešķiršanu.

Arī LU docenta Jāņa Frid -
richsona piemiņas stipendija ir 
saistīta ar fizikas nozari. Savu-
laik Jānis Fridrichsons bijis 
viens no Latvijas Fizikas un 
matemātikas biedrības dibinā-
tājiem, 1940. gadā tika ievēlēts 
par docentu un lasījis lekcijas 
LU medicīnas, dabaszinātņu, 
farmācijas, inženierzinātņu 

stu   dentiem. 1949. gadā Frid-
richsonu ģimene izceļoja uz 
Austrāliju. Stipendiju viņa 
piemiņai dibināja meita Meta 
Šterns ar vīru Gunāru Šternu. 
Redzot saņemtā atbalsta nepie-
ciešamību studentiem Latvijā 
un veiksmīgo sadarbību, Gu -
nārs Šterns, aizejot Mūžībā, 
testamentā daļu no saviem 
līdzekļiem atstāja stipendijām 
Latvijas jauniešiem.

Viestura Neimaņa stipendija 
ir atbalsts matēmatiku stu  dē-
jošajiem. Savulaik Viesturs 
Nei  manis absolvēja LU Fizikas 
un matēmatikas fakultāti, vēlāk 
tur kļuvis par pasniedzēju. 
Papildinājis zināšanas ekono-
mikā, vairāk nekā 10 gadus 
ieņēma SEB bankas prezidenta 
amatu. 

Ķīmijas un bioloģijas 
studijās

“Puratos Latvija” stipendija 
atbalstu sniedz pārtikas tech-
nologu, t.sk. ķīmiķu un biologu 
izglītības iegūšanai. Uzņēmums 
“Puratos Latvia” atrodas Tu  ku-
ma novada Pūrē. Uzņēmuma 
darbineku kolektīvs ik gadu 
tiekas ar saviem stipendiātiem 
un piedāvā prakses iespējas. 

Jāņa Vilgerta stipendija at -
balsta ķīmiju studējošos, īpaši 
vēršot uzmanību uz studentu 
attieksmi pret pilsētvidi un 
Latvijas dabu. Jānis Vilgerts 
vairāk nekā desmit gadus dar-
bojies nozarē, kas rūpējas par 
Latvijas vides kvalitātes paaug-
stināšanu. 

Kornēlija Dinberga piemiņas 
stipendiju dibināja Rasma Din-
berga topošajiem ķīmiķiem. 
Kornēlijs Dinbergs visu savu 
dzīvi ir veltījis zinātnei – viņš ir 
ieguvis patentus par izgudro-
jumiem, ieguvis maģistra un 
doktora gradu organiskajā ķī  -
mijā. Godinot aizgājēja pie -
miņu, līdzekļi tika noguldīti 
neaizskaramajā kapitālā. 

Ritas (Saulītes) Petričekas pie -
miņas stipendiju dibināja vīrs 
Juris Petričeks pārliecībā, ka 
ieguldījums nākotnē ir labākais 
apliecinājums viņas skaisti pa -
vadītajam mūžam. Rita Pet  ri-
čeka bija ķīmiķe un strādāja 
dažādās laboratorijās Ņujorkā, 
Masačūsetā un Kalifornijā. 

Renātes un Gunāra Duburu 
stipendija atbalsta organiskās 
ķīmijas studentus un pētniekus. 
Gunārs Duburs ir beidzis LU 
Ķīmijas fakultāti. Visu darba 
mūžu viņš nostrādājis Zinātņu 
akadēmijas Organiskās sintēzes 
institūtā, no 1980. līdz 2003. 
gadam ir bijis direktora viet-
nieks zinātniskajā darbā. Savu-
kārt sieva Renāte Dubure ab -
solvēja Rīgas Politechniskā 
institūta Ķīmijas fakultāti un 
sāka strādāt Zinātņu akadē-
mijas Organiskās sintēzes in -
stitūtā par laboranti, vēlāk par 
zinātnisko līdzstrādnieci. Lai 
dalītos ar savu pieredzi, Gunārs 
Duburs aicina savus stipen-
diātus iegūt pieredzi viņa 
laboratorijā.  

Valdas Neimanes piemiņas 

stipendiju dibinājis Andris 
Kļaviņš, savas mātes māsas 
piemiņai. Valda Neimane visu 
savu mūžu strādājusi ķīmijas 
laboratorijā. Novērtējot viņas 
darbu, Andris Kļaviņš atbalsta 
bioloģiju un vides aizsardzību 
studējošos. Ziedotājs dibinājis 
vēl 10 stipendijas, kuras atbals-
ta dažādu nozaru studentus.

Teoloģijas  studijās 
Annas un Jāņa Cerbuļu 

ģimenes stipendijai ziedo dēls 
Kārlis Cerbulis ar sievu Ingu. 
Visu dzīvi Jānis Cerbulis aktīvi 

skolā.
Savukārt, uzņēmējs Guntars 

Kokorevičs dibinājis stipendiju 
vides zinātni studējošiem. Sa -
viem stipendiātiem viņš vēl, lai 
nākotnē iegūtā izglītība papil-
dinātu tādas dzīves pamat vēr-
tības kā cilvēciskums un po -
zitīva attieksme un rūpes par 
apkārtējiem. Guntara Koko-
reviča stipendija atbalsta trīs 
studentus.

Tiesību zinātnes studijās 
Cobalt. Cobalt, Latvijas advo-

kātu biroja  stipendija atbalsta 

Šellija un Agne Custance. Velta 
Skultāne lielu daļu mūža pa  va-
dīja Lielbritanijā, taču latviešu 
valodu viņa ne tikai neaizmirsa, 
bet arī cienīja, mīlēja un kopa, 
aicinot to darīt arī pārējiem 
tautiešiem. 

Godinot eksprezidenti Vairu 
Vīķi-Freibergu par viņas sasnie-
gumiem zinātnē un valsts 
darbā, Korp! Spīdola Kanadas 
kopa 2005. gadā dibināja prezi-
dentes Vairas Vīķes-Freibergas 
stipendiju baltu filoloģijas stu-
dentiem. Sabiedrības atsaucība 
bija tik liela, ka, pateicoties 
Vairas Vīķes-Freibergas un citu 
latviešu centieniem saglabāt 
savas tautas valodu, tika dibi-
nāta Vairas Vīķes-Freibergas, 
Korp! Spīdola, ASV un Kanadas 
Latviešu devums stipendija. 
Vēlāk eksprezidente dibināja 
savu stipendiju studentiem-
bāreņiem. 

Alfreds un Sarmīte S. Gravas 
dibinājuši gan savas ģimenes 
stipendijas, gan vairākas sti-
pendijas radu un draugu pie -
miņai. Gravu ģimene atbalsta 
vairākas studiju nozares dažā-
dās Latvijas augstskolās. Īpaša 
ir dibinātā Arņa Tiliba pie mi-
ņas stipendija baltu filoloģiju 
studējošiem un latviešu valo-
das topošajiem pedagogiem. 

Vēstures studijās
“Nelokāmi un nesatricināmi 

visos laikos un apstākļos pa -
stāvēt par cilvēcību” – tāda ir 
“Kluso varoņu fonda” dibinā-
tāju pārliecība. Fonda dibinātāji 
Eduards Anderss un Pēteris 
Bolšaitis ir īstenojuši vairākus 
projektus, kas saistīti ar vēstu-
res liecību saglabāšanu un dibi-
nājuši stipendijas gan studen-
tiem ar īpašām vajadzībām, gan 
stipendiju maģistrantūrā un 
doktorantūrā studējošajiem, 
kuŗi padziļināti pēta Latvijas 
pagātnes notikumus. Fonda 
dibinātājiem piepulcējušies arī 
atbalstītāji – viens no tiem 
Uldis Roze, kuŗš ziedojis vēs-
tures studentu stipendijām.

Ērikas Rītiņas piemiņas sti-
pendija novēlēta vēsturi studē-
jošiem, jo ziedotāja reiz absol-
vējusi LU Vēstures un filozofi-
jas fakultāti. Viņas dzīve aiz ri-
tēja ASV, kur Ērika apprecējās 
ar Boļeslavu Rītiņu. Pēc vīra 
aiziešanas Mūžībā viņa at  grie-
zās Latvijā un dibināja Rītiņu 
ģimenes stipendiju. 92 gadu 
vecumā Ērika Rītiņa devās 
Mūžībā.

Dr.Emīla Osis un Daces 
Muriks-Osis stipendija ir no -
vēlēta topošiem vēsturniekiem, 
priekšroka dota jauniešiem no 
Latgales reģiona. Dace Muriks-
Osis dzīvo Vācijā, un viņai rūp 
Latvijas vēstures saglabāšana 
un aktuālizēšana.

Gunāra Šūbiņa piemiņas sti-
pendija dibināta, pateicoties 
saņemtajam testamentārajam 
no  vēlējumam, kurā daļa sti-
pendiju novēlētas vēsturi stu-
dējošiem maģistrantūrā. 

cīnījās par Latvijas brīvību, kā 
arī atbalstījis jauniešu latvisko 
izglītošanu. Ar šādu domu 
Anna Cerbule dibināja stipen-
diju, kuŗa ir novēlēta teoloģijas 
studentiem. Kad Anna Cerbule 
devās Mūžībā, dēls Kārlis un 
vedekla Inga turpināja vecāku 
iesākto un dibināja savas sti-
pendijas. 

Ģeogrāfijas un vides 
zinātnes  studijām 

Neilgi pirms aiziešanas Mū -
žībā Jānis Rutkis lūdza uzrak -
stīt testamentu, kuŗā izteikta 
aizgājēja pēdējā vēlēšanās: “Es, 
Jānis Rutkis, vēlos, lai no manas 
atstātās mantas nodibina fondu 
latviešu skolēnu un studentu 
atbalstam, kas kaut ko strādā 
tautiskā darbā.” Elfrīdas un 
Jāņa Rutku stipendija tiek pie -
šķirta bakalaura un maģistran-
tūras studentiem. Ik gadu svi-
nīgā sarīkojumā Rutku fonda 
valdes priekšsēdis Māris Slo -
kenbergs piešķiŗ stipendijas la -
bākajiem kandidātiem. Godi-
not ziedotāja paveikto, LU 
Ģeo grāfijas un Zemes zinātņu 
fakultāte nodēvējusi auditoriju 
Jāņa Rutka vārdā. 

Godinot sievas aiziešanu Mū -
žībā, Jānis Strautnieks dibināja 
In Memoriam Dagnijas Straut-
nieks stipendiju. Tā tiek pie -
šķirta dažādām studiju noza-
rēm un viena no tām ir arī LU 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultātes studentiem. Ģeo grā-
fija bija Dagnijas Strautnieks 
sirdslieta, viņa vadīja Strat-
fordas pilsētas Northwestern 
vidosskolas ģeogrāfijas depar-
tamentu, mācīja Latvijas ģeo-
grāfiju Gaŗezera vasaras vidus-
skolā un Klīvlandes draudzes 

LU Juridiskās fakultātes stu-
dentus. Ik gadu ZAB Cobalt 
partneŗi ziedo, lai atbalstītu 
divus izcilākos topošos juris-
tus. 

Atbalstu jurisprudencē studē-
jošiem izvēlējusies sniegt arī 
advokāte Ilze Šulce. Viņa uz -
skata, ka ir svarīgi atbalstīt 
savus topošos kollēgas ceļā uz 
izglītības iegūšanu. 

Baltu filoloģijas studijās
Godinot sievas Metas Ūdres 

piemiņu, vīrs Jānis Ūdris di  bi-
nāja stipendiju Vītolu fondā. 
Kad Jānis Ūdris devās Mūžībā, 
stipendijas kārtošanu pārņēma 
dēls Jānis. Metas un Jāņa Ūdru 
piemiņas stipendija novēlēta 
latviešu valodas un literātūras 
studentiem.

Valža Muižnieka piemiņas 
stipendiju dibinājusi Lalita 
Muižniece vīra piemiņai. Valdis 
Muižnieks bijis viens no ALJA 
dibinātājiem, organizējis lat-
viešu valodas studijas Rietum-
mičiganas universitātes Valodu 
fakultātē. Par ieguldījumu lat-
viešu valodas populārizēšanā 
saņēmis Rietummičiganas uni-
versitātes goda doktora gradu. 
Dibinātā stipendija ir turpi nā-
jums Valža Muižnieka vēlmei 
atbalstīt baltu filoloģijas nozari 
un tajā studējošos. 

Vecāku Annas un Dāvida 
Mežciemu piemiņas stipendiju 
dibinājusi meita Sigrida Reni-
gere-Indāne. Tēvs Dāvids bija 
civilinženieris, māte Anna rū -
pējās par mājsaimniecību. Sa  -
glabājot vecāku piemiņu, Sig-
rida sniedz atbalstu baltu 
fililoģijas studentiem.

Veltas Skultānes piemiņas sti-
pendiju dibināja meitas Vieda 
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Tikšanās ar dzejnieci un mākslinieci
Loti Vilmu Vītiņu – Kalifornija/Latvija

1. novembŗa rīts uzausa 
apmācies un miglā tīts,  un es 
nodomāju, ka šī būs ļoti pie -
mērota diena, lai atvērtu vaļā 
logu un ielaistu istabā zilu 
mākoni, kas ielīstu degunā un 
iedvesmotu mūs sasmaržot visu, 
kas ir visapkārt un uz mirkli 
palīdzētu mums kļūt par ma  -
zajiem Dzejniekiem.  Tie, kas ir 
lasījuši Lotes Vilmas Vītiņas 
grāmatu “Dzejnieks un smarža”, 
jau būs dzirdējuši par zilo 
smaržu mākoni.  “Dzejnieks un 
smarža”,  ir jaunākā vecuma 
bērnu bilžu grāmata par mazo 
Dzejnieku, kuŗš apkārtesošo 
smaržu, aromātu un smaku ie -
dvesmots, sāk rakstīt dzejoļus.  
Kā dvako slapja suņa kažoks, 
kā smaržo mammas rītakleita 
un vasaras lietus? Grāmata 
stāsta par to, ko domā mazais 
Dzejnieks, kad sajūt šos un 
citus aromātus.  

Par autori. Lote Vilma Vītiņa 
ir jauna un talantīga māk sli-
niece un dzejniece, kas kā maza 
spoža zvaigznīte uzlēca pie Lat-
vijas kultūras un mākslas de -
besīm pavisam nesen.  Bieži ir 
dzirdēts, ka “Dzejnieks un 
smarža” ir viņas pirmā grāmata, 
bet pati autore par savu pirmo 
grāmatu uzskata izdevniecības 
Kušs! izdoto komiksu grāma-
tiņu. Lotes zvaigznīte iemir-
dzējās pavisam spoži, kad šī 
gada 24. jūlijā viņai tika pie -
šķirta Jāņa Baltvilka balva par 
grāmatu “Dzejnieks un smarža” 
un viņa tika atzīta par labāko 
illustrātori bērnu un jauniešu 
grāmatu mākslā.  Jāņa Baltvikla 
balva ir augstākā atzinība bērnu 
literātūras jomā Latvijā, ko pie-
 šķiŗ rakstniekiem, dzejnie kiem, 
tulkotājiem un māksli niekiem.

Visu oktobri čakli rosījāmies, 
lai tikšanās ar dzejnieci izdotos  
veiksmīga un interesanta. Jau-
nāko klašu bērniem bija uzde-
vums padomāt un uzzīmēt, kā 
smaržo pastaiga parkā, bet 
vecāko klašu skolēni iztēlojās,  
kā smaržo viņu svētdienas.  
Sandjego skolas pārzines San-
dras Gotlaufas un skolotājas 
Līgas Svikss vadībā bērni bija 
veiksmīgi izpildījuši mājas-
darbu. Skolotāja Sanita Šūmane 
sagatavoja Losandželosas sko-
las jaunākos bērnus. Gatavo-
šanās virtuālai nodarbībai ar 
Loti notika ārā, svaigā gaisā, 
kur arī labāk sapņot par to, kā 
smaržo pastaiga parkā. Vēlāk 
dzejniece ar sajūsmu klausījās, 
ka viņas nodarbībai gatavo-
jāmies parkā; tā viņai ir ļoti 
nozīmīga vieta, jo tieši parkā 
viņa uzrakstīja savu pirmo dze-
joli.

Losandželosas skolas vecāko 
klašu audzēkņus virtuālajai 
no darbībai gatavoju es pati.  
Mazliet baidījos, ka manis iz -
vēlētā tema – par to,  kā smaržo 
svētdiena, 4.‒7. klašu skolēniem 
būs pārlieku abstrakta. Izrā-
dījās, ka bažām nav pamata un 
bērni  zināja pastāstīt, ka viņu 
svētdienas smaržo pēc saules 
siltuma, prieka, mammas cep-
tās omletes, vēja un ābolu 
pankūkām.  Man bija patiess 
prieks, ka mūsu sarunās ie -

saistījās arī vecāki un dalījās ar 
pārdomām par smaržām, kas 
atsauc atmiņā viņu mājas un 
bērnību Latvijā, vasaru pie 
jūras, rudeni ar trūdošu lapu 
klājienu zem kājām, zāļu vai -
nagus Līgo vakarā u.c. Bērniem 
bija daudz jautājumu par to, ko 
īsti dara illustrātors, ar kādiem 
materiāliem strādā Lote un 
kādā vecumā viņa sāka zīmēt 
un rakstīt dzejoļus.  

nedēļu gatavošanās beidzot no -
tika gaidītā tikšanās. Šis 1. no -
vembŗa rīts bija īpašs ne vien 
tāpēc, ka mums bija ciemiņš no 
Latvijas, bet arī tāpēc, ka šī bija 
pirmā virtuālā nodarbība, kuŗā 
kopā piedalījās gan Losan dže-
losas, gan Sandjego latviešu 
skolu audzēkņi. Nodarbības 
ievadā Lote nolasīja priekšā 
savu grāmatu un pēc tam 
jaunāko klašu bērni pastāstīja, 

Uzzinājām, ka Lote lielākoties 
zīmē tikai ar tušu un pēc tam 
savus darbus lejup lādē datorā, 
kur tos apstrādā un ietonē 
vieglos pasteļtoņos. Varējām ap -
skatīt viņas rakstāmrīkus un 
tušas pudelītes. Mūsdienās, kad 
visbiežāk zīmējam ar zīmuli, ko 
var viegli izdzēst, grūti iedo-
māties, kā var zīmēt technikā, 
kur kļūdas nav pieļaujamas un, 
ja kaut kas nesanāk, darbs jāsāk 

ciālas caurspīdīgas aromatizē-
tas lakas.  Ļoti interesants jau-
tājums bija par to, vai Lotes 
pašas istaba izskatās līdzīgi 
mazā Dzejnieka istabai, kas 
attēlota grāmatā un vai viņai ir 
rakstāmmašīna?  Lote atbildēja, 
ka viņas istaba ir līdzīga, bet 
rakstāmmašīnas gan viņai ne -
esot, kaut gan to viņa ļoti,  ļoti 
vēlētos.  Es biju pamanījusi, ka 
Dzejnieka istabas attēlā pie 

Nodarbībai cītīgi gatavojos 
arī es pati.  Pārvarot nedrošību,  
centos apgūt, kā izmantot 
Zoom platformu un papildu 
technoloģijas, kas ļautu īstenot 
iecerēto un palīdzētu dalīb-
niekiem aizmirst, ka mūs šķir 
tūkstošiem kilometru un atšķi-
rīgas laika joslas.  Ļoti vēlējos 
nodrošināt sajūtu, ka visi bērni 
ir kopā un vienlaikus sadarbo-
jas ar mākslinieci.  Arī Lotei šī 
bija pirmā virtuālā dzejas un 
mākslas nodarbība, kuŗas 
mērķ auditorija ir bērni, tāpēc 
bija nepieciešamas vairākas 
atsevišķas Zoom tikšanās, kad 
mēs ar Loti testējām, kas dar -
bojas un kas ne. Pēc vairāku 

kā viņi paši ir meklējuši iedves-
mu saviem zīmējumiem. Man 
šķiet, ka nodarbības interaktīvā 
daļa bērniem patika vislabāk.  
Katram skolēnam bija iespēja 
pastāstīt, kā, viņaprāt,  smaržo 
pastaiga parkā un tai pat laikā 
Lote uz ekrāna zīmēja bērna 
teikto. Visi ar interesi sekoja 
līdzi, kā ekrāns piepildās ar 
cukura spilventiņiem, zāles pļā-
vēju, saldējumu, kokiem, lapām 
un burbuļiem. Pēc tam ap  ska-
tījām slīdīti ar bērnu zīmēto,  
un Lote uzslavēja bērnu re  dzē-
jumu par smaržām parkā. 
Bērni un vecāki uzdeva daudz 
jautājumu, uz kuŗiem māksli-
niece aizrautīgi atbildēja.

no jauna. Lote pastāstīja, ka 
ideja par grāmatu ar smaržu 
tēmu nākusi no viņas mam-
mas, jo smaržas ir viņas aiz -
raušanās.  Lotes mamma ir arī 
grāmatas redaktore,  un dzejo-
lis par mīksto mammas rīta-
kleitu ir īpašs veltījums viņas 
māmiņai. Daži visvērīgākie la -
sītāji pamanīja, ka grāmatas 
vāka iekšpusē daudzu citu 
mazu zīmējumu vidū ir viena 
zemene, ko ieskrāpējot,  uzvēdī 
svaigu zemeņu smarža. Arī 
ideja par zemeni ar aromātu 
pieder Lotes mammai. Lote 
pastāstīja, ka šo efektu var pa -
nākt grāmatas iespiešanas pro-
cesā uz papīra uzklājot spe-

Tikšanās ar dzejnieci un mākslinieci Loti Vilmu Vītiņu

sienas ir bilde ar plakātu no 
manā bērnībā ļoti iemīļotas 
filmiņas “Ezītis miglā”.  Izrādās, 
ka Lote bija ilgi domājusi, kādu 
plakātu uzzīmēt mazā dzej-
nieka istabā,  un no domas par 
mūsdienu “multeņu” varoņiem 
bija atteikusies uzreiz un pali-
kusi  pie  senākās filmiņas, kas 
pašai ir ļoti mīļa.  

Nākamajā nodarbības daļā 
darbojās vecāko klašu skolēni. 
Bija tik jauki redzēt,  kā attēls 
pamazām top un „pildās” ar 
bērnu svētdienas smaržām – 
slapjas zāles un rasas smaržu, 
ko var sajust,  pastaigājoties pa 
parku ar vectēvu, svaiga gaisa 
smaržu, kas uzvēdī,  braucot ar 
divriteni, ūdens peldes smaržu, 
prieka, saules siltuma, papus 
cepto ābolu pankūku un mam-
mas siltās gultas smaržu. 

Stunda aizritēja nemanot, 
visi kā viens nebija ar mieru 
šķirties. Lote arī pačukstēja 
mazu noslēpumu, proti, pašlaik 
top viņas jaunā grāmata, kas 
vairāk  domāta pusaudžiem, un 
tās galvenā varone ir meitene. 

Māksliniece ļoti aktīvi dar-
bojas zīmējot un rakstot ko -
miksus. Šis ir žanrs, kas ir viegli 
saprotams un ļoti tuvs dau -
dziem mūsdienu jauniešiem.  
Visiem par prieku uzzinājām, 
ka izdevniecības Kušs! publi-
cētos komiksus, kur ir iekļautas 
arī Lotes illustrācijas var nopirkt 
arī Losandželosā un Sandjego.  
Lielāka formāta zīmējumus var 
apskatīt un iegadāties lapā 
https://lotevilma.bigcartel.
com. Izrādās, ka viņas darbi 
ceļo gan uz Eiropu, gan citām 
pasaules valstīm un ka viņa tos 
pat ir vairākkārt sūtījusi kādam 
mākslas entuziastam tepat Lo -
sandželosā.  
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Tikšanās ar dzejnieci un mākslinieci
Loti Vilmu Vītiņu – Kalifornija/Latvija

Karalis Kārlis un gīds Karga
Lalita Muižniece, Pēdas. Melita Rīgā, apgāds „Mansards”, 2020. g., 112 lpp.

Sarunas beigās teicām lielu 
paldies Sandjego skolai par 
piedalīšanos un sadarbību,  
īpaši skolas pārzinei Sandrai 
Gotlaufai un skolotājai Līgai 
Svikss par ieguldījumu, sagata-
vojot skolas audzēkņus.  Esam 
ļoti pateicīgi arī Losandželosas 
skolas skolotājai Aijai Zeltiņai-
Kalniņai, kas skolai sagādāja 
“Dzejnieks un smarža” grā-
matas un piedāvāja sākotnējo 
ideju par nodarbību. Paldies 
Losandželosas skolas mācību 
pārzinei Sanitai Šūmanei par 
darbu ar vismazākajiem au -
dzēk ņiem, kas sagatavoja bur-
vīgus zīmējumus un interesan-
tas pārdomas par smaržām 
parkā. Esmu ļoti pateicīga vi -
siem skolēniem par to, ka viņi 
tik aktīvi iesaistījās, zīmēja, 
smaržoja, juta, dalījās un no -
teikti arī atrada iedvesmu kā -
dam dzejolim vai zīmējumam.  
Ne brīdi nešaubos, ka jūsos 

visos mīt mazais dzejnieks, 
rakstnieks un domātājs! Un 
protams teicām lielu paldies 
Lotei par tik sirsnīgo sarunu un 
skaistajiem zīmējumiem. Lote 
bija tikko nosvinējusi savu dzim-

šanas dienu,  un visa skolas 
saime kopīgi viņai novēlēja 
daudz laimes un iedvesmas 
turpināt radīt un priecēt savus 
lasītājus un mākslas cienītājus.  
Man bija patiess prieks gatavot 

šo nodarbību un vairot bērnu 
interesi par mākslas un literā-
tūras aktuālitātēm Latvijā.  

Lotes Vilmas Vītiņas zīmē ju-
mus var apskatīt tīmekļa vietnē 
https://lotevilma.bigcartel.

com. Izdevniecības Kušs! ko -
miksus var uzmeklēt šajos grā -
matu/komiksu veikalos: Giant 
Robot, Los Angeles, Seite, Los 
Angeles, Other Books, Los Angeles, 
Verbatim Books, San Diego

Ja nu kādus rakstījumus var 
dēvēt par definitīviem (t.i. no -
teiktiem, galīgiem) sava temata 
izgaismojumiem, tad tie ir 
Lalitas Muižnieces droši vien 
vairāk atmiņā nekā iztēlē ba -
zētie neliela apjoma, bet ārkār-
tīgi redzīgie un kodolīgie dar-
biņi Pēdas un Melita Rīgā. Tie 
abi ir autores pusmūža laika 
sacerējumi, kuŗus no mūsdie-
nām šķir  jau vairāk nekā 40 
gadi. Pēdu pirmizdevumu sagā  -
dājis apgāds „Ceļinieks” Ka -
nadā 1975. gadā, bet ap to pašu 
laiku sarakstītā Melita Rīgā 
fragmentāri publicēta žurnālā  
Avots 1990. gadā ar nosauku-
mu Melitas piedzīvojumi Rīgā. 
Kopš pirmpublikācijām kā Lat-
vijā, tā ārpus tās ir izaugušas 
jaunas latviešu paaudzes, tāpēc 
abu darbu atkārtota parādī-
šanās, šoreiz vienos vākos ir 
apsveicama. 

Pēdas izstāsta mazās Lalitas 
atmiņas no padomju un vācu 
okupācijas laika 1940. gadu pir-
majā pusē. Grāmatas lappušu 
malās mazākiem burtiem ie -
spiestie varas iestāžu oficiālie 
pa  ziņojumi un cenzētajās avī-
zēs ievietotā propaganda skarbi 
kontrastē ar to, ko pat mazs 
bērns jau spējīgs uztvert kā 
dzīves reālitāti. Vēlākajām lasī-
tāju paaudzēm bērna varbūt  
naivais tomēr skaidrais un 
godīgais lietu skatījums varētu 
šķist kā jaunatklāsme, jo, pat 
paturot prātā Dzintras Gekas 
sagādātos Sibirijas bērnus, vai-
rums atmiņu tomēr rakstītas 
no pieaugušo skatu punkta. 
Muižnieces laikabiedrus – kāds 
ir arī šo rindu rakstītājs – viņas 
stāstījums rosinās uzvandīt pa -
šiem savas bērnības atmiņas un 

salīdzināt tās ar lasāmajām. – 
Kad pēc meitenes tēva Jūlija 
Lāča atbrauc deportētāji un 
Lalita pa gabalu klausās viņu 
runās, viņai „liekas, ka viņi 
nerunā latviski” (12. lpp.). Var -
būt ir polītiski nekorrekti tā 
teikt, bet manu vecvecāku 
aizvedēji 14. jūnija rītā tomēr 
runāja latviski. Drausmīgo brīdi 
atceroties, arī mani vecāki ar 
nožēlu balsī mēdza teikt: „Viņi 
visi bija latvieši.” Nu bija taču 
kollaboranti arī starp mūsu 
pašu tautas brāļiem, vai gan 
varam to noliegt? 

Kad īsi pirms okupācijas La -
lita runā ar tēvu un nevar īsti 
saprast, ko nozīmē vārds „pre-
zidents”, viņi nonāk pie meite-
nei saprotamāka vārda „kara-
lis”. Nu viņai Kārlis Ulmanis, 
kuŗš vēl „valda pār zemi”, ir 
karalis. (25.) Es savukārt atce-
ros savu pirmo latviešu valodas 
lasāmgrāmatu, kur Ulmanis 
tika saukts par Vadoni, ar lielo 
V. Vāciešiem bija Fīrers, latvie-
šim – Vadonis. Vai nav nožē-
lojami, ka tagad, daudzus gadu 
desmitus vēlāk, neatļaujamies 
runāt un rakstīt ne par latvis-
kiem vadoņiem, nedz papil-
dināt savu lietoto ģermānismu 
krājumu ar fīreri, jo pastāv 
risks, ka mums vai mūsu ap -
runātajiem varētu pierakstīt 
autoritāras tendences! Mums 
nākas izlīdzēties ar anglicismu 
līderis, kaut rodas asociācija ar 
liderīgu cilvēku, kas, pēc sino-
nimu vārdnīcas, ir nevīžīgs, 
nevērīgs, paviršs (darbā), ne -
nopietns, neakurāts, slampīgs. 
Kāda vaina būtu runāt par 
vadoņiem, šoreiz gan ar mazo V? 

Melita Rīgā stāsta par trim-
das latvietes viesošanos dzim-

tenē 1970. gados. Autore izvē-
lējusies nelielas aizplīvurotības  
paņēmienu, sevi Lalitas vietā 
nodēvējot par Melitu, un ie -
viesusi drusku sirreālistisku, 
bet viņai labvēlīgu gīda Kargas 
tēlu, kas viņai dzimteni ļauj 
skatīt patriotes acīm, nevis tā, 
kā to vēlētos kultsakaru ko  mi-
tejas amatpersonas. Arī šis sa -
cerējums ikvienā lasītājā iz  rai-
sīs vēlēšanos salīdzināt lasīto ar 
viņa paša pieredzi, pirmoreiz 
atgriežoties Latvijā kopš 1944. 
gada. 

Mana pirmā atgriešanās bija 
krietni vēlāk par Lalitas-Melitas 
atgriešanos, tā bija 1991.gada 
vasarā, kad Latvija jau stāvēja 
uz neatkarības atjaunošanas 
sliekšņa, bet daudzas sadzī-
viskās ačgārnības jau ietiecās 
arī neatkarības laikā. Kom pli-
cētā iepirkšanās Centrālajā grā-
matu antikvariātā (84. – 86.) 
man atgādināja pirmo iegrie-
šanos vecajā Nacionālās bib-
liotēkas ēkā. Pieradis pie bib-
liotēkām Rietumos, steidzos 
tūdaļ pie kartīšu kataloga, bet 
mani aizturēja bibliotēkas dar-
biniece, norādīdama, ka man 
vispirms būtu nācies pierak-
stīties pie reģistrācijas galdiņa 
un pēc tam pieiet pie izziņu 
būŗa. „Pa bibliotēku taču ne -
staigā kā pa parku,” viņa mani 
norāja. Atceros telefona zva-
nījienu  no Cēsīm uz Rīgu, pēc 
kuŗa pasta darbinieks, samaksu 
iekasēdams, laipni pavaicāja: 
„Nu, vai labi varējāt sadzirdēt?” 
Atmiņas, atmiņas... Cik daudz 
tomēr aizgājušie trīsdesmit 
gadi paguvuši izmainīt!

Melita Rīgā no jauna uzvan-
da nu jau par laimi tālā pagātnē 
palikušo kultūrsakaru tematu. 

T. s. Melita vaļsirdīgi atklāj, 
kādam sevis pazemošanos ris-
kam bija pakļauti Latviju 
grupās apciemojošie trimdi-
nieki. „Grupai bija jātiek pie -
ņemtai, tādēļ tika rīkota pie -
ņemšana,” viņa stāsta. (58.) 

jiem. Tādā veidā viesi no trim-
das būtu iemanevrēti situācijā, 
kur viņiem savā veidā nāktos 
izrādīt cieņu pret sarkano 
krāsu. Melita sev ielēsto pasnie-
dzamo ziedu atraida, bet vai 
gan trūka trimdinieku, kas 
šādos inscenējumos ļāva sevi 
iesaistīt, skandinot, piemēram, 
glāzes par godu visādām pa -
domju svinamdienām? Īpaši 
starp gados vecākiem, kas 
spilg tāk par Melitu atcerējās 
pašu pieredzētos Staļina laikus 
un tāpēc bažījās par savu 
drošību un labklājību pat vēl 
Brežņeva t. s. stagnācijas gados? 
Melitu no sevis iemanevrēša-
nas kompromitējošās, ar viņas 
sirdsapziņu nesaskanīgās situā-
cijās pasargāja viņas samērā 
jaunākie mūža gadi un, jā, tas 
pats iedomātais gīds Karga, ko 
varētu saprast kā, jā, to pašu, 
tikai citā vārdā nosauktu sirds-
apziņu un godaprātu.

Jāuzteic grāmatiņas dizainers  
Māris Garjānis par neparasti 
pievilcīgo izdevuma ārējo vei-
dolu. Dažs mazāks fotoattēls kā 
tumsas vai miglas apņemts, bet 
tāda jau paliek arī cilvēka 
pagātne, par kuŗu viņa atmiņas 
gribot negribot ietekmē tālā-
kajā mūža ceļā gūtā pieredze. 
Nav salasāms uz vāka braucošā 
nakts tramvaja numurs, tomēr 
šaubu nav, ka tas ir vienpad-
smitais: visi citi tramvaja līniju 
numuri Rīgā gadu gaitā iz -
mainīti, bet vienpadsmitais vēl 
tagad brauc uz Mežaparku. 
Aizņemoties Lalitas Muižnieces 
māsas Māras Celles grāmatas 
virsrakstu, arī Lalita taču ir – 
Meitene no Mežaparka.

„Pieņemamā zāle bija liela un 
plika. Ja neskaita Ļeņina bildi 
priekšā pie sienas..., kreisajā 
pusē galdu ar karodziņiem: sar-
kanu ar sirpi un āmuru, otru – 
sarkanu ar sirpi un āmuru un 
pāris zili baltām viļņotām lī -
nijām un vēl baltzvaigžņu zilā 
laukā un sarkani baltām svīt-
rām un sarkanu kļavu lapu 
baltā laukumā un diviem sar-
kaniem laukumiem.”(91.) It kā 
sarkanās krāsas vēl nepietiktu, 
grupas pavadone Ieva ved līdzi 
autobusā uz pieņemšanu pušķi 
sarkanu neļķu (89.), kuŗas sa -
dala starp grupas dalībniekiem, 
lai tie ziedus pasniegtu gai-
dāmās programmas izpildī tā-
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Mīļie mūzeja un pētniecības centra “Latvieši 
pasaulē” biedri, draugi un atbalstītāji!

Medicīnas studijās 
Īpašs projekts medicīnas stu-

dentiem sadarbībā ar LU ir 
Anitras Liesmas Izoldes Lek-
sers un Kārļa Leksera piemiņas 
stipendija. Tā paredzēta rezi-
den tūrā studējošiem, kuŗi pa -
dziļināti studē onkoloģiju vai 
sirds slimības un vēlas papil di-
nāt savas zināšanas ārpus Lat-
vijas. Stipendija ir sekmējusi 
LU studentu dalību konferencēs 
dažādās pasaules valstīs.

Zvejnieku ģimenes fonda sti-
pendijas dibinātas pēc Andreja 
Zvejnieka iniciatīvas. Viņš bija 
talantīgs ķīmiķis un veiksmīgs 
uzņēmējs. Trimdas gadus Zvej-
nieku ģimene pavadīja ASV. Dēls 
Pēteris Zvejnieks ar ģimeni turpina 
tēva vēlējumu atbalstīt to pošos 
mediķus un ķīmiķus studiju ceļā.

Pedagoģijas studijās 
Jāņa un Annas Marijas Eglītes 

piemiņas stipendiju dibinājuši 

Andrejs Eglīte un viņa māsa 
Dace Lisa (Eglīte) Taylor. Eglīšu 
dzimtu allaž raksturojis pama-
tīgums – nopietna attieksme 
pret veicamo pienākumu, aug-
sta atbildības sajūta, prasme ar 
cieņu izturēt ikvienu likteņa 
trie  cienu un Dieva un Tēvze-
mes mīlestība, kura allaž tikusi 
apliecināta ne ar skaļiem vār-
diem, bet godīgi paveiktos dar-
bos. Stipendija novēlēta gan 
pedagoģiju, gan farmāciju stu-
dējošiem. 

Marijas Ķeņģes piemiņas sti-
pendijas mērķis ir atbalstīt ta -
lantīgu un perspektīvu mājtu-
rības skolotāju izaugsmi. Stipen-
diju, Daugavas vanadžu Goda 
prezidentes Marijas Ķeņģes pie -
miņai, dibinājušas Daugavas 
Vanagu nodaļu vanadzes visā 
pasaulē. 

Godinot mātes Valijas Tijas 
Sausiņas (dzim. Lapševskis) pie -
miņu, meita Māra Prāvs dibina 
stipendiju, lai atbalstītu jaunieti 

no Talsiem. Stipendija piešķirta 
centīgai topošajai vizuālās māk-
slas skolotājai.

Politikas studijās
Ceronis Bīlmanis bijis in  že-

nieris, matemātiķis, sabiedris-
kais darbinieks. Kaut arī liela 
daļa mūža tika pavadīta mītnes 
zemē Amerikā, viņam allaž bija 
svarīgs viss, kas norisinās Tēv-
zemē. Pateicoties Ceroņa Bīl-
maņa testamentārajam novēlē-
ju mam, ik gadu Ceroņa Bīl-
maņa piemiņas stipendija at -
balsta LU studentus, par prio-
ritāti izvirzot polītiku un in -
ženieŗzinātnes.

Stipendiju polītiku studējo-
šiem dibinājusi arī Sandra Kal-
niete, kuŗa lēmumu dibināt sti-
pendiju polītikas studentiem 
pamato: “Es vēlos, lai Latvija 
kļūtu par modernu un kon ku-
rētspējīgu valsti. Tam nepie-
ciešami izglītoti, uzņēmīgi un 
talantīgi cilvēki. Es ceru, ka 
mana stipendija kādam spē jī-

gam jaunietim pavērs iespējas 
kļūt par izcilu starptautisko 
attiecību speciālistu, kādi tik 
ļoti ir vajadzīgi Latvijai.” Sandra 
Kalniete ir Eiropas Parlamenta 
deputāte un “Kokneses fonda” 
padomes priekšsēdētāja.

Stipendija dažādām 
studijām programmām

Vītolu fondā dibināta Latvijas 
Universitātes studenšu korpo-
rācijas Gundega stipendija. 
Kor porācija Gundega ir otrā 
vecākā un viena no lielākajām 
studenšu korporācijām Latvijā. 
Stipendija ir paredzēta Korp! 
Gundega studenšu studiju mak-
sas segšanai. Kad Juris Melbār-
dis devās Aizsaulē, lielāko daļu 
īpašuma viņš atstāja savu brāļu 
bērniem. Viņš ļoti cienīja iz  glī-
tību, tāpēc lūdza, lai viņu drau-
gu meita Zane Stait-Gardner 
ziedo stipendijām latviešu stu-
dentiem. Viņa vēlme bija atbal-
stīt studējošos Latvijas Univer-
sitātē. 

Puteņu ģimenes stipendijas 
atbalsta dažādu nozaru studen-
tus. Gadu gaitā atbalstīts apjo-
mīgs LU absolventu skaits. 
Mārtiņš un Kristīna Puteņi ar 
bērniem ir apmetušies uz dzīvi 
ASV. Mārtiņš ir ķīmiķis un 
strādā lielā zāļu firmā, bet 
Kristīna ir pamatskolas skolo-
tāja. Puteņu ģimene atzīst: 
“Izglītība ir ne tikai ceļš uz per-
sonisku labklājību, bet arī uz 
mieru, saticību un labklājību 
visām pasaules tautām un val-
stīm. Zinām, ka Latvijā ir daudz 
studentu ar idejām, degsmi un 
spējam, bet viņiem  palīdzētu 
financiāls atbalsts, lai atvērtos 
kādas durvis. Pateicamies Vilim 
Vītolam par izveidoto struk-
tūru, kuŗā mēs varam pieda-
līties, lai izpalīdzētu kādam 
tāpat, kā reiz kāds cits mums 
palīdzējis.”

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv

ANNIJA BULLE

Ieguldījums Latvijas nākotnē
Vītolu fonda sadarbība ar Latvijas Universitāti

sekmē 996 jauniešu ceļu uz izglītību

Visiem 2020. gads ir bijis ne 
ierasts. Jums. Mums. Ceram, 
ka turaties veseli, vingri! Šogad 
mūzeja krājumu, kuŗā ir 18 000 
vienību,  papildināja Indijas 
latvietes steigā sašūta aizsarg
maska no lina; Igaunijas lat
vietes Lauras Šmidebergas 
traus lās stikla rotas COVID-19 
vīrusa formā. Izveidojām “Rīga 
1944” orientēšanos pilsētvidē, 
ko var veikt svaigā gaisā vien
atnē vai mazās grupās. Po  pu
lārie Rudens LaPa pasākumi 
šogad noris nevis Vecrīgā, bet 
virtuālajā internacionāli pie 
ejamā pasaulē, tāpat kā astoņu  
stundu gaŗais “Valiant” filmas 
atbalsta ZOOMatons. Atjauno
tajā mūzeja mājas lapā www.
lapamuzejs.lv izceļam nodaļas 
Mūzejs runā un Mūzejs rāda. 
Nemainās tas, ka Latvieši Pa -
saulē ir nevalstiska organi
zācija, kuŗas darbību 13 gadu 
gaŗumā uztur un atbalsta 
galvenokārt ZIEDOTĀJI!

Mums nepieciešami $40 000 
nākamā gada sekmīgai dar
bībai, lai paturētu visus dar
biniekus, kas īstenojuši tik 
veiksmīgās, ietekmīgās, pat  in 
novatīvās mūzeja un pēt nie
cības centra programmas. 
Mums apsolīti divi ziedojumi, 
viens $ 5000, otrs 5000 eiro, ja 
vien līdz šī gada beigām no 
sabiedrības saņemam $30 000!  
LŪDZU, palīdziet mums sas
niegt summu, kas pievienos 
šos papildu $10 000!

Ko esam paveikuši 2020. ga  dā 
par pagājušā gada nogalē sazie-
dotajiem $48 000 un papildus 
piesaistītajiem grantiem pro-
jektu konkursos?  

1. Pieņēmām uz gadu vēl vienu 
krājuma glabātāju – Uldi Di -
miševski. Krājuma glabātāji un 
mūzeja kurātori nemitīgi strādā 
pie dāvināto priekšmetu aprak-
stīšanas, dāvinātāju intervēša-

laušanās spēlē un izstādē 
“Bēgļu gaitās”. Spēle un izstāde 
“Bēgļu gaitās” ieguva 2. vietu 
Latvijas Mūzeju biedrības kon-
kursā “Gada balva 2020”! 

4. Mūzejs izveidoja un nu 

mē  nesi bibliotēkā no mūzeja 
krājuma tiek izstādīts Mēneša 
priekšmets, kuŗa stāstu publicē 
arī diasporas presē. 

6. Kopā ar režisori Māru 
Pelēci turpinās darbs pie piln-
metrāžas dokumentālās filmas 
“Valiant!”, kas rādīs ārzemju 
jauniešu paņēmienus 20. gad-
simta 80. gados uzturēt dzīvu 
ideju par Latvijas neatkarības 
atjauno ša nu. Vērienīgā “Nyet, 
Nyet, Soviet” izstāde pandēmijas 
dēļ tika pār celta un nu notiks 
2021. gadā Lat  vijas Dzelzceļa 
vēstures mūzejā.

7. 2020. gada rudenī ar nepil-
nu slodzi mūzejā darbu sāka iz -
pilddirektore Ieva Vītola, kuŗas  
iesaiste administrātīvajā darbā, 
organizācijas reprezentācijā un 
interešu lobēšanā vairos mūzeja 
“Latvieši pasaulē” redzamību un 
financējuma piesaistes iespējas. 

8. Šogad pandēmijas ierobe-
žo jumu dēļ pasākumu cikla 
“Ru  dens LaPa” vakarus rīko 
vir  tuāli: 12. novembrī – Rakst-
nieku cēlienu Sarmas Muiž-
nieces Liepiņas vadībā, de  cem-
brī – Laumas Cennes un Mari-
annas Auliciemas stāstu par 
mūzeja trimdas tautastērpu kol-
 lekciju un tās aizraujošo izpēti.

9. Ir iegādātas profesionālas 
foto lampas ar statīviem krā-
juma priekšmetu fotografēšanai 
un digitālizēšanai.

10. 2019. gada nogalē mūzejs 
“Latvieši pasaulē” saņēma ļoti 
dāsnu $100 000 mērķziedojumu 
no Maijas Hinkles, mūzeja dibi-
nātājas un ilggadējas valdes 
priekšsēdes. Ziedojums, veltīts 
Maijas dēla Kristapa Hinkles 
piemiņai, iecerēts kā sēklas 
nauda paliekošu mūzeja telpu – 

nas, fotografiju atšifrēšanas, lai 
katra dāvinātā priekšmeta no -
zīme būtu skaidra un skatāma 
vēsturiskā kontekstā.

2. Sagatavojāmies mūzeja 
valsts akreditēšanai un akre-
ditācijas komi  sijas vizītei 2020. 
gada 28. oktobrī.

3. Uzņēmām 2400 skolēnu, 
ģi  menes un draugu grupas iz -

Vec rīgā piedāvā interaktīvu 
orien tēšanos pilsētvidē “Rīga 
1944”, kas palīdz iepazīt Latvijas 
ie  dzīvotāju dzīvi Otrā pasaules 
kaŗa laikā. 

5. Sadarbībā ar Latvijas 
Nacio nālo bibliotēku ir pieeja-
ma datubāze “Latvieši pasaulē 
– fotogrāfiju krājums” (https://
latviesipasaulefoto.lv). Katru 

īpašuma iegādei. 
Ar savu ziedojumu lūdzam 

Jūs palīdzēt mums turpināt 
īstenot mūzeja “Latvieši pa 
saulē” krājuma apstrādi, iz 
stāžu, filmu, dažādu interak
tīvu nodarbību un skolu pro
grammu attīstību! 

Sirsnīgs paldies!

Sarma Muižniece Liepiņa, 
LaPa valdes priekšsēde
Ieva Vītola,
LaPa izpilddirektore
Biedrībai “Latvieši pasaulē – 

mūzejs un pētniecības centrs” 
var ziedot vairākos veidos un 
valstīs:

 Mūzeja mājas lapā https://
www.lapamuzejs.lv/iesaisties/
ziedot/, maksājot ar kreditkarti;

 ASV var sūtīt čeku, adresētu 
LDMF (Latvian Diaspora Mu -
seum Fund) c/o Marcis Voldiņš, 
131 Langdon Street, Newton, 
MA 02458. (LDMF ir 501c3 
bezpeļnas organizācijas statuss);

 Kanadā, lai saņemtu no -
dokļu atlaidi, čeku var rakstīt 
uz “Latvian Relief Society of Ca -
nada – Daugavas Vanagi” vārda, 
atzīmējot, ka ziedojums ir mū -
zejam “Latvieši pasaulē”. Čeku 
lūgums sūtīt: Ms. Gunta Rey-
nolds, Daugavas Vanagi Ka -
nadā, 4 Credit Union Drive, 
Toronto, ON M4A 2N8

 Latvijā un citur pasaulē var 
veikt naudas pārskaitījumu uz 
biedrības kontu: “Latvieši pa -
saulē – mūzejs un pētniecības 
centrs”, AS “Swedbank”, 
LV15HABA0551018556914, 
SWIFT HABALV22,
reģistrācijas numurs 
40008119789

Fotografiju paraksts: Tekstilmākslinieces Laumas Cennes 
kvadrātiņš, veidots mūzeja “Latvieši pasaulē” projektam 
“Stāstu sega” 2018. gadā
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Nipernaadi, Fierce Sea and Song 
of Freedom. Gailit wrote all of 
these books as an émigré, and I 
have released them and others 
while in America.

To be sure, I also published 
books by German authors, in -
cluding works by Kurt Kluge, 
Karl Scherzinger, Bruno Brehm, 
Hans Haas, Herner, Kroeger, 
Dehnert and Tiegel. I could have 
published any of them during 
Latvia’s period of independence.

I also am very proud of anthol-
ogy of German prose, People 
and Destinies, which was trans-
lated by Teodors Lejas-Krūmiņš. 
That such a book could be pub-
lished during a war and an occu-
pation, was fantastic. The im -
pressive book has 670 pages and 
21 works by German authors 
along with brief biographies and 
descriptions of their work. Lejas-
Krūmiņš’ translation was perfect. 
Distinguished German authors 
such as Hauptmann, Keller-
mann, Pontain, Stehr, Ludwig 
Thomas and others were there, 
along with lesser writers. None 
of the works contained anything 
that included propaganda. The 
most distinguished part of the 
book, however, is the set of 21 
portraits of authors that were 
produced by Harijs Gricēvičs. 

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

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

(To be continued)

(Continued from No. 45)

My greatest doubt as to wheth-
er Steinert really was a con-
vinced Nazi occurred when I 
realized that he chose a class-
mate and friend, Rausch, as his 
secretary and right hand. 
Steinert himself was reticent in 
talking about political issues, but 
Rausch was an aggressive anti-
Nazi. The criticisms that came 
from his mouth about Hitler and 
his men were sometimes so 
fierce that they scared me. 
Rausch, however, was fearless, 
and nothing bad happened to 
him. Steinert was perfectly well 
aware of Rausch’s views, but 
Rausch was his assistant and 
friend, and they had common 
memories from back when they 
were schoolchildren. I doubt 
whether a convinced Nazi would 
have tolerated such a friend.

Grāmatu Draugs had been 
resurrected, and I could return 
to my beloved work. Now we 
had to present all manuscripts to 
censors, but I would not say that 
it was strict censorship. We had 
experienced pre-censorship and 
post-censorship that was no less 
gentle. Many writers submitted 
manuscripts which were not 
communist in nature, and they 
were not even read by the 

Russians. During the German 
occupation, I published quite a 
few books. None of them openly 
praised National Socialism, but I 
never had any problems with 
Steinert or with the censor, who 
was called Nahter. No one forced 
me to publish anything that I did 
not want to publish.

To give the reader an under-
standing that I did not publish 
books that were favorable to the 
regime, I will refer to at least 
some of the main books that we 
released. Among Latvian 
authors, two new ones appeared 
during those years – Mintauts 
Eglītis and Gustavs Bērziņš. 
Among well-known authors, I 
published works by Augusts 
Bročs, Austra Dāle, Ādolfs Erss, 
Pāvils Klāns, Zenta Mauriņa, 
Plūdons, Hilda Vīka, Kārlis 
Jēkabsons and Aida Niedra. For 
children, I published seven col-
orful and illustrated books by 
Margarita Stāraste-Barvika. 
Professor Jēkabs Nīmanis 
released a new and updated ver-
sion of his books Baby and 
Grandchild. Another very large 
and valuable book was the World 
Annual by Professor Jānis 
Bokalders. It was an almanac 
with statistics about all kinds of 
sector. Printed on thin bible 
paper, the valuable book had 

many hundreds of pages. Sadly, 
no one saw it. The book was sent 
to be printed, and I received the 
first sample copy, but then the 
Russians were approaching Rīga 
once again, and everything 
started to fall apart. I don’t think 
that any other copies were 
released from the printing com-
pany. I took my copy with me 
when fleeing, but two of my bags 

that the rest of the books were 
shredded. The new occupants 
had no use for the book. The 
professor based his statistics on 
facts, while the new rules need-
ed mendacious statistics.

Augusts Gailits, who was half 
Latvian and half Estonian, 
became much beloved during 
the German occupation. He had 
left Latvians for some reason of 

Augusts Gailītis

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

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

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

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

USD 20,–

Sandra Bondarevska.
Pētersoni Īrijā.
Kārļa Pētersona veikaliņā Dub-

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

USD 20,–

Elmārs Zemovičs.
Mūzikālā Latvija attēlos.
Coffee-table book mūzikas 

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

USD 20,–

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

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

USD 20,–

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

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

USD 35,–

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

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

USD 20,–

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

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

USD 20,–

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

priekšsēdes atmiņas par Latvijai 
nozīmīgo laiku pēc neatkarības 
atgūšanas.

USD 20,–

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

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

USD 35,–

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

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

USD 35,–

Nikos Kazantzakis.
Kristus pēdējais kārdinājums.
Romāns literatūras gardēžiem 

ar Pētera Bolšaiša priekšvārdu. 
Viņš arī tulkotājs.

USD 35,–

embitterment, though he spoke 
perfectly good Latvian, and that 
is the language in which we cor-
responded with one another. Lat   -
vians had lost, but the Estonians 
had gained a very talented prose 
writer. I published his Toomas 

disappeared during the trip, and 
one of them contained the pro-
fessor’s valuable work. I suppose 
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Atcerēsimies arī “klusos varoņus”!

No sirds Latvijai –
svinības  Sv. Pētersburgā, Floridā

INTA LĀČPLĒSE

A T S A U C O T I E S  U Z  P U B L I C Ē T O

Paldies Laika redakcijai par 
rakstu š. g. 43. numurā  par 
baltiešu demonstrāciju Ņujorkā. 
1965. gadā! Jā, es to labi atceros, 
jo,  tajā laikā būdams vēl augst-
skolas students, piedalījos gan 
demonstrācijā, gan lielajā sanāk-
smē Madison Square Garden 
arēnā. Mēs ar māsu mērījām 
1000 jūdžu braucienu no Flo-
ridas mūsu vecajā automašīnā, 
lai varētu piedalīties. Atceros, 
bija apmēram 14 000 demons-
trantu, lielākoties lietuvieši, ap -
mēram 2000 latvieši un 500 
igauņi (igauņu Amerikā ir ma -
zāk nekā latviešu un lietuviešu). 
Kad dziedāja Lietuvas himnu 
Lietuva Tevyne mūsu, tik skaisti 
skanēja! Latviešu himna arī labi 
skanēja, igauņiem bija jānāk 
demonstrācijas centrā (pie karo-
giem), lai viņus sadzirdētu. To -
ties arēnā visskaistāk skanēja Mu 
Isamaa, Mu õnn ja room, jo solo 
dziedāja izcila igauņu dziedātāja.

Kā vēsturniekam tomēr gri-
bētos patiesības labad pieminēt 
dažas lietas. Demonstrācija tika 
rīkota dienā,  kad ielas un Dag 
Hammarselda laukums bija pus-
tukšs.  Piedalījos arī citreiz kādā 
ALJAS  demonstrācijā turpat pie 
Apvienoto Nāciju nama un – arī 
tukšās ielās. Domāju, ka visla-
bākais un svarīgākais kas sanāca 
no demonstrācijas,  bija tieši,  kā 
autore (Agnija Lesničenoka – 

Red.) rakstīja,  tas, ka “stimulēja 
trimdas sabiedrību uz turpmāku 
darbību lobēšanā”,  sevišķi izceļot 
“baltiešu trimdas organizācijas 
BATUN (Baltic Appeal to the 

United Nations) izveidi”, kuŗa 
faktiski lika pamatus pirmajām 
Baltijas valstu misijām pie Ap -
vienotajām Nācijām.  Cik sapro-
tu, Latvija tagad grib kļūt par 

dalībvalsti ANO Drošības Pa -
domē (Security Council). Novēlu 
veiksmi! 

Maza piebilde. Prāvestu Trepšu 
pazinu personīgi. Viņš bija cil-

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

vēks, kuŗš  daudz  darīja baltiešu 
brīvības centienu labad. Vēl 
gribētos pieminēt arī cilvēku, 
kuŗš, cik saprotu, arī spēlēja lielu 
lomu notikumā, – lielais ideālists 
un patriots Dr. Dzintars Paegle.  
Man ir žēl, ka cilvēks, kas tik 
daudz laba darījis Latvijas labad,  
ir aizmirsts. Varbūt dzīvi vēl ir 
arī citi cilvēki,  kuŗi viņu atceras 
un varētu kaut pāris vārdus par 
viņu  uzrakstīt. Vēsture mūsu 
klusos varoņus diemžēl pietie-
kami nepiemin…

ANDREJS JANSONS, 
Floridā

P. S.  Skatiet arī:   
http://www.draugas.org/news/

batun-baltic-cooperation-in-
exile-how-baltic-americans-
banded-together-to-stir-the-con-
science-of-the-united-nations/

https://eng.lsm.lv/article/poli-
tics/diplomacy/latvia-aims-for-
a-seat-on-un-security-council.
a368531/

https://jaunagaita.net/jg250/
JG250_Ekmanis.htm

https://jaunagaita.net/jg251/
JG251_Ekmanis.htm

P.P.S. Atceros, ka mūsu mīļā 
sko lotāja Antonija Ruslejas kun-
dze, kuŗa 20 gadus pasaizliedzīgi 
kalpoja par Bruklinas latviešu 
svēt dienas skolas pārzini, stās-
tīja, kā Ņujorkas latviešu svēt-
dienas sko  las skolēni arī pie  da-
lījās de  monstrācijā.

Šo dienu redzu kā nelielā 
īsfilmā – galdi tiek klāti, pirktas 
sveces un vāzes, gādātas dāvanas,  
laikotas kleitas un rotas, aicināts, 
zvanīts un lūgts, slaucīti sviedri 
un rakstītas runas...

Ir rimusi vie -
suļvētra Eta, par 
ko vairs liecina 
tikai palmu za  ru 
klājiens Fort De   -
soto parkā.

Lielā paviljo-
na ēkā sākas 
sa rīkojuma svi-
nīgā daļa, vel tī-
ta Latvijas valsts 
102. dzim    šanas 
dienai.  

Ar ASV un 
Latvijas valsts 
himnu, ar mā  cī-
tāja Aivara Pelda 
lūgšanu, ar Lat -
vijas vēstnieka 
Māra Selgas un 
biedrības priekš-
sēdes Daces 
Ne  bares uzru-
nu un ALA At -
zinības rak stu 
pasnieg šanu.

Koncertā skan “Karoga dziesma” 
Aleksandras Ritums izpil dījumā. 
Gabija Bīriņa izdejo pašas cho -
reografēto “Pādi” no ansambļa 
”Tautumeitas” reper tuāra.  Aleksa, 
Adrija, Grēta, Paula, Sandija, Pat-
rīcija no Orlando mūs iepriecina 

ar Guntara Rača dziesmu “Daudz 
laimes, Latvija!” Arta Jekabsone 
spēlē vijoli, dzied, runā dzeju 

“Mēs būsim tā, kā ūdensrozes 
ezerā, / Kā bērzu rindas ceļmalā. 
/ Kā gliemežvāki jūrmalā. / Mēs 

“Daugav’ abas malas”, un katrs 
var izteikt vēlējumu Latvijai un 
iemest sveicienu gliemežvāka 
veidā jūrā.

Ar īpašiem piesardzības notei-
kumiem risinās šis pasākums, 

būsim tā, kā balta svītra karogā”
(Māra Cielēna).

Saules rietam tuvojoties, do  -
damies uz jūrmalu, kur Brigita 
Gahr smiltīs izveidojusi Latvijas 
kontūru ar svecēm un glie  mež-
vākiem.  Sāk skanēt “Pūt, vējiņi”, 

laikam vienīgais, kas notiek 
klātienē ASV territorijā. 

Kā pietrūka? Apkampienu un 
tostu, taču pārpārēm saņēmām 
sauli, uzņēmīgu cilvēku rado-
šumu, jūras plašumu, svecīšu 
gaišumu. Un sajutām un bezgala 

lielu atbildību un mīlestību un 
piederību Latvijai. Ielieku šo 
dienu savā atmiņu lādītē. Paldies, 
un esam veseli!

No redakcijas. 
ALAs Atzinības rakstus šo  gad 

saņēma vesels pulks Flo ri das 
tau  tiešu – Dace Hohlova, Vla 
dimirs Hohlovs, Pēteris Ozols, 
Māra Prāva, Māris Prāvs, Māra 
Rituma, Andris Ritums, Mārīte 
Rubīna, Ivars Rubīns, Dau mants 
Viks, Gun dega Vilemsone.

Sveicam arī citus Atzinības 
raksta saņēmējus, it īpaši mūsu 
uzticamos autorus Tairu Zold
neri, Marci Voldiņu, Andu Sūnu 
Cook, Lilitu Spuru, kā arī Jāni 
Kauliņu, Gilbertu Kusiņu, 

prof. Irēni Lazdu, prof. Paulu 
Lazdu, Daci Margu, James 
McLaughlin, Lailu Medni, Gun 
degu Peniķi, Jāni Peniķi, Tamāru 
Rūsi, In  grīdu Seraphim, Reini 
Sīpolu, Jāni Ēriku Taubi, In 
grīdu Vald mani, Inesi Zeimuli!
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(Turpinājums 10. lpp.)

***
Skauti un gaidas ar savu 

priekšzīmi un darbu 
dod nozīmīgu pienesumu mūsu 
valsts un sabiedrības vērtību 
stiprināšanā.

No Valsts prezidenta Egila Le -
vita uzrunas Latvijas Skautu un 
gaidu centrālās organizācijas 30 
gadu jubilejas pasākumā.

“Mūsu kopējais mērķis ir de -
mokratiska, ilgtspējīga un brīva 
Latvija, kas ir balstīta kopējās vēr-
tībās. Šīs kopējās vērtības ir da -
žādas, bet skautu un gaidu kon-
tekstā es gribētu uzsvērt dažas no 
tām: rūpēties par citiem, ne tikai 
par sevi; būt godīgam pret sevi, 
sabiedrību un valsti. Skautu un 
gaidu solījumā ir teikts: “Palīdzēt 
tuvākajiem katrā brīdī.” Tas ir skau-
tu un gaidu pienākums. Skau ti un 
gaidas pašaizliedzīgi strādā un 
katru dienu cenšas izdarīt kādu 
labo darbu, arī atsakoties no sa -
vām ērtībām un priekiem. Labais 
darbs ir pirmajā vietā

Šie principi, kas šķiet tik vien-
kārši un pašsaprotami skautu un 
gaidu kontekstā, vienlaikus ir arī 
principi, uz kuŗiem balstās mūsu 
valsts, mūsu sabiedrība. Demo-
kra tiska valsts var pastāvēt tikai 
tad, ja sabiedrībai tai uzticas. Tas 
nozīmē, ja mēs visi balstāmies ša -
jās vērtībās, tad arī mūsu valsts 
būs labāka, tā labi funkcionēs un 
būs patīkamāka visiem.

Skauti un gaidas ar savu priekš-
zīmi un darbu dod nozīmīgu pie-
nesumu mūsu valsts un sa  bied-
rības vērtību stiprināšanā.

Jaunatnes darbinieki ir kā s a -
biedrības attīstības aģenti. Brīv-
prātīgais darbs mudina sadarbo-
ties, darīt, domāt, uzņemties at -
bildību. Latvijas tauta ir vairāk-
kārt pierādījusi savu valstsgribu – 
1990. gadā atjaunojot savas valsts 
neatkarību un 1918. gadā nodibi-
not savu valsti. Taču to mēs pie-
rādām katru dienu mūsu ikdienas 
darbos. Tādēļ es gribētu uzsvērt 
skautu un gaidu vērtību un ļoti 
svarīgo nozīmi mūsu valsts un 
sabiedrības kontekstā. (..)

Es esmu Latvijas Skautu un gai-
du centrālās organizācijas go  da 
prezidents un gribu teikt, ka brīv-
prātīgais darbs ar jaunatni, ko veic 
skautu un gaidu vadītāji, ir pie-
nesums, kas stiprina mūsu de -
mokratiju, mūsu nacionālo valsti, 
Eiropu un visu pasauli, jo skautu 
un gaidu organizācija ir pasaules 
mēroga organizācija. Es esmu pār-
liecināts, ja katrs Latvijas iedzī vo-
tājs veltītu vismaz divas stundas 
brīvprātīgajam darbam, Latvija 
būtu ilgtspējīgāka un valstsgriba 
būtu spēcīgāka.

Visi kopā – jūs un visa pārējā 
sabiedrība – mēs veidojam Latviju 
labāku!” 

***
24.  novembrī 

Valsts prezidents Egils Levits 
Rīgas pilī tikās ar Rīgas Stradiņa 
universitātes (RSU) rektoru Prof. 
Dr. habil. med. Aigaru Pētersonu 
un RSU Administrācijas un at -
tīstības prorektoru Tomu Bau ma-
ni, lai pārrunātu nozares aktuā-
litātes un augstākās izglītības re -
formas gaitu.

Diskutējot ar Valsts prezidentu 
par augstākās izglītības reformu 
un augstskolu pārvaldības mode-
li, A. Pētersons kopumā pozitīvi 

vērtēja reformas izstrādi un pauda 
prieku, ka tiek uzklausīts nozares 
viedoklis. “Pašreizējais Augstskolu 
likums ir izstrādāts pirms 25 ga -
diem, un tas nedz pēc gara, nedz 
juridiski neatbilst šī brīža aug stā-
kajai izglītībai Latvijā,” sacīja RSU 
rektors.

Arī Valsts prezidents uzsvēra 
reformas nozīmi Latvijas augstā-
kās izglītības attīstībā un atzinīgi 
novērtēja līdz šim paveikto, taču 
vienlaikus vērsa uzmanību, ka 
rūpīgi jāpārdomā reformā pare-
dzēto augstskolu padomju sastāvs, 
jo tas būs atbildīgs par augstskolas 
stratēģisko un finanču vadību.

*
Atklājot Medijpratības dienu 

jauniešiem, Valsts prezidents 
Egils Levits uzsvēra, ka laikā, kad 
sociālie mediji, tīmeklis vai, pie-
mēram, aplikācijas WhatsApp gru-
pas kļuvušas par galveno infor-
mācijas avotu, ir ļoti svarīgi spēt 
atšķirt faktus no izdomājumiem 
un kritiski izvērtēt informāciju. 
Pēc valsts pirmās personas paustā, 
lai varētu kopīgi un interesanti 
diskutēt par jebkuŗu dzīves aspe-
ktu, ir jāzina fakti – jānoskatās 
filma, jāizlasa grāmata vai jāapru-
nājas ar gudru cilvēku. Levits 
atzīmēja, ka tas īpaši uzsverams 
šodien, kad visā pasaulē valda 
Covid-19 krize un katram ir jā -
rīkojas, lai pasargātu no jaunā 
koronavīrusa sevi, savus tuvākos 
un sabiedrību kopumā. 

***
Starptautiska konference 

par sankciju tematiku
26. novembrī Ārlietu ministri-

jas valsts sekretārs Andris Pelšs 
(attēlā) ar uzrunu atklāja Finanču 
izlūkošanas dienesta (FID) rīkotu 
starptautisko konferenci “Kā uz -
labot sankciju piemērošanas efek-
tīvitāti?”. Konference notika attā-
lināti un tajā piedalījās arī pār-
stāvji no Eiropas Komisijas un 
Amerikas Savienotajām Valstīm.

Valsts sekretārs uzrunā kon-
ferences dalībniekiem akcentēja 
nozīmīgos Latvijas sasniegumus 
sankciju piemērošanas efektivi tā-
tes veicināšanā, kas iegūti veiks-
mīgas starpsektoru sadarbības 
rezultātā.

***
Veselības ministrija izstrādājusi 

Covid-19 vakcinācijas plānu
un 1. decembrī to prezentēja 
valdībai. Patlaban netiek atklāts, 
kas tieši plānā ietilpst, bet, vado-
ties pēc Ministru prezidenta Kriš-
jāņa Kariņa (JV) pagājušās nedē-

ļas sarunas ar Pasaules Veselības 
organizācijas (PVO) Eiropas Re -
ģionālā biroja ekspertiem, plā-
nam vajadzētu ietvert visus pos-
mus no vakcīnas iegādes un 
transportēšanas līdz vakcinācijai 
un tālākai monitorēšanai. Iepriekš 
veselības ministre Ilze Viņķele 
(AP) intervijā aģentūrai LETA 
pavēstīja, ka šī būs “bezpreceden-
ta apmēra, lieluma un arī ātruma 
vakcinēšanas reize”. Tāpat polīti -
ķe minēja, ka, piemēram, mediķu 
gadījumā iespējams varētu tikt 
izmantots gripas vakcinācijas al  go-
ritms, medicīnas darbiniekus 
vakcinējot darbavietās.

“Mums ir pieredze par valsts 
ap  maksāto vakcinācijas program-
mu īstenošanu caur ģimenes 
ārstiem, kas ir pietiekami laba,” 
iepriekš pauda ministre. Viņa 
tostarp uzsvēra, ka vakcinēšana 
būs brīvprātīga, līdz ar to “skaid-
rojoša, iedrošinoša un informa-
tīva kampaņa arī ir daļa no sek-
mīgas vakcinācijas programmas 
īstenošanas”.

Ministru prezidents 16. no  -
vem brī ar rezolūciju uzdeva Ve -
selības ministrijai izstrādāt vakcī-
nas pieejamības plānu pret vīrusa 
SARS-CoV-2 izraisīto slimību 
Covid-19, iesniedzot to valdībā 
divu nedēļu laikā.

VM Sabiedrības veselības de -
partamenta direktore Santa Lī -
viņa iepriekš žurnālistiem atklāja, 
ka pirmās vakcīnas pret vīrusu 
Latvijā varētu nonākt nākamā 
gada pirmajā ceturksnī. Vadoties 
pēc VM pārstāves paustā, primāri 
šīs vakcīnas tiks piedāvātas ārst-
niecības iestāžu darbiniekiem, so -
ciālās aprūpes iestādēs dzīvojo-
šajiem, kā arī senioriem, hronisko 
slimību slimniekiem un operatīvo 
dienestu darbiniekiem

***
Atklāta jauna infrastruktūra
25. novembrī, klātesot Aizsar-

dzības minsitrijas, Nacionālo bru-
ņoto spēku un ASV vēstniecības 
Latvijā vadībai, tika svinīgi atklāta 
Speciālo operāciju pavēlniecības 

jaunā infrastruktūra.
Jaunā infrastruktūra izbūvēta 

par Latvijas un ASV financējumu  
Eiropas Atturēšanas iniciatīvas 
(European Deterrence Iniciative, 
EDI) projektu ietvaros. Nacionālo 
bruņoto spēku bazē tika atklātas 
četras jaunbūves, tostarp mūsdie-
nu militārajām un vides prasī -
bām atbilstoša autotransporta  
territorija, hēlikopteru nosēšanās 
laukums, transportlīdzekļu ap -
kopes ēka un munīcijas izvie to-
šanas laukums. 

***
Koalicija vienojas 

pārtraukt Stūŗa mājas izsoli
Valdību veidojošās partijas vie-

nojušās pārtraukt Stūŗa mājas iz -
soli, domājot par citiem šīs ēkas 
apsaimniekošanas veidiem, pēc 

koalīcijas sēdes stāstīja Ministru 
prezidenta padomnieks demo -
gra fijas jautājumos Imants Parād-
nieks (NA): “Panācām vienošanos 
arī par Stūŗa māju, kur izsole, kas 
bija iecerēta ar dažādiem nosa - 
cī jumiem, nav noslēgusies ar re -
zultātu.

Izsole jāpārtrauc un jāmeklē 
cits veids, kā tikt galā ar šo kul-
tūrvēsturisko mantojumu,” sacīja 
Parādnieks. Nacionālā apvienība 
Visu Latvijai!Tēvzemei un brīvī-
bai/LNNK (NA) ir vērsusies Na -
cionālā kultūras mantojuma pār-
valdē (NKMP) ar priekšlikumu 
apturēt Stūŗa mājas izsoli un visai 
ēkai piešķirt īpašu, vēsturiska no -
tikuma vietas statusu.

***
Saeimas vairākums noraidīja 

opozicijas priekšlikumus 
par papildu desmitiem miljonu 
novirzīšanu augstākajai izglītībai 
un zinātnei.

Daļu no līdzekļiem tika rosināts 
pārdalīt no AS Latvenergo divi-
den dēm.

Deputāts Vjačeslavs Dombrov-
skis norādīja, ka neesam pat tu - 
vu starptautiskai konkurētspējai 
aug stākās izglītības jomā un ka 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
(IZM) piešķirtais nedaudz lielāks 
financējums augstskolu akadē-
miskajam personālam arī neri-
sina šo situāciju. Latvijas cilvēki ar 
akadēmisku doktora gradu Eiro-
pā var pretendēt uz 2000 eiro pēc 
nodokļu nomaksas. Savukārt Lat-
vijā šī summa līdz šim bija ap 900 
un 1000 eiro un arī pašreizējais 
palielinājums pēc būtības nerisi-
na šo problēmu. Pie šādas atalgo-
juma atšķirības ir skaidrs, ka ār -
valstīs doktora gradu ieguvušie 
iedzīvotāji lielākoties neatgrie zī-
sies Latvijā.

***
Latvija sniedz atbalstu 

miera un drošības stiprināšanā 
Afgānistānā

24. novembrī Ženēvā, Šveicē, 
un tiešsaistes režīmā notika Ap  vie-
 noto Nāciju Organizācijas (ANO), 
Afgānistānas Islāma Republikas 
valdības un Somijas Republikas 
valdības kopīgi organizētā “Afgā-
nistānas konference 2020” (2020 
Afghanistan Conference). Konfe-
ren cē ar videouzrunu uzstājās arī 
Latvijas ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs. Ministrs uzsvēra, ka 
galvenais mērķis ir miera atjau-
nošana un situācijas stabilizācija 
Afgānistānā. 

***
Protestē pret noteiktajiem 

vīrusa ierobežošanas 
pasākumiem

25. novembrī aptuveni 100 cil vē-
ki bija sapulcējušies pie Mi  nistru 
kabineta ēkas, lai protestētu pret 
valdības noteiktajiem Covid-19 
ierobežošanas pasākumiem.

Rīgas dome informēja, ka skvē-
rā pie valdības ēkas sapulci bija 

pieteikusi biedrība “Stabilitātei –
Jā!”. Tās mērķis bija paust atbalstu 
uzņēmējiem un strādājošiem ār -
kārtas situācijas ieviešanās laikā. 
Pasākuma rīkotāji prognozēja,    
ka pasākumā piedalīsies 40 cil-
vēki. Otrs pasākums, ko bija pie-
teikusi kāda fiziska persona, bija 
veltīts manikīra salonu aizstāvībai 
un tajā bija plānojuši piedalīties 
aptuveni 30 cilvēki. Viens no gal-
venajiem saukļiem, kas bija re -
dzams gan uz pasākumu atnesta-
jos plakātos, gan tika izkliegts bija: 
“Mēs gribam strādāt!”

Protestētāji pieprasīja ļaut vi -
ņiem dzīvot, nevis eksistēt, pra -
sīja veselības ministres Ilzes Viņ-
ķeles (AP) atkāpšanos, demon-
strēja vies nīcu, ēdināšanas un tū -
risma nozaru kapa pieminekli, kā 
arī izkliedza citus saukļus. Savu-
kārt pie valdības ēkas bija nolikts 
rozā zārks ar tajā ievietotu mane-
kenu.

***
Nacionālās apvienības kongresā

Neapmierinātība ar partne -
riem valdošajā koalicijā un Covid-
19 izplatības izraisītās krizes risi-
nāšanā līdz ar pragmatiski vērtē-
tām nākotnes iespējām, domājot 
jau par nākamās Saeimas vēlē ša-
nām, 28. novembrī, izskanēja Na -
cionālās apvienības kongresā, kas 
bija pirmais pilnībā attālināti rī -
kotais partijas kongress Latvijā

Partijas vadībā atkārtoti tika 
ievēlēts Raivis Dzintars, kuŗš bija 
vienīgais kandidāts uz šo amatu 
(attēlā)

***
Starptautiskā izglītības 
akcija “Pasaules lielākā 
mācību stunda 2020”

Piedaloties izglītības iestādēm 
no Brocēniem, Cēsīm, Daugav-
pils, Jūrmalas, Kuldīgas, Ludzas, 
Nīkrāces, Priekules, Riebiņiem, 
Rīgas, Siguldas, Skujenes, Tri  kā-
tas, Tukuma, Vecumniekiem un 
Viļāniem, novembrī Latvijā no -
slēgusies starptautiskā izglītības 
akcija – Pasaules lielākā mācību 
stun da. Visu oktobri un novembri 
Latvijas skolās notika mācību 
stundas, aicinot bērnus un jau - 
nie šus dalīties savās pārdomās   
un sajūtās pandēmijas laikā. Glo-
bālās izglītības dienā skolotājiem, 
pedagoģijas studentiem un ci--
tiem interesentiem bija iespējams 
dalīties ar savas skolas rezultātiem 
un uzzināt par stundas norisi cit-
viet.
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(Turpināts no 9. lpp.)

Pasaules lielākajā mācību stun-
dā bērni zīmēja portālus, atklājot, 
kas jāievēro, lai izietu tam cauri. 
Ņemot vērā šī brīža aktuālo si  tuā-
ciju, tika minēta gan masku nē -
sāšana, roku mazgāšana, 2 met ru 
distance, telpu vēdināšana, nestai-
gāšana pa veikaliem, gan nepie-
ciešamība sadarboties, vides ne -
piesārņošana un laba izglītība.

 Akcija visa pasaulē notika jau 
sesto gadu, kopš 2015. gadā pie-
ņemti ANO Ilgtspējīgas attīstības 
mērķi. Tās uzdevums ir iepazīs-
tināt ikvienu ar ANO Ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem un iesaistīt sa -
biedrību to sasniegšanā.

***
Ziņas īsumā

* Drīzumā ražošanā plānots 
laist Latvijā radītus ātros siekalu 
Covid-19 testus, kuru validācijas 
procesu Paula Stradiņa klīniskās 
universitātes slimnīcas Zinātnis-
kajā institūtā (PSKUS) iecerēts 
noslēgt līdz šā gada beigām, vēs-
tīja TV3 raidījums “900 sekundes”.

* Šī gada novembrī ir uzsākta 
būvniecība vienam no nozīmī -
gā kajiem posmiem Rail Baltica 
pro jektā – Rīgas Centrālajam 
mez glam. Līdz ar to Latvijā ir 
sākts būvēt ātrgaitas dzelzceļš. 
(Vai rāk lasiet 7. un 9. lpp.)

* Izglītības un zinātnes mi 
nistrija (IZM) pašlaik rēķinās,   
ka gadījumā, ja saslimstība ar 
Covid-19 mazināsies, pēc ziemas 
brīvlaika 1. – 6. klases skolēni mā -
cīsies klātienē un skolās atgrie-
zīsies 9. un 12. klašu skolēni, lai 
varētu sagatavoties eksāmeniem.

* Turpmāk skolā varēs strādāt 
arī kolledžu un augstskolu aka
dēmiskais personāls bez papildu 
pedagoģiskās izglītības, kā arī tie 
studenti, kas iegūst skolotāja kva-
lifikāciju jaunajā darba vidē bal-
stītu studiju programmā. To pa -
redz Izglītības un zinātnes minist-
rijas (IZM) izstrādātie un valdības 
apstiprinātie grozījumi noteiku-
mos par pedagogiem nepiecie ša-
mo izglītību un profesionālo kv a-
lifikāciju.

* Latvijas Sporta federāciju pa -
domes (LSFP) sporta stipendijas 
saņems 51 studējošais sportists, 
aģentūru LETA informēja LSFP. 
Stipendiju komisija saņēmusi 72 
studējošo sportistu pieteikumus, 
no kuŗiem stipendija piešķirta     
51 pretendentam. Visvairāk sti-
pendiju ieguvēju studē Rīgas 
Techniskajā universitātē (RTU) – 
19, Latvijas Sporta pedagoģijas 
aka dēmijā (LSPA) – 12, bet pā -
rējie studē citās izglītības iestādēs: 
seši – Latvijas Universitātē (LU), 
trīs – Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē (LLU), pa diviem – 
Banku augstskolā (BA), Rīgas 
Stradiņa Universitātē (RSU), Biz-
nesa vadības kolledžā (BVA) un 
Daugavpils Universitātē (DU), bet 
viens – Vidzemes Augstskolā (ViA).

* 25. novembrī Valsts prezi-
dents Egils Levits izskatīja 14 no -
tiesāto personu apžēlošanas lū 
gumus. Neviens apžēlošanas lū -
gums netika atbalstīts.

***
Noslēgusies 

Rīgas Fotografijas biennāle
Novembrī noslēdzies starptau-

tiskais laikmetīgās mākslas noti-

kums – Rīgas Fotografijas bien-
nāle 2020. Kā paziņojumā medi-
jiem norādīja biennāles rīkotāji, 
šogad biennāles norises laiku spē-
cīgi ietekmēja pandēmijas iz  rai-
sītie apstākļi, taču ciešā sadar bībā 
ar partneriem izdevās sa  glabāt 
visu plašo norišu spektru.

Rīgas Fotografiju biennāle 

Biennālē šogad piedalījās vai -
rāk nekā 60 dalībnieku no 13 val-
stīm, reflektējot par fotografijas 
jēdzienu mūsdienās, kā arī digi-
tālā laikmeta mantojumu un tā 
ietekmi uz mūsu uztveri, do  mā-
šanu un attēlu kultūru kopumā.

***
Izdota grāmata par 

“Sajūtu restaurācija”
Aleksandra Čaka memoriālais 

dzīvoklis-mūzejs izdevis grāmatu 
“Sajūtu restaurācija”, kas dod ie -
spēju ielūkoties dzejnieka Alek-
sandra Čaka un viņa ģimenes pie-
miņas lietu kollekcijā, informēja 
Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu 
apvienībā.

Grāmata “Sajūtu restaurācija” 

Grāmata sniedz liecību par 
dzej nieka ģimeni, sadzīvi Rīgā 20. 
gadsimta pirmajā pusē, apģērbu 
modi cauri laikiem. Tajā vairākās 
krāsainās fotografijās apskatāmi 
priekšmeti un sadzīves lietas, kas 
savulaik kalpojuši Aleksandram 
Čakam, viņa mammai un tētim, 
kā arī sievai Annai Ērikai Eliza-
betei Bērziņai.

***
Austras Pumpures audzēkņi, 

draugi un domubiedri
Austrasbērni, kas darbojas Au -

stras biedrībā un Liepājas ra  do-
šajā telpā “Austras istaba”, šogad 
aktīvi pievērsušies leģendārās 
dziesminieces kultūrvēsturiskā 
mantojuma apkopošanai un pub-
liskošanai

Novembŗa beigās, atzīmējot 
Austras Pumpures 92. dzimšanas 
dienu, izdots mūzikas albums 

“Austra Pumpure. Imanta Kalniņa 
IV koncertprogramma”, publis-
kojot vēsturisku 1992. gada kon-
certierakstu

***
Jēkabpilī atdzimst Dievmātes 

Patvēruma baznīca
“Mums viss ir ieziemots, aktīva 

darbība nenotiek, bet brauciet – 
redzēsiet, kā ir,” vēlmei apmeklēt 
Pokrova jeb Dievmātes Patvē-
ruma baznīcu Jēkabpilī atsaucas 
Irina Gubere, enerģiskā draudzes 
vadītāja, par kuŗu dzirdēti tikai 
labi vārdi – perfektā projektu 
dokumentācija ir novērtēta gan 
Nacionālajā kultūras mantojuma 
pārvaldē, gan Valsts kontroles 
vizītē. 

Restaurējamās baznīcas iekš
skats

Celta 1783. gadā, sakrālo funk-
ciju zaudējusi 1950. gadā, kad     
tur ierīkota mēbeļu noliktava un 
vē  lāk – novadpētniecības mūzeja 
struktūrdaļa. Valsts nozīmes ar -
chi tektūras piemineklis kopš 
1998. gada. viena no retajām 
uniātu (grieķu katoļu) bazilikām, 
kas saglabājusies līdz mūsdie -
nām.

***
Atrod literātes Zentas Mauriņas 

ģimenes locekļu kapavietas
Pēc vairākus mēnešus ilgiem 

meklējumiem Grobiņas novada 
kapsētu pārvaldei izdevies atrast 
latviešu literātes un domātājas 
Zentas Mauriņas tēva, divu māsu 
un brāļa kapavietas, kas vairākus 
gadu desmitus tika uzskatītas par 
zudušām. Tagad veikta to pie-
miņas plākšņu atjaunošana. Gro-
biņas novada kapsētu pārvaldes 
vadība ir apņēmības pilna pēc 
pandēmijas beigām apzināt arī 
ārvalstīs apbedīto Mauriņas ģi -
menes locekļu kapavietas. Pag ā-
jušajā gadā rakstniece Sandra 
Ven sko sākusi vākt materiālus 
savai grāmatai par Zentu Mauri -

ņu un Grobiņas novada kapsētu 
pārvaldes vadībai palūgusi atrast 
rakstnieces ģimenes locekļu ka -
pavietas. Pētīti ieraksti baznīcu  
un kapsētu grāmatās, klātienē ap -
sekotas kapsētas, līdz beidzot 
Grobiņas novada Iļģu kapos iz -
devies atrast Zentas Mauriņas 
bēr nībā mirušo brāļa un māsas 
kapu, un Liepājas vecākajā kap-
sētā – tēva un vēl vienas māsas 
kapavietu.

***
Jaunā mūzikālā apvienība 

“Kalnejas” 
laiž klajā minialbumu jeb EP 
“Lejas I”, kuŗā iekļautas četras 
kompozīcijas. “Albums vēsta par 

pašapziņas celšanos un nedro-
šības pārvarēšanu,” komentē trio 
“Kal nejas”

Apvienība “Kalnejas” izpilda 
alternatīvo tautas mūziku un ir 
2017. gada nogalē radusies mūzi-
kālā apvienība, kuŗas sastāvā ir 
vokāliste Marija Valmiera, kon-
trabasists Toms Valmiers un vijol-
niece Spāre Vītola. Kā atzīst paši 
mākslinieki, apvienība radās brī-
vajā laikā, ļaujoties mūzikas im -
provizācijai. Toms un Marija Val-
mieri ir atpazīstami kā mūzi kālās 
apvienības The Coco’nuts sa  stāva 
dalībnieki, savukārt Spāre Vītola 
muzicē grupā “alejas”.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

KANADA. Latvijas vēstnieks Kārlis Eichenbaums apmeklēja 
lat viešu mākslinieka Žaņa Valdheima  izstādi The Exhaustive Thought 
Toronto universitātes Mākslas mūzejā, kā arī tikās ar izstādes 
kurātori Kseniju Benivolsku (. Žanis Valdheims dzīvoja un strādāja 
Montrealā, kur nokļuva dodoties bēgļu gaitās pēc Otrā pasaules 
kaŗa.

• 19. novembrī Kanadas Igau-
ņu centrālā padome (The Esto-
nian Central Council in Canada) 
izdeva preses paziņojumu, ka tā 
ap balvo Latvijas Republikas ār -
kārtējo un pilnvaroto vēstnieku 
Kanadā    H. E. Kārli Eichenbau-
mu ar Padomes nopelnu ordeni 
par ārkārtējo ieguldījumu Lat vi -
jas attiecību veidošanā ar Ka  nā-
das igauņu kopienu un par Bal-
tijas interešu aizstāvību Kanadā.

• Latvijas vēstniecība Kanādā no 16. līdz 20. novembrim Kanadas 
Bruņoto spēku bāzē Petavavā (CFB Petawawa), Ontārio iepazīstināja 
ar izstādi “Latvijas traģēdija. 1941”. Ar izstādi iepazinās Kanadas 
Armijas kaŗavīri, kas gatavojas dienestam NATO paplašinātās 
klātbūtnes kaujas grupas Kanadas kontingenta sastāvā Latvijā 
(astotā rotācija), kā arī citi bazē dienošie kaŗavīri.  Izstāde ir Latvijas 
Okupācijas mūzeja un Mūzeja “Ebrēji Latvijā” kopīgi veidotās 
izstādes versija angļu un franču valodā, ko vēstniecība, sadarbībā ar 
nacionālo Kanadas Kaŗa mūzeju apskatei piedāvāja 2020. gada 
martā galvaspilsētā Otavā.

ZVIEDRIJA. 23. novembrī Latvijas vēstnieks Zviedrijā Mar
ģers Krams attālināti tikās ar Latvijas goda konsuliem Zviedrijā. 
Tikšanās laikā tika pārrunātas darbības prioritātes un aktuālitātes 
tādās jomās kā ekonomika, drošība, satiksme un sadarbība ar dia-
sporu. Tika pārrunātas goda konsulu pieredzes Covid-19 pandēmijas 
apstākļos. • 24. novembrī Stokholmā Latvijas vēstnieks Zviedrijā 
Marģers Krams un Kosovas vēstniece Zviedrijā Škendije Geci Šerifi 
(Shkendije Geci Sherifi) parakstīja Latvijas Republikas un Kosovas Re -
publikas līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienāku -
ma nodokļiem un ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu mak sā šanas 
un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tā Protoko lu. Pa  rak stīšanas 
ceremonija notika Latvijas vēstniecība Zviedrijā Stokholmā.
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Šī publikācija sagatavota ar Mediju 
atbalsta fonda fi  nanciālu at  bal stu no 
Latvijas valsts budžeta lī   dz ek ļiem. Par 
publikācijas  saturu at  bild biedrība 
“Laiks-BL”

JURIS 
LORENCS

SALLIJA
BENFELDE

Lai gan patlaban cilvēku prātus 
visā pasaulē pārņēmusi Covid-19 
pandēmija, dažviet virmo visīs -
tā kās polītiskās kaislības – Ameri-
kā, Ukrainā, Gruzijā. Izņēmums 
nav arī Polija. 22. oktobrī šīs 
valsts Konstitucionālā tiesa lēma, 
ka grūtniecības pārtraukšana 
(aborts) ir nelikumīga pat tajā 
gadījumā, ja medicīniskā izmek-
lēšana uzrāda neatgriezeniskus, 
ar dzīvību nesavienojamus augļa 
defektus. Pamatojums – Polijas 
pa   matlikums jeb konstitūcija aiz -
stāv tiesības uz dzīvību, kas esot 
absolūta un neaizskarama. Pēc šī 
lēmuma visā valstī izcēlās nekār-
tības un protesti. Lielākajā no 
tiem, kas 30. oktobrī notika valsts 
galvaspilsētā Varšavā, piedalījās 
ap 100 000 cilvēku, pārsvarā ga -
dos jaunas sievietes. Tā bija lielākā 
demonstrācija Polijā kopš “Soli-
daritātes” laikiem, kad tauta pro-
testēja pret komūnistu režīmu. 
Protestētāju argumenti – aborti 
tik un tā tiks veikti tuvākajās 
kaimiņvalstīs Vācijā, Čechijā, Slo-
vākijā vai Lietuvā. Vēl sliktāk – 
slepus, nelegālās klīnikās vai pat 
mājas apstākļos, tā apdraudot sie-
viešu dzīvību. Ka ne jau polītiķi 
un katoļu priesteri ir tie, kuŗi 
sieviešu vietā drīkst izlemt tik de -
likātā jautājumā kā grūtniecības 
pārtraukšana. Arī Eiropas parla-
ments 26. novembrī pieņemta -    
jā rezolūcijā (455 balsis par, 145 
pret, 71 atturas) nosodīja Polijas 
Konstitucionālās tiesas lēmumu, 
raksturojot to kā “sieviešu veselī -
bu un dzīvību apdraudošu”, kā 

Mainās attieksme pret reliģiju
piemēru “tiesu varas polītiskai 
pār ņemšanai un tiesiskuma sistē-
miskam sabrukumam Polijā”.

Pakļaujoties negaidītajam spie-
die nam, Polijas valdība nolēma 
uz laiku atlikt strīdīgo abortu aiz-
liegumu. Savukārt medijos un po  -
lītikas ekspertu vidū sākās disku -
sija par to, ka poļu sabiedrība esot 
sašķēlusies konservatīvajās un li -
berālajās nometnēs. Ka demon-
strācijas nozīmējot ne tikai pro-
testu pret patlaban valdošo par -
tiju “Likums un taisnīgums”, bet 
arī pret Polijas katoļu baznīcu.   
Un patiesi, uz dažu baznīcu sie-
nām Varšavā, Poznaņā un citās 
pilsētās aktīvisti bija uzķēpājuši 
polītiskus saukļus, pat ielauzušies 
baznīcās dievkalpojumu laikā. 
Savukārt Krakovā demonstranti 
skandēja pret bijušo Romas pā -
vestu Jāni Pāvilu II vērstus sauk-
ļus. Neiedomājams notikums vēl 
nesenā pagātnē! Kas notiek ar 
Polijas jaunatni un tās katoļu 
baznīcu? Daži eksperti jau runā 
par “katoliskās Polijas norietu”. 
Tas, iespējams, ir pārspīlējums, 
tomēr nevar noliegt, ka Polija 
mainās. Tā kļūst mazāk reliģioza, 
katoļu baznīcas teju vai neapstrī-
damā autoritāte ir sašķobījusies. 
To apliecina arī kāds pirms di - 
viem gadiem publicēts sociolo-
ģisks pētījums, ko veicis ASV 
galvaspilsētā Vašingtonā bāzētais 
socioloģisko pētījumu centrs 
“Pew Research Center”. Rezultāti, 
kas pieejami centra mājas lapā 
www.pewforum.org, ir visai pār-
steidzoši. Uz jautājumu – “vai re -

liģija ir svarīga jūsu dzīvē”, ap -
stip rinoši atbild 43 % amerikāņu 
vecuma grupā no 18 līdz 39 ga -
diem, bet vecuma grupā virs 40 – 
jau 60 %. Attiecīgie skaitļi Kana -
dā – 22 % un 30 %, bet vidēji Ei -
ropā – 19 % un 26 %.  Par to ne   bū-
tu jābrīnās, ASV izsenis bijusi 
vie na no reliģiozākajām kristīgās 
pasaules zemēm. Bet visai nepa-
rasti ir Polijas dati. Ja paaudzei 
“virs 40” reliģija šķiet svarīga 40 %, 
tad jaunākiem par 40 – vairs tikai 
16 %.  Arī citi pētījuma rezultāti 
liecina, ka tieši Polijā patlaban 
vērojama visstraujākā sekula ri zā-
cija Eiropā, aiziešana no Baznīcas.

Jautājums – kāpēc? Pirmajā brī-
dī varētu likties, ka tas saistīts ar 
skandāliem, kas pēdējos gados  
satricinājuši Romas baznīcu. Tai s-
nība, bet tikai pa daļai. Lai cik tas 
būtu pārsteidzoši, viens no seku-
larizācijas iemesliem ir Polijas 
atgūtā brīvība. Laikā pēc Otrā pa -
saules kaŗa katoļu baznīca Polijā 
simbolizēja pretestību komūnis-
tiskajam režīmam, neatkarību no 
Maskavas. Poļu izcelsmes pāvests 
Jānis Pāvils II kļuva par garīgo 
līderi ne tikai savā dzimtenē, bet 
visā Austrumeiropā, par savda-
bīgu jaunatnes elku. Tas sāka mai-
nīties 1989. gadā līdz pirmajām 
brīvajām vēlēšanām Polijā, kus tī-
bas “Solidaritāte” uzvaru un ko -
mū nistu varas sabrukumu. Ka -
toļu baznīca vienā mirklī pazau-
dēja savu opozīcijas oreolu. Vēl 
vairāk – tā sāka neapdomīgi flir -
tēt ar jauno varu. Arī tagad 
baznīca pavisam atklāti atbalsta 

valdošo partiju “Likums un tais nī-
gums”, kas rosinājusi abortu 
aizliegumu. Šajā laikā izaugusi 
jauna paaudze, kuŗu baznīca īsti 
nav mācējusi uzrunāt. Brīvā 
valstī, kur valda uzskatu plu rā-
lisms, baznīca kļuvusi par vienu 
no daudzajām modernās sabied-
rības institūcijām. Turklāt sa -
bied rība kļūst aizvien fragmen-
tētāka, sadrumstalotāka, un tas 
skaŗ arī reliģiju. Vieniem liekas, 
ka baznīcai vajadzētu būt atvēr-
tākai un liberālākai, iet “pie tau-
tas”. Citiem tas šķiet nepie ņe ma-
mi, tāpēc vērojams paradokss – 
kādas baznīcas mēģinājumi it kā 
“modernizēties” cilvēkiem liek 
meklēt citu konfesiju. Un mēs 
redzam, ka visā pasaulē panā ku-
mus gūst harizmātiskās Vasar svēt-
ku draudzes, kas praktizē “runā-
šanu mēlēs” un sola dzie dināšanu 
no slimībām. Vai arī ortodoksālā 
jeb pareizticīgā baz nīca, kas lepo-
jas ar to, ka nav mainījusies teju 
divus tūkstošus gadu.

Kāda ir situācija Latvijā? Salī-
dzinot ar Eiropu un vēl jo vai -  
rāk ar pārējo pasauli, Latvija nav 
īpaši reliģioza zeme. Jau piemi-
nētais “Pew Research Center” pē -
tījums liecina, ka Latvijā reli ģija 
“ir svarīga” tikai 10 %, vismaz rei -
zi mēnesī baznīcu apmeklē 16 %  
iedzīvotāju. Identiski dati ir Vā -
cijā, Zviedrijā, Lielbritanijā un 
Šveicē. Eiropas “rekordisti” savā 
vienaldzībā pret baznīcu ir igau-
ņi – tikai 6 % no viņiem uzskata, 
ka “reliģija ir svarīga”. Tomēr vie-
tā būtu jautājums – ko mēs šo -

dien uzskatām par reliģiju? No 
visiem Latvijas iedzīvotājiem   
Die vam tic 71 %, bet “netic pa  vi-
sam” – 15 %. Tāpat 74 % tic likte-
nim, 66 % – “ļaunai acij”, bet 39 % – 
reinkarnācijai jeb dvēseļu pārce-
ļo šanai, kas ir augstākais rādītājs 
Eiropā. Iespējams, baznī cu un 
draudzi daudziem aizstāj “garī-
gums”, sava personīgā iz  prat ne 
par Dievu. Ne viens vien moder-
nais latvietis svētdienā no  klausās 
sprediķi luterāņu baz nī cā, nedē -
ļas vidū iegriežas pareiz ticīgo 
diev namā un noliek sveci ikonas 
priekšā, bet vakaros me  ditē aus-
trumnieciskas garīgās mūzikas pa -
  vadībā un ieskatās rītdienas horo-
skopā. Tikai 11 % Latvijas iedzīvo-
tāju uzskata, ka reliģiskā piede -
rība vienai vai otrai konfesijai ir 
saistīta ar viņu nacionālo iden-
titāti. Tas ir vis ze mākais rādītājs 
Eiropā. Armē nijā šādu cilvēku ir 
82 %, Gru zijā – 81 %, Grieķijā – 
76 %. Man ir savs skaidrojums šai 
parādī bai – latviešiem, atšķirībā, 
pie mēram, no ebrējiem vai armē-
ņiem, nacionālās identitātes pa -
mats ir nevis ticība, bet valoda. 
Padomju laikos latviešus visvai-
rāk uztrauca ne jau bēdīgā saim-
nieciskā situācija vai viltotās vē  lē-
šanas, bet gan valodas diskri mi-
nācija. Tieši valoda ir tā, kas sa -
turēja kopā tautu vācu baronu, 
krievu caru un komūnistu oku-
pācijas laikos. Turklāt valda uz -
skats, ka latviskās identitātes un 
mūsu pasaules uzskata pamatā ir 
dainas. Tā kā gluži bez garīguma 
tomēr neesam.

Svētdienas, 29. novembŗa va -
karā Latvijas Ministru prezi-
dents Krišjānis Kariņš tiešraidē 
uzrunāja iedzīvotājus gan Lat-
vijas Televīzijā, gan citos plaš-
saziņas līdzekļos.

“Draugi, nav labi! Jau astoņas 
nedēļas no vietas   redzam, ka    
sa  slimstība ar Covid-19 aug,   
diem žēl aug arī mirstība. Ja jeb-
kuŗa saslimšana var būt smaga, 
tad jebkuŗa nāve ir kādas ģi -
menes traģēdija. Šodien Jūs uz -
runāju, lai mēs varētu kopīgiem 
spēkiem, valdība ar sabiedrību, 
darīt visu, lai pārvarētu šo krizi, 
lai samazinātu Covid-19 izpla-
tību, lai sargātu cilvēku dzīvības 
un veselību. (..) Kā valdības va -
dītājs mainīšu līdzšinējo pieeju 
un ierosināšu ne tikai pieņemt 
stingrākus ierobežojums cīņā ar 
Covid-19, bet vienlaikus vēlos 
padarīt sistēmu vienkāršāku un 
saprotamāku visiem. Es arī ie  -
ro sināšu pagarināt ārkārtējo si -
tuā ciju, lai sargātu cilvēku ve -
selību un dzīvības. (..) Šī krize      
ir,  ie  spējams,  lielākā krize, ko 
mūsu valsts piedzīvo kopš neat-
karības atgūšanas. Nav nevie-
nam priekš rakstu, kas būtu da -
rāms, jo tādas krizes neviena 
dzīva cilvēka atmiņā nav bijušas. 
Taču es esmu pārliecināts, ka, 
valdībai un sabiedrībai strādājot 

Par lielāko krizi Latvijā 
kopš neatkarības atjaunošanas

kopā, mēs uzvarēsim šo vīrusu. 
Šodien ir pirmā Advente. Mums 
priekšā ir kluss pārdomu laiks 
līdz Ziemsvētkiem. Šajā laikā es 
aicinu padomāt vienam par ot  ru. 
Pasargāsim sevi, savus tu  vi nie-
kus, pasargāsim savu nākotni! 
Kopā mūsos ir milzu spēks,” 
sacīja premjērs. 

Uzrunā premjers arī atzina, ka 
valdības lēmumi un to pieņem-
šanas procedūra ir novedusi pie 
tā, ka valdības pieņemtie notei-
kumi daudziem cilvēkiem nav 
saprotami, tie reizēm ir pretru-
nīgi un nav konsekventi. Tiesa 
gan, premjers arī pamatoti at -
gādināja, ka pārāk daudz cilvēku 
vieglprātīgi izturas pret ierobe-
žojumiem un drošības pasāku-
miem un tos neievēro.

Situācija Latvijā tiešām paslik-
tinās, un kopš pandēmijas sā  ku-
ma Latvijā miruši 206 ar Covid-
19 saslimuši cilvēki. Slimnīcās 
nedēļas sākumā ārstējās 534 pa -
cienti, bet tas nozīmē, ka, vīrusa 
izpaltībai nesamazinoties, tūlīt 
slimnīcās pietrūkst gultasvietu 
saslimušajiem un nāksies ļoti 
nopietni ierobežot citu pacientu 
uzņemšanu un ārstēšanu, var 
ga  dīties, ka slimnieki būs arī jā -
sāk šķirot, kuŗam pirmajam un 
kādu palīdzību sniegt.

Laikam ritot, ir mainījusies arī 

cilvēku attieksme Latvijā pret 
Covid-19. Aptauja liecina, ka pa -
vasarī 69 procenti aptaujāto 
uzskatīja, ka ierobežojumi ir pa -
matoti, bet tagad, rudenī, tikai 
43 procenti uzskata, ka tie ir 
pamatoti. Iespējams, cilvēku at -
tiek smi ietekmē t. s. nogurums 
no vīrusa, turklāt Latvijā, tāpat 
kā pasaulē, aizvien vairāk cilvē-
ku tic dažādām sazvērestības 
teo rijām un daļa pat apgalvo, ka 
vīrusa vispār nav. Protams, tā ir 
sava veida pašaizsardzības reak-
cija, bet kopējo situāciju tas ne -
uzlabo.

Par valdības darbu jāteic, ka 
premjēra uzdevums ir nepatei-
cīgs – proti, jācenšas saglabāt 
veselo saprātu, pieņemot lēmu-
mus, kas piecu partiju koalīcijā 
brīžam kļūst par neiespējamo 
misiju, jo, no vienas puses, jā -
cenšas neapturēt ekonomiku, 
bet, no otras puses, jāsargā cil-
vēku veselība un dzīvība. Manu-
prāt visvairāk izceļas  KPV LV, 
kuŗas ministri nesaprot vai ne -
grib saprast, kas notiek. Eko no-
mikas ministrs visu laiku runā 
par neierobežošanu, atļaušanu 
un pat tagad, kad ierobežoju - 
mus nāksies nopietni palielināt, 
runā par visu iepirkšanās centru 
neaizvēršanu brīvdienās. Lab-
klā jības ministre nākamā gada 

budžeta tapšanas laikā demon-
strēja klaju nezināšanu un neiz-
pratni par to, ko dara sociālie 
dienesti, un bija gatava tiem likt 
kontrolēt cilvēku ienākumus     
un izdevumus, bet iekšlietu mi -
nistrs uzskata, ka Valsts policijai 
nekas nav jākontrolē un nekur 
nav jāiejaucas. Izglītības un zi -
nātnes ministre no Jaunās kon-
servatīvās partijas (JKP) savu-
kārt visu atbildību ir uzvēlusi 
skolām, pat nedodot nekādus 
algoritmus, kā jārīkojas  gadī-
jumos, kad skolā tiek atklāts 
kāds ar vīrusu inficēts skolotājs 
vai skolēns, tādēļ bija gadījumi, 
kad atsevišķas skolas kļuva par 
infekcijas perēkļiem. Chaosu un 
neapmierinātību vairo arī finan-
ču ministrs no Jaunās Vienotības, 
kuŗš stūrgalvīgi turas pie idejas, 
ka nodokļu reforma jāveic un 
atsevišķu sociālo grupu nodokļu 
apjoms jāceļ tieši Covid-19 kri-
zes laikā. 

Atsevišķs stāsts ir par krizes 
laika pabalstu piešķiršanas pro-
cedūru, kuŗa ik pa brīdim ir jā -
labo un jāpapildina, jo Finanču 
ministrijas izpratne par reālo 
dzīvi brīžam ir tālu no tās.

Ar vārdu sakot, krizes laikā 
atklājas gan patiesie raksturi, 
gan zināšanu un izpratnes robe-
žas.

Valdības demisija krizes laikā 
būtu pats sliktākais risinājums, 
bet noturēt kaut kādos rāmjos 
dažu labu ministru kļūst gandrīz 
vai par neiespējamo misiju, jo 
aiz ministriem ir partijas ar 
savām interesēm un ar savu ne -
zināšanu vai neizpratni par 
notiekošo. Tādēļ atliek cerēt uz 
premjēra spēju atrast kompro-
misa risinājumus un nezaudēt 
līdzsvaru starp tik dažādajām in -
teresēm un saprastspēju. Tur klāt 
kā valdības vadītājs Krišjānis Ka -
 riņš saņem visvairāk pārme-
tumu.

Kas notiks tālāk?
Pirmdien, pēc premjēra tikša-

nās ar Valsts prezidentu un Sa -
eimas priekšsēdi, Krišjānis Ka -
riņš paziņoja, ka  valdība lems 
par ārkārtējās situācijas paga ri-
nāšanu līdz 11. janvārim. Vīruss 
tiešām ir izrādījies par lielāko 
pārbaudījumu Latvijai pēdējos 
trīsdesmit gados.
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Novembŗī pēdējā ir Andrej-
die na. Zināma robežšķirtne lat-
viskajā kalendārā, kas iezīmē 
ve ļu laika beigas un ziemas sā  ku-
mu, kad var sākt iet čigānos vai 
noņemties ar bluķa vilkšanu. Bet 
cilvēkam, par kuŗu stāstīšu, šī 
diena ir jo sevišķi zīmīga, jo An 
drejs Migla tajā svin ne tikai 
vārdadienu, bet arī dzimšanas 
dienu. Šogad astoņdesmito. 

Teātŗa un radioteātŗa režisors, 
rakstnieks, kuŗš kopā ar līdzau-
toru Valdi Rūmnieku sarakstījis 
vēsturiskos romānus par dzej-
nieku Aleksandru Čaku ( “Čaks”, 
2011), par tēlnieku Kārli Zāli 
(“Trīs zvaigznes”, 2014), roman-
tiski patriotisko sāgu par seno 
kuršu dzīvi  “Kuršu vikingi” (1997). 

Andreja Miglas dzīvesstāstā  
īpa ša vieta ir Liepājai. No pagā-
jušā gadsimta  sešdesmito gadu 
vidus  vairāk nekā desmit gadus 
bijis Liepājas teātŗa režisors, tad 
pēc vairākiem gadu desmitiem 
atgriezies vēju pilsētā uz pastā-
vīgu dzīvi un nodevies savas pil-
sētas vēstures apcerēšanai. Nu 
jau patstāvīgi, bez līdzautora sa -
rakstījis Liepājas vēstures nozī -
mī giem notikumiem veltītu ro -
mānu diloģiju “Dzintara stars” 
(2018) un “Brīvības stars” (2019), 
kas vēsturiskā precīzitātē  tēlo 
notikumus simt gadus tālā pa -
gātnē, atklājot līdz šim plašā -
kam lasītāju lokam nezināmus 
faktus, dažādu sabiedrības slāņu 
noskaņojumu vēsturisko pār-
mai ņu posmā. Pēc būtības šī di -
loģija ir ne vien pētnieciski rū -
pīgs faktu izzināšanas rezultāts, 
bet arī mīlestības dziesma Lie pā-
jai un liepājniekiem. Par Lie pā -
jas kultūras dzīvi stāsta grāmata 
“Kurzemes spraunās atštaukas”  
(2017), savukārt šovasar nāca 
klajā “Mūsu Liepājas kursiņš” par 
Lietuvas pilsētā Klaipēdā sko lo-
tajiem aktieŗiem, kam šoruden 
profesionālā darbā uz Liepājas 
teātŗa skatuves apritēja desmit 
gadu jubileja. 

Andrej, tu esi dzimis Zem
galē, nepilna gada vecumā līdz 
ar māti ceļojis uz Sibiriju, pēc 
atgriešanās mācījies Rīgā…

...un savulaik kaŗadienestā ve -
selu gadu kalpojis Karakuma 
tuk snesī…

Pēc mācībām Konservātorijā 
režijas kursā, kuŗu pēdējos di 
vus gadus vadīja Eduards Smiļ
ģis, bet tu, gados visjaunākais 
students, biji kursa vecākais, 
dar ba gaitas tevi aizveda uz Lie
pājas teātri. Tagad atkal esi 
Liepājā. 

Te dzīvo mans dēls ar ģimeni, 
mani trīs mazbērni. Esmu prie-
cīgs, ka te es varu paildzināt savu 
radošo darbību. Kad vācu mate-
riālus romānam par Kārli Zāli, 
arvien ielāgoju visu, kas attiecas 
uz Liepāju, ar Čaka gaitām tāpat. 
Līdz ar to aina par vēstures noti-
kumiem un sabiedrības noska-
ņojumu izveidojās stipri pilnīga. 
Mēs redzam, ka te no laika gala   
ir bijusi rosīga tirdznieciskā un 
kultūras dzīve, Liepājā arvien 
bijusi rosīga inteliģence. Ko esmu 
savācis, uzzinājis un romānu di -
loģijā ielicis, tā ir mana bagāža, 
mana bagātība. Grāmatās teksts 

LIEPĀJA DARBOS UN SIRDĪ
papildināts arī ar kartēm, foto-
grafijām, “Brīvības starā” bez vi -
sām citām illustrācijām ir visu 
liepājnieku Lāčplēša kaŗa ordeņa 
kavalieŗu fotografijas. 

Par Liepāju taču varētu vēl 
daudz ko rakstīt!

Protams! Taču, lai rakstītu, daž-
reiz vajadzīgas arī dusmas. Nu  
kā lai nedusmojas, ka par Latvijā 
ve  cāko teātri valsts neatkarības 
pir majā posmā nekas mūsdienu 
pēt niecības prasībām atbilstošs 
nav tapis! Par Liepājas teātri ir 
atmiņas Tijai Bangai, Emmai 
Eze riņai, Emīlijai Bērziņai, Ēval-
dam Valteram, vēl daudziem ci -
tiem, bet aptveroša pētījuma nav. 

Teiksim godīgi – sociāldemo-
krate Otīlija  Muce niece savulaik 
Ekšteinam viņa dibināto teātri 
atņēma, darbojās te, līdz viņai 
pateica “paldies”. Teātris nīkuļoja, 
līdz dakteris Ek šteins nodibināja 
opereti un operu, Ulmaņa laikā 
to apvienoja ar drāmatisko tru -
pu, un sākās teātŗa ziedu laiki.

Tavā pieredzē jau arī ir epi
zo des, kas spilgti atblāzmo 
Lie pā jas teātŗa vēstures lap
puses.

Kad vēl studiju gados es šeit 
iestudēju savu diplomdarba izrā-
di, mans kursabiedrs Pauls Put-
niņš vērtēšanai nodeva savu ie -
studējumu – lugu “Rīsa grauds”. 
Eksaminācijas komisiju vadīja 
Alfrēds Amtmanis Briedītis. Kad 
visi gāja pusdienās, Briedītis 
m ani paņēma pie rokas: “Iesim, 
pastaigāsimies!” Ejam pāri til-
tam, viņam sāpēja kāja, bija grūti 
paiet, bet ved mani rādīt, kur 
pirms 55 gadiem vecajā teātrī sā -
cis savas skatuves gaitas. Sirds 
vilka atpakaļ uz jaunības vietām. 
Daudz ko stāstīja, protams, va -
jadzēja to visu pierakstīt, bet es 

jau toreiz nedomāju, ka man 
nāksies strādāt Liepājā. 

Citreiz, kad jau biju galvenais 
režisors, vasaras atvaļinājuma lai  -
kā atbrauc Aleksandrs Viļu ma-
nis, seniors. Satiekamies, es viņu 
sagaidu pie teātŗa, meistars uz -
kāpj uz skatuves, kaut ko padzied. 
Tad ilgi staigājām pa pilsētu. 
Pa teica man lielu paldies, jo bija 
atbraucis atvadīties no savas pir-
mās skatuves.

Dažiem skatuves grandiem 
man ir izdevies sagādāt patiesa 
gandarījuma brīžus. Tā bija ar 
visu mīlēto aktrisi Antu Klinti. 
Kad stājos Teātŗa fakultātē, viņa 
man palīdzēja sagatavot eksāme-

nam fabulas priekš ne su mu. Jau 
strādāju Liepājas teātrī, galvenais 
režisors Nikolajs Mūr nieks bija 
iestudējis “Skro der dienas Silma-
čos”, kas īsti vairs nevilka publi-
ku. Ierosināju, ka mēs varētu 
uzaicināt Pindacīšas lomā vieso-
ties Antu Klinti. Viņa atbrauca 
uz savu dzimto pilsētu, nospēlēja 
izrādi pārpildītā skatī tāju zālē, 
saņēma sajūsmas pilnus aplau -
sus un ziedu klēpjus, bija patiesi 
laimīga. Aktrises skatuves mūžs 
tuvojās izskaņai, savukārt es ju -
tos atdevis viņai seno pa  rādu.

Studiju laikā nereti draugu 
pul kā viesojāmies Solitūdē pie 
laikabiedra Mārtiņa Vērdiņa. 
Tad nevarējām vien noklausīties 
viņa tēva, raksturkomiķa Mār-
tiņa Vērdiņa piedzīvojumu stā s-
tos. Šos skaistos brīžus atcerē - 
jies, ierosināju Mūrniekam uzai-
cināt Mārtiņu Vērdiņu, vecāko, 
uz Liepāju mūzikālajā komē -   
dijā “Zilo ezeru zemē”, kur viņa 
loma bija komisks kolchoznieks 
Krišs. Kas tā bija par izrādi! Tā -
dās reizēs jau viss ansamblis  
spēlē uzmanīgi, saasināti, spilgti. 

Smiekli un ovācijas! Bet Rīgas 
ciemiņam – patiess gandarījums.

Ir zīmīgi, ka taviem romā
niem bijusi plaša atbalss sa 
biedrībā.

Pirms vairākiem gadiem ra -
dās doma Grobiņā, Skābārža 
kalnā, skolēnu publikai atdzīvināt 
seno kuršu tautas sapulces ainu, 
kuŗā pāri zobenam tiek vests  
baltais likteņzirgs. Tāda epizode 
ir romānā “Kuršu vikingi”. Rīko-
jāmies kopā ar vietējā mūzeja 
direktoru un manu kolēģi Jāni 
Dreiblatu, virs galvām plīvoja  
treji karogi – Eiropas, Latvijas un 
Grobiņas.  Jaunieši ir sapulcē ju-
šies, Dreiblats ved pa  vadā lik-

teņzirgu, debesis paveras un 
spožs saules stars apmirdz visus 
trīs karogus. Es tajā mirklī pa 
īstam sajutu, ka dzīvoju brīvā 
Latvijā un ka svētība mums nāk 
no augšas. Pēc šīs reizes Grobiņā 
ik gadus jauniešiem rīkoja Vi -
kin gu svētkus, kuŗos neiztrūk-
sto ša bija epizode ar likteņzirgu. 
Tas vien norāda, ka romāns 
dzīvo.

Romānā “Trīs zvaigznes” la 
sām par tēlnieka Kārļa Zāles 
mūža gaitu.

Atmodas laikā Liepājā ārkār-
tīgi enerģiski un iedvesmoti dar-
bojās mans kursabiedrs, aktieris 
Kuplais Jānītis. Viņš bija viens no 
Tautas frontes līdeŗiem. Un tau-
tas kustība panāca, ka pilsētā ka -
nālmalā  Kārļa Zāles vārdā no -
sauca laukumu, panāca arī to, ka 
par liepājnieku naudu izsludina 
konkursu Zāles piemineklim. Tas 
notika 1989. gadā. Konkursā uz -
varēja tēlnieks  Bruno Strau tiņš. 

Kāpēc to stāstu? Vācot mate-
riālu romānam par Zāli, mums, 
abiem autoriem, vajag detaļas.   
Es lūdzu Bruno Strautiņam kon-

sultāciju par tēlniecību, par 
konkrētu darbošanos, veidojot 
skulptūru, par atsevišķām nian-
sēm. Sēžam un runājam, līdz es 
iejautājos: “Kāds liktenis jūsu vei-
dotajam Zāles pieminek lim?”– 
“Tas ir tepat, darbnīcā.” – “Bet 
kāpēc ne  Liepājā?” Atbilde bija, 
ka liepājnieki katru gadu brau-
cot, apskatot, un tā tas paliek… 
Tad palīdzēja žurnāliste Sar -  
mīte Pujēna ar rakstu – kā tas var 
būt – mums ir Zāles laukums, 
bet Zāles pieminekļa Liepājā nav. 
Kad par pilsētas domes priekš-
sēdi nāca Jānis Vilnītis, skulptūru 
atveda uz Liepāju. Tagad baltā 
marmorā kaltais Zāle stāv pilsē-
tas mūzeja pagalmā un gaida, 
kad viņa laukumā  būs tam labie-
kārtota  vieta. Cerēsim, ka tas ne -
prasīs vairākus gadus, jau tā viss 
process ir pārāk ieildzis. 

Tev nācies pielikt roku arī pie  
rakstnieka liepājnieka Egona 
Līva literārās prēmijas “Krasta 
ļaudis”  nodibināšanas. 

Es vēl nebiju pārcēlies uz dzīvi 
Liepājā, kad rakstnieku vidē 
sākām cilāt ideju par Līva literāro 
prēmiju. Mums ir Pastariņa prē-
mija, Blaumaņa, Aspazijas, Vei-
denbauma u. c. prēmijas. Bet ma -
rīnistiem prēmijas nav. Egons 
Līvs bija izcils marīnists, viņa 
jūras braucēju raksturi un veco 
kapteiņu likteņi ir ļoti nozīmīga 
latviešu prozas daļa. 

Lai kur griezāmies ar šo ide -   
ju, atbilde bija vien – naudas nav. 
Laimīgā kārtā par Egona Līva 
piemiņas balvas idejas kaislīgu 
aizstāvi pieslēdzās  rakstnieks 
Ēriks Hānbergs, viņš devās pie 
toreizējā pilsētas galvas Ulda 
Seska ar vēstījumu – sabiedrībā 
ir nobriedusi prasība pēc īpašas 
literārās balvas darbiem par jū -
ras tematiku. Nauda atradās. Un 
nu jau desmito gadu tiek pie-
šķirta prēmija “Krasta ļaudis”.      
(2020. gadā to saņēma valodnie-
ce Benita Laumane un prozas 
autore Jana Egle – G.S.)  

Visjaunākā grāmata veltīta 
Liepājas teātŗa aktieŗiem, kuŗi 
šoruden uzsāka savu vienpad
smito darba sezonu. 

Jā, tie ir sešpadsmit jauni ak -
tieŗi, kas skoloti “ārzemēs” – Lie-
tuvā, Klaipēdas universitātē. Šo -
brīd teātrī strādā piecpadsmit, 
viņi veido ansambļa kodolu, 
strā dā aizrautīgi un atdevīgi. 
Des mit gadu laikā viņi teātrim ir 
bijuši ļoti vajadzīgi, ir uzkrāta 
zināma pieredze, nospēlēts daudz 
lomu, var droši teikt – ar viņiem 
saistīta Liepājas teātŗa radošā 
atdzimšana. Tāpēc bija svarīgi 
dokumentēt katra aktieŗa rado -
šā ceļa savdabību, arī to vēstu-
risko situāciju, kuŗā teātris un 
Liepājas pilsētas dome uzņēmās 
atbildību par pārdrošo pedago-
ģisko eksperimentu. Jau šobrīd 
redzam, ka eksperiments ir izde-
vies. Bez šiem aktieŗiem Liepājas 
teātris vairs nav iedomājams. Bet 
pārējo varat izlasīt grāmatā 
“Mūsu Klaipēdas kursiņš”.

Pie kāda jauna darba tagad  
saistās domas?

Vācu materiālus par 1934. 
ga  du Liepājā.

Jubilejā jānovēl – lai veicas  īste
not vēl daudz radošo nodomu!
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Andrejs Migla: “Lai rakstītu, dažreiz vajadzīgas arī dusmas...”
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Nesen Jaunjelgavā atklājām 
pieminekli Latvijas brīvvalsts 
pirmajam satiksmes ministram, 
Amerikas latviešu sabiedrībā 
labi zināmas dzimtas ciltstē v
am Teodoram Hermanovskim, 
kuŗa lielo ieguldījumu Latvijas 
“ekonomiskajā asinsritē” jūs 
savā runā augsti novērtējāt.  
Sa  rīkojuma viesu  vidū dzir dē
ju sakām – “joprojām vilcieni 
brauc pa Hermanovska būvē
tām sliedēm”. 

Teodoram Hermanovskim, 
kuŗš satiksmes ministra amatā 
stājās uzreiz pēc Latvijas neat-
karības pasludināšanas, bija jāiz-
dara milzīgs darbs. Ceļu, dzelz-
ceļu, sakaru infrastruktūru no 
abām okupācijas varām nācās 
pārņemt izpostītu, taču jaunās 
valsts noturēšanai tā bija kritis -
ki svarīga. To gribu īpaši uzsvērt: 
bija nepieciešams milzīgs orga-
nizatora talants, drosme un at -
bildība, lai jauno Latviju uzliktu 
uz jaunām sliedēm, uz jauniem 
ceļiem gan tiešā, gan pārnestā 
nozīmē. Bija nepieciešams būvēt 
uzticību valstij. Bija vajadzīga 
nesatricināma pārliecība un ti -
cība, ka valsts būs un ka tai va -
jadzēs ceļus, dzelzceļus, pastu – 
visu to, kas savieno cilvēkus un 
ļauj attīstīties ekonomikai. 

Laika pārbaude liecina – mēs 
spējam radīt paliekošas vērtības 
satiksmes un transporta infra-
struktūrā, ja savas uzmanības 
centrā liekam cilvēku, sabiedrī bu 
un tās vajadzības. Gudrai tran-
sporta polītikai tādai ir jābūt arī 
šodien. Jāatceras, ka transporta, 
ceļu saimniecības un citu satik - 
s mes jomu uzlabošana ir ilgter-
miņa pasākumu kopums. Dau-
dzas lietas, ar kuŗām strādājam 
pašlaik, bija iespējams darīt un 
vajadzēja darīt ne tikai vakar vai 
pirms gada, bet krietni senāk – 
pirms desmit un divdesmit ga -
diem. Tikai viens piemērs – re -
ģionālo dzelzceļa satiksmi mēs 
pašlaik nodrošinām ar vidēji     
36 gadus veciem dīzeļvilcie-
niem. Tie ir ne tikai techniski un 
morāli novecojuši, tie vienkārši 
kuŗu katru dienu var apstāties 
un vairs nebūs izmantojami. Ar 
elektrovilcieniem ir līdzīgi, un 
esmu gandarīts, ka beidzot arī 
šis vezums ir izkustējies – plā-
nojam, ka jaunus elektrovilcie-
nus saņemsim jau pēc pusotra 
gada, 2022. gada pirmajā pusē. 
Vai to varēja izdarīt agrāk? Jā, 
varēja un vajadzēja.

Latvijas ceļu stāvoklis ticis 
bieži un bargi kritizēts, bet ir 
taču acīmredzami uzlabojumi. 
Kādu saņēmāt “mantojumu” 
un ar ko paveiktu varat lepo
ties? Un ko varam sagaidīt 
turp mākajos gados?

Ceļu tīkla vidējais blīvums Lat-
vijā ir nedaudz vairāk par vie nu 
ceļa kilometru uz vienu kvadrāt-
kilometru. Tas ir daudz. Mūsu 
ceļu saimniecību raksturo aug-
stais ceļu īpatsvars ar grants un 
šķembu segumu – tādu mums ir 
gandrīz četras reizes vairāk ne -
kā asfaltētu ceļu.  Ceļu tīkla ko -
pē jais gaŗums uz 1000 iedzīvo-
tājiem Latvijā pārsniedz 30 kilo-
metrus, kamēr, piemēram, Lie-
tuvā šis rādītājs ir par trešdaļu 

Kā pulsē valsts ekonomiskā asinsrite?
Satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) intervijā Ligitai Kovtunai

mazāks, toties valsts piešķirtais 
financējums uz vienu kilometru – 
gandrīz divas ar pusi reizes lie-
lāks. Turklāt Lietuva jau vēstu-
riski – kopš padomju laikiem – 
ir pastiprināti ieguldījusi līdzek-
ļus ceļu attīstībā un uzturēša -   
nā. Eksperti aprēķinājuši, ka 
Latvijā pašreizējais deficīts ceļu 
sakārtošanai jau sasniedzis 4,5 
miljardus eiro. Skaidrs, ka tādas 
summas valsts budžetā nav. Jā -
rēķinās arī ar to, ka no projekta 
līdz īstenošanai paiet vairāki 
gadi. Tieši tāpēc ilgtermiņa plā-
nošana ir ļoti svarīga, un jautā-
jums par autoceļu kvalitāti pa -
stāvīgi ir Satiksmes ministrijas 
darba kārtībā. Tieši pēdējā gada 
laikā esam spēruši būtisku soli 
uz priekšu – ir sagatavots Lat vi-
jas valsts ceļu tīkla attīstības 
plāns laika posmam līdz 2040. 
gadam. Tas paredz izveidot četru 
līdz sešu joslu ātrgaitas valsts 
ceļu tīklu, kas nodrošinās ātru 
savienojumu ar galvaspilsētu no 
visiem Latvijas reģioniem. Pir-
majā plāna reālizācijas posmā 
pārbūvēsim Rīgas apvedceļu,  
kas palīdzēs izmainīt transporta 
plūsmas Pierīgā un Rīgā. No vēl 
tuvākas nākotnes darbiem no -
teikti gribu pieminēt Ķekavas 
apvedceļa izveidi, ko valdība šo -
vasar atbalstījusi kā pirmo no -
zīmīgo industriālo privātās un 
publiskās partnerības projektu 
Baltijā ceļu nozarē. Ja viss notiks 
pēc plāna, tad šī apvedceļa būv-
nie cība sāksies nākamgad. Pēc pa -
beigšanas tas nodrošinās tai snā-
ku un ātrāku Rīgas savienojumu 
ar Bausku un tālāk ar Lietuvu.

“Ceļiniekiem” īpašs bija šis 
gads, kad varējām ceļu remont-
darbiem piešķirt papildus 75 mil-
jonus eiro koronavīrusa pandē-
mijas izraisīto ekonomisko seku 
mazināšanai. Šī nauda galveno-
kārt tika izmantota valsts galve-
no un reģionālo ceļu remon -
tiem, un kopumā valsts ceļu tīklā 
šogad sakārtoti vairāk nekā 1300 
kilometri ceļu. Šogad darbi veik-
ti arī uz 50 tiltiem, uzstādītas 
drošības barjeras vairāk nekā 
100 kilometros ceļu, izveidotas 
ribjoslas, pārbūvēti krustojumi, 
izbūvēti veloceliņi un apgais-
mojums. 

Darba ceļu nozarē netrūks vēl 
ilgi, bet kopumā ikvienam, kuŗš 
šogad braucis pa Latviju, ir jā -
atzīst, ka lietas virzās uz priekšu. 
Atkārtošu vēlreiz – tālredzīga, 
ilgtermiņa domāšana ir ļoti sva-
rīga, ja gribam, lai, iebraucot 
Lat vijā no Lietuvas vai Igaunijas, 
mums būtu pamats lepoties ar 
mūsu ceļu kvalitāti. 

Jau tapušas vizuālās aprises 
un drīz sāksies Centrālās staci
jas darbi Rail Baltica projektā. 
Tātad – “akmens ir sācis  ripot”, 
un visi lēmumi un likumi šai 
sakarā ir pieņemti? Tai pašā 
laikā cilvēki turpina diskutēt 
gan par staciju izvietojumu 
Pārdaugavā, gan bažījās par  
to, vai būs pasažieri, kas šo 
Eiropas ātrvilcienu izmantos. 

Esmu drošs, ka, īstenojot Rail 
Baltica projektu, esam liecinieki 
vēsturiskiem notikumiem, kas 
Latviju un Baltiju atkal savienos 
ar Eiropas transporta sistēmu. 

Tas ir projekts, ar kuŗu dzīvosim 
vismaz nākamos simt gadus, tā -
pēc svarīgs uzdevums ir sare dzēt 
Rail Baltica kā iespēju mūsu 
valsts attīstībai un izaugsmei. 
Šāda iespēja ir tālredzīgi jāiz-
manto.

Rail Baltica projekta ievieša -
na Latvijā notiek pēc striktas ie -
tva ra procedūras. 2016. gadā pie-
   ņem tais Ministru kabineta lē -
mums par Rail Baltica būvnie-
cību balstīts virknē iepriekš 
veik  tu techniskās izpētes darbu, 
un nu jau, kā minējāt, ir sākušies 
būvniecības darbi Rīgas Centrā-
lajā dzelzceļa mezglā. Nākam -
gad plānojam tos sākt lidostas 
“Rīga” stacijā, lai ikviens ceļotājs 
jau tuvā nākotnē varētu nepilnu 
desmit minūšu laikā nokļūt no 
pilsētas centra lidostā un otrādi. 
Pārējā trasē Latvijas territorijā 
notiek projektēšanas darbi, ko 
plānots pabeigt 2023. gadā. Pro-
jekts mūsu acu priekšā kļūst par 
reālitāti.

Jaunās dzelzceļa līnijas ienāk-
šana Rīgā ir vissarežģītākais Rail 
Baltica trases posms Latvijā un 
arī visā projektā kopumā, jo    
jaunajai infrastruktūrai ir jāie-

kļau jas  jau esošajā dzelzceļa un 
ielu plānojumā.  Uzdevums nav 
viegls – izvest cauri pilsētai un 
integrēt tās transporta sistēmā 
ātrgaitas dzelzceļu, vienlaikus 
rū   pējoties gan par lietotāju ēr  tī-
bu, gan techniskajām un dro šī-
bas prasībām.

Analizējot Rail Baltica pro-
jekta izmaksas un ieguvumus, ir 
secināts, ka lielākie ieguvēji būs 
pasažieŗi: pirmo reizi Baltijas re -
ģionā būs pieejama moderna 
ātr gaitas dzelzceļa satiksme. Pie-
mēram, gan līdz Tallinai, gan 
līdz Viļņai no Rīgas varēs aiz-
braukt vien divu stundu laikā, 
vilcieniem pārvietojoties ar āt -
ru mu 240 kilometri stundā. Ko -
pumā Rail Baltica pamata līnijā 
Baltijā plānotas sešas starp tau-
tiskās pasažieru stacijas – Tallina, 
Pērnava, Rīga, Rīgas lidosta, Pa -
ņevēža un Kauņa, kā arī atzars 
uz Viļņu. Minētā analīze liecina, 
ka darbības sākumā Rail Baltica 
izmantos no 3,6 līdz 5,5 miljo-
niem braucēju gadā. 2055. gadā 
šis skaitlis jau varētu sasniegt 4,7 
līdz 7,1 miljonu braucienus. Pie-
mēram, pastāv pietiekams pa  -
sa žieru plūsmas potenciāls, lai 

veidotu reģionālo pasažieru pār-
vadājumus no Bauskas līdz Rīgai 
un no Salacgrīvas līdz Rīgai. 
Latvijā ir paredzētas 17 reģio-
nālās stacijas – lūk, ieguvums arī 
reģionu un Rīgas savienojumā!

Arī dažiem zemju īpašnie
kiem (konkrēti Salaspilī) no 
mūsu lasītāju vidus Rail Baltica 
ceļā ir īpašumi. Viņi apgalvo, 
ka nav saņēmuši informāciju, 
tostarp ziņas par financiālo at 
līdzību. Ko varat viņiem pa 
skaidrot? 

Atsavināšanas termiņi ir nesa-
raujami saistīti ar attiecīgo Rail 
Baltica posmu būvprojektēšanas 
darbu grafiku. Salaspils terri to-
rijā pašlaik notiek trases pro jek-
tēšana. Tiem īpašniekiem, kuŗu 
īpašumus Rail Baltica trase skar 
atbilstoši detālizētai techniskai 
izpētei ietekmes uz vidi novēr-
tējuma ietvaros (pieejama edzl.
lv/projekta-norise/izpete), ir no -
sū tīti paziņojumi par projektē-
šanas darbu uzsākšanu. Savu -
kārt informācija par atsavinā-
šanu tiks nosūtīta pēc tam, kad 
trases posma projekts būs pie-
tiekami detālizēts un būs no -
teikts trases precīzais novieto-
jums dabā. Šajā paziņojumā par 
atsavināšanu īpašnieki tiks aici-
nāti uz sadarbību, lai atlīdzība 
par nekustamo īpašumu tiktu 
noteikta, ņemot vērā īpašnieka 
viedokli. Īpašuma tirgus vērtī -
bu noteiks sertificēts nekustamā 
īpa  šuma vērtētājs. Atsavināša -
nas jautājumi ir skaidroti arī 
projekta nacionālā ieviesēja 
SIA   “Eiropas Dzelzceļa līnijas” 
mājaslapā edzl.lv/atsavinasana. 

Jūsu vērtējums par šī vērie
nīgā projekta nozīmīgumu? 
Un kuŗā gadā caur Latviju 
trauksies Eiropas ātrvilcieni?

Transports ir vitāli svarīgs 
priekšnoteikums mūsdienu eko-
nomikai. Šobrīd pastāvošo vēs-
turisko un technisko ierobe žo-
jumu dēļ Baltijas valstu eksistē-
jošā dzelzceļa sistēma nav savie-
tojama ar kontinentālās Eiropas 
standartiem. 

Tālis Linkaits: “Transports ir vitāli sva rīgs priekš-
noteikums mūsdienu ekono mikai. Šobrīd pa -
stāvošo vēstu risko un technisko ierobežojumu 
dēļ Baltijas valstu eksistē jošā dzelzceļa sistē -
ma nav savietojama ar konti nen tālās Eiro -
pas standartiem. Rail Baltica, kas ir plānots 
kā Ziemeļjū ras – Baltijas koridora transporta 
si  stē mas elements un aptver četras Ei  ropas 
Savienības dalībvalstis – Igau niju, Lat viju, 
Lie tuvu, Poliju un netieši arī Somiju, nodro-
šinās ātrus, drošus un videi drau dzīgus dzelz-
ceļa pakalpojumus gan pa  sažieŗu, gan kra vu 
pārvadājumiem starp Baltijas valstīm un 
tālāk caur Poliju uz citām Eiropas valstīm.” 

(Turpinājums 15. lpp.)
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Beļģu paradīze! Mums ir pati 
skaistākā jūrmala uz šīs zemes! 
Šo iedzeltējušo, mazliet vieglu, 
samtainu puteklīšu noklāto past -
karti, kas vēsta ambiciozus re  klā-
mas lozungus un ir kā sirds dū -
riens vājiem reklāmas ideolo-
giem bez vīzijas, esmu atradis 
kādā bijušā Briseles restorāna 
telpās. Šajās pandēmijas dienās 
vilcieni joprojām slīd pa gluda-
jiem Beļģijas sliežceļiem. Skaisto, 
urbanizēto beļģu paradīzi pie 
Ziemeļjūras var patiešām bau-
dīt, cik vien tīk... Cik vien spēka 
var veidot svaiga gaisa uzkrā ju-
mus savos lieliskajos, templiska-
jos ķermeņos.

Kādam francūzim esmu iemi-
nējies – nu, kā tā var.... apbūvēt 
tik skaistu jūras krastu ar daudz-
stāvu mājām no Rīgas Purvcie -
ma guļamrajona?! Viņš, izdzir-
dot manu jautājumu, mazliet 
uzrūgst kā ne īpaši vairs lietoja-
ma sarkanvīna pudele un pazi  -
ņo par katra beļģa dzīvošanas 
tiesībām ar skatu uz jūru. Tālāk, 
lai neizraisītu starptautisku kon-
fliktējošu spriedzi un, respektē-
jot šīs unikālās beļģu tiesības, 
atceros, ka savulaik bija kāds lat-
viešu valstsvīrs. Dikti, nu, dikti 
viņam patika dārgas jachtas. 
Intervijas laikā, kad jautāju par 
dārgā pirkuma nepieciešamību, 
saņēmu diezgan bangojošu at -
bil des pretsitienu – nu, kā lat vie-
šu cilvēks var nemīlēt jūru! Tā -
pēc par jūras krastu modi labāk 
neiesaistīties viļņainās vār du 
pār maiņās, jo, lūk, beļģi sēž sa -
vos strazdu būros Ostendē, bet 
kāds latvietis braukā ar dārgu 
jachtu. Visi taču mīl jūru, un mī -
lestību nav iespējams apstrīdēt, 
vai ne? 

Tomēr ne jau visiem beļģiem 
ir tik vienāds horizontāls skats 
par jūras krastu. Flāmu policists, 
uzzinot, ka esmu no Latvijas, ne -
beidz vien man stāstīt par sa  vu 
neseno atvaļinājumu mūsu Jūr-
malā. Cik latvieši varot būt lai-
mīgi, dzīvojot šādā saskaņotā, 
neizpostītā dabas vidē. Ne jau 
tikai flāmu policists atklājis Bal-
tijas jūrmalas spirgtumu, īpašo 
gaisa kvalitāti. Iedzeltenās pre -
ses lappusēs lasu par savā bēr-
nībā redzēto vissavienības tele-
vīzijas ikonu Allu, kuŗa ik vasaru 
mēro ceļu ar vilcienu uz Jūr -
malu no tālās kaimiņzemes, lai 
beidzot atkal varētu tikt pie 
svaigiem skābekļa baloniem, jo 
tos ir pagrūti iegūt sakarsētajās 
Spānijas pludmalēs un ar gaisa 

ĢIRTS SALMGRIEZIS
BRISELES PASTKARTES

kondicionieriem atsaldēti dār ga-
jās viesnīcās. Šķiet, ekolo ģisks 
pārvietošanās līdzeklis – vilciens 
tandēmā ar svaigo jūras gaisu ir 
nodrošinājis arī dziedonei Allai 
mūžīgo jaunību. Nu ne  gribas 
taču ti  cēt par ķirurģisko iejauk-
šanos...

Laikam esmu saelpojies pārāk 
daudz svaiga gaisa – vakar Beļ-
ģijas laukos, meklējot zelta mir-
kļus. Tamdēļ šādas domu skices – 
pirms vēl modusies pilsēta Bri -
sele, kuŗā ir Eiropas vakardiena 
un dzimst kārtējā nezināmā 
Eiropas rītdiena...

***
Čaukst čirkstoši koku lapas 

zem kājām. Daudzi beļģi izbēg no 
pilsētām uz laukiem, Ardē niem, 
lai baudītu rudens dabas atsvai-
dzi nošo, spirgto simfoniju. Tā 
pār steidz zeltīti zaļos toņos un 
reizēm reflektē ar skumjām no -
tīm, kas vēsta par visapkārt vir mo-
jošo dižkaiti. Tā šoreiz sa  sniedz 
nebijušus apmērus salī dzi nājumā 
ar pavasaŗa mēne šiem. Patvērums 
dabā ir izvai rī šanās no pilsētās 
klejojošā vī  rusa, kas ir kā rēgs jeb 
spoks, un nevar īsti zināt, kur tas 
tevi no  tvers vai sagūstīs. Beļģijas 
diž kaites statistika gluži nepār -
steidz, jo vēl septembŗa mēnesī 
cilvēki baudīja dzīvi uz nebēdu – 
tā, ka bāros un restorānos ne  at-
radās vieta, kur pašam riebī ga jam 
Misteram Covidam-19 no  krist. 
Uz Beļģijas laukiem ir īpaši vērts 
doties, jo, izstaigājot dažā das ta -
kas un vietas, reizēm iz  jūtas ir pat 
tādas, itkā citplanētieši būtu vie-
sojušies. Dažās vie tās rodas ap -
jausma, ka esi no  kļuvis nekurie -
nē, pasaules no  malē. Man īpaši    
ir palaimējies, ka man blakus ir 

profesionāls orientierists, takzinis 
Raimonds Bricis, kuŗš vienmēr 
sastāda iz  cilu ceļojuma karti. Un 
man nav nevienu brīdi jāšaubās, 
ka ap  maldīšos tā dēvētajās trīs 
prie dēs. Pēc gaŗāka pārgājiena, 
kas parasti ir aptuveni 20 kilo -
metru gaŗš, ir liels prieks nobau  dīt 
beļ ģu delikatesi – potion mix, kas 
ir vienkārši parasti sagriezta desa 
un siers. Bet tagad, pandēmijas 
laikā visā valstī krogi ir slēgti. Par 
potion mix atliek tikai sap ņot. 
Beļģi ir iemukuši mežos un gan-
drīz vai sakāpuši kokos. Lai jauka 
svētdiena un laba vese lība, dabas 
baudījums Beļģijā, Latvijā, citviet!

 ***
Sestdienas klusajā, rāmajā Bri-

seles rītā pēc piektdienas vakara 

ziņām par valsts aizslēgšanu un 
izolēšanu jau atkal uz ilgāku lai-
ku, man nekas cits neatliek kā 
vien, pie uzmundrinoši spēci no-
šās kafijas izbaudīt lielā vārda 
meistara Māŗa Čaklā rakstu 
krājumus.

Tie vēl joprojām ir spēcīgi, 
pārliecinoši, noturīgi laikmeta 
vēstījumi, izjūtu mijkrēšļi. Lielā 
domu veidotāja rakstu rindas 
šorīt dod pārliecinošu mierinā-
jumu, nostājoties uz jaunas star-
ta līnijas izolēšanās maratonā  
pie Aizslēgtās pasaules namdur-
vīm. Sestdienas rītā ieniršana 
dze jas okeānā ir sava veida aiz-
miršanās no ikdienas ne visai 
iepriecinošās ziņu slīdrādes da -
žādās informācijas fabrikās, ra -
žotnēs. Tāpēc nirstu tālāk pa 
Māŗa Čaklā plašo, grūti kaut 
kādā konkrētā formātā iekļau-
jošo domu pasauli. Kuteri šūpo-
jas ostās, Kūrorta romance, 
Nok  tirne ar rasu, Zaļimelnā etī-
de, Gaidītāja meža cūka... Esmu 
laikam aizdzejojies, aizceļojies 
Dzejnieka vārdu un domu ceļo-
jumos.... Jā, un tas ir lielisks, ne -
aiz mirstams papildinājums pie 
šī rīta kafijas....

Pa Kalnsētas kokiem austošā,
visur man līdz bijusī -
mana zelta kontrabanda,
mana zelta baterija -
saule, ko vienreiz var zaudēt,
saule, ko nevar vairs iegūt.

(M. Čaklais)
 ***
Neilgi pēc kafijas malkošanas 

vienā no Briseles elegantākajiem 
rajoniem, kuŗā nami vēl vēsta 
par aizgājušo laiku labklājību, 
seno naudu, esmu beidzot saticis 
viņu – izsmalcināto smaržu ķī -
mijas pavēlnieci Matildi, kuŗa 
izgatavos tikai un vienīgi pēc 
manām vēlmēm pārpasaulīgo 
mirkļu piesātināto ūdeni. Pēc 
izvēlētām vielām, kas būs tīkami 
tieši maniem ožas sensoriem... 
Matilde, manā skatījumā, ir īpa-
ša ar saviem elektriski spro gai-
najiem, kosmiski rudajiem, bie-
zajiem matiem. Tie kā satelīti 
laikam ir savienoti ar citām ga -
laktikām un lieliski papildina 
smalkās smaržu laboratorijas 
kopējā interjera noskaņu. Tajā 

nezinātājs var samulst no dažā-
diem maziem trauciņiem, mēģe-
nēm, pudelītēm, dārgām un īpa-
 ši gatavotām svecēm. Es, sa  vu-
kārt, nevaru atrauties no Matil-
des stāstiem par smaržu sajūtu 
notveršanas pasaulēm, un labi 
vien, ka sejas maska nenosedz 
viņas šarmanto, porcelānisko 
acu skatienu. Tas viss piešķiŗ 
īpašu šarmu, atmosfēru, mudina 
man izvēlēties komponentus, 
vielas, pēc kuŗām tiks darināts 
mirkļa uzlējums pēc paša vei-
dotā scenārija. Šajā brīdī valda 
patiesa izvēles brīvība, ne tās 
ierobežotās iespējas, kārtība, kas 
aiz laboratorijas sienām, par 
kuŗām teikšana ir Beļģijas val dī-
bai un Nacionālai Drošības pa -
domei.

Kad nu tiek vairāki paraugi 
sameistaroti un man tikai jāiz - 
vē las īstais, Matilde iesaka iziet 
svaigā gaisā un izvēdināt galvu. 
Tad būšot labākais lēmums... 
Pārliecinoši saku – zinu, ko vē -
los... galvas izvēdināšana gan 

nebūs nepieciešama. Matilde, 
sa   vukārt, iesmejas, jo ne jau dau-
dzi vispār šajā dzīvē zina un sa -
prot par savām izvēles iespējām. 
Atbildu – ir labi zināt, bet Re -
žisors jau reizēm izspēlē negai-
dītus pavērsienus. Tāpēc ar pār-
liecinošu gribēšanu reizēm vien 
nepietiek un nepietiek...

Vakarpusē, kad galva jau at -
brīvojusies no dažādo smaržu 
koncentrātiem, atklāju, ka pēc 
maniem kritērijiem veidotajā 
zibsnīgajā mirkļa ūdenī ir kaut 
kas ļoti piesātināts – smaržkārtas 
mijas starp dārgiem cigāriem, 
labi grauzdētu kafiju un fonā – 
tumšā šokolāde. Sajūtu – notu-
rīgs un sprēgājoši dzirkstošs 
vēstījums. Tas saveidots pēc 
manas ķīmiskās formulas visai 
trauksmainajā un neziņas pil-
najā laikmetā, par ko esmu bez-
gala pateicīgs saviem ļoti tuviem 
cilvēkiem, kuri deva šo iespēju 
atklāt citādi niansēto pasauli 
orbītā ap mani! Smaržu un sa -
jūtu kosmosā.
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F R A G M E N T S  N O  T O P O Š Ā S  G R Ā M ATA S

Un ko nu?!SILVIJA GRIGULIS DŽONSA

(Turpinājums sekos)

(Turpinājums no Nr. 44)

Viņa izmisušā balsī sauca, lai 
pārliecinātos, ka vecmāmiņa 
sargā manu mazāko brāli, un 
tētis, kas bija abildīgs par An -
dreju, seko mums līdzi uz pa -
grabu. Mēs satikāmies tikai tad, 
kad bijām nokāpuši jau lejā pa 
trepēm. Tur varēja kaut ko sare-
dzēt, jo dega svece, vai, iespē-
jams, tā bija neliela lāpa, kas 
rādīja mums ceļu. 

Pagrabā mēs sēdējām rindās 
uz dēļiem, kas bija salikti uz ķie-
ģeļiem un klausījāmies augšas 
trokšņos. Pāri pilsētai drāzās 
bumbvedēji. Flensburga, kur 
mēs tobrīd atradāmies, šoreiz 
palika neskarta.  

Pustumšajā pagrabā sēdvietu 
visiem nepietika, tāpēc es tupēju 
uz aukstās grīdas blakus vecmā-
miņai, kas uz sava ceļgala turēja 
Viktoru. Man bija ļoti auksti, un 
es jutos ļoti miegaina. Atceros, 
kā mēģināju noslēpt savu neap-
auto kāju ar netīro zeķi. Pus-
tumsā es redzēju kādu sava ve -
cuma zēnu, kas sēdēja uz mātes 
ceļgala man tieši pretī. Sievietei 
blakus bija liela iepirkumu so -
ma, un viņa izņēma no tās cieti 
vārītu olu. Viņa to nomizoja un 
uzstāja, lai zēns to apēd. Puika 
gražojās un izvairīdamies mē -
tāja galvu no vienas puses uz otru. 
Es nebiju redzējusi olu, kopš 
pirms deviņiem mēnešiem mēs 
pametām mājas Latvijā. Es ne -
spēju noticēt, ka kāds spēj at  teik-
ties no tāda garduma. Ja pa  tiesi 
viņš to negrib, vai viņa ne  varētu 
to atdot man? Tā neno  tika. Sie-
viete olu ielika atpakaļ somā.

Klusējot un sēžot krēslainajā 
pagrabā, olas epizode mani aiz-

veda atpakaļ  uz omes piejūras 
mājām. Savā saimniecībā viņa 
turēja dažas pundurvistiņas, kas 
dēja mazas oliņas. Tās arvien 
bija domātas mums, bērniem. 
Omes lielajā augļu dārzā netālu 
no Asaru pludmales laiks vien-
mēr šķita saulains, karsts un    
aiz raujošu piedzīvojumu pilns. 
Ma  nu aizsapņošanos pārtrauca 
griezīgs sirēnas kauciens.  

Kad uzlidojums bija beidzies, 
mamma pamanīja, ka tētis bija 
ietinis Andreju segā. Viņš tumsā 
nebija atradis brāļa mēteli. Stei -
gā viņš nebija pamanījis arī to, 
ka Andreja vienīgās siltās bikses 
skrējiena laikā bija pazudušas. 
Kamēr šis zaudējums tika pā r-
spriests piepaceltos toņos, es 
steig šus aizjoņoju atpakaļ uz 
guļamtelpu un par laimi atradu 
tur savu otru zābaku. Apaut 
nosalušo kāju bija īsta svētlaime. 

Uzausa rīta saule, un sākās 
atkal jaunu piedzīvojumu diena. 
Un sākās tā ar vecmāmiņas pa -
teicību Dievam, ka vēl esam dzī-
vi. Vienīgi Andreja bikses bija 
pazudušas. Mēs tā arī tās neat-
radām. Bikses bija zaudētas uz 
visiem laikiem.

OTRAIS PASAULES KAŖŠ 
IR BEIDZIES
Kādā jaukā, saulainā maija rītā 

mums paziņoja, ka kaŗš ir bei-
dzies. Tas raisīja milzīgu prieku 
un vienlaikus satraukumu. Cil-
vēki cits citu apskāva un skūp-
stīja, skraidīja apkārt un kliedza! 
Daži slaucīja prieka asaras. Es 
stāvēju blakus savai mātei skolas 
pagalmā un jautāju, vai mums 
vairs nav jābaidās no kaŗa? Viņa 
atbildēja, ka mums nekad vairs 
nebūs jābaidās no kara un ka, 

iespējams, mēs drīz brauksim 
mājās.

Vakarā skolas zālē skanēja 
džeza mūzika. Man tā patika, un 
es pavēru zāles durvis. Līksmi 
dejotāju pāri tur šūpojās un vir-
puļoja līdzi mūzikai. Mana 
mam ma un tētis bija viņu vidū. 
Es arī gribēju dejot, tāpēc pie -
steidzos un lēkāju viņiem ap -
kārt, lai sadotos rokās ar saviem 
ve  cākiem. 

Nez no kurienes mēs izdzir dē-
jām skaļu balsi:

“Jūlija! Jūlija! Vai tā esi tu?!” 
Saucēja bija manas mammas 

bērnības draudzene Lizete no 
Viļāniem. Viņa bija pamanījusi 
mammu nometnes zālē, kas at -
radās tik tālu projam no mājām 
un turklāt dejojam! Viņas viena 
otru nebija redzējušas gadiem 
ilgi. Lizetei blakus stāvēja vīrs. 
Mūs iepazīstināja. Turpat deju 
zāles vidū  sākās apskaušanās, 
bu  čas un, protams, arī prieka 
asaras.

Kopš tā brīža abas mūsu ģi -
menes turējās cieši kopā un 
turp mākos gadus mēs dzīvojām 
vienā istabā latviešu DP nomet -
nē Mērvikā (Mürwick). Pēc tam, 
kad nometņu laiks beidzās, mēs 
šķīrāmies, jo Lizetes ģimene 
emigrēja uz valsti. 

Man vienmēr ir paticis džezs, 
jo tas atkal un atkal man atsauc 
atmiņā priecīgo satikšanos deju 
zālē.

ĀĶIS LŪPĀ
Pirms mūs sašķiroja pa tautī-

bām, visi Kregeršūlē (Kregers-
chu le) nonākušie bēgļi dzīvoja 
vienkopus. Tur mēs gulējām uz 
grīdas sarindotiem salmu matra-
čiem, kas bija izvietoti skolas 

klašu telpās. Pie sienām bija sa -
karinātas kartes un dažādas no -
rā des. Varēja noprast, ka mūsējā 
ir ģeogrāfijas klase, un, iespē-
jams, tā bija zīme, ka nākotnē 
mums ir paredzami vēl daudzi jo 
daudzi ceļojumi.

Ēdienu varēja gatavot skolas 
pagalmā. Vecmāmiņa tur kuri-
nā ja nelielu ugunskuru. No ap -
kārtnē gruvešos atrastajiem ķie-
ģeļiem viņa uztaisīja kaut ko 
līdzīgu plītij,  novietoja uz tiem 
grāpi ar ūdeni un vārīja ūdeni, 
lai pagatavotu karstu tēju. Mēs 
ēdām melnu rudzu maizi ar sa -
lami desu. Mums bija paveicies. 
Ēdienkarte citām ģimenēm, kas 
sēdēja ap līdzīgiem ugunsku-
riem, bija daudz trūcīgāka. 

Dienas beigās no dziestošajiem 
ugunskuriem  cēlās  dūmi un 
aizklāja saulrietu. 

Mēs ar tēti arvien mē  dzām do -
ties  pastaigās, galvenokārt tā -
pēc, lai sameklētu malku ieku-
ram.  Nometnes pagalmā no 
koka dēļiem bija uztaisītas lai-
pas, taču tās iekuram neviens 
neņēma. Laipas bija vienīgais 
ceļš, kā tikt līdz tualetēm, kas 
atradās viņpus milzu peļķei pa -
galma tālākajā stūrī. Tur acīm -
re dzot bija notikusi kāda ķibele 
ar kanalizāciju.

Kādu dienu uz skolas nama 
kāpnēm es satiku meiteni vārdā 
Gunta. Viņa runāja latviski. 
Gun tas ģimenei bija atsevišķa 
istaba, jo viņi bija iekārtojušies 
bijušā direktora kabinetā. Mēs 
sadraudzējāmies un bieži rāpā-
mies uz augstās sarkano ķieģeļu 
ēkas plakanā jumta. Tur, starp 
augstajiem skursteņiem noritēja 
liela daļa mūsu nometnes dzīves. 
Jumta romantika patika arī ci -

tiem, piemēram, Olgai un viņas 
draugam. Viņi uzskatīja jumtu 
par savu īpašo slēptuvi, tāpēc 
mūsu klātbūtne viņus kaitināja. 
Tiesa gan, arī mums ar Guntu 
jumts bija īpaša vieta, un mēs 
ne  kādā gadījumā negribējam no 
tās atteikties.

Dzīvojot pusbadā, gandrīz 
visu laiku jutāmies izsalkušas. 
Un tad Guntai prāta ienāca kāda 
ideja, kas, manuprāt, izklausījās 
lieliska. Viņa zināja, kur māte 
slē pa spaini, kas bija pilns ar sā -
lītām siļķēm, un pajautāja, vai es 
kādu no tām gribētu nogaršot? 
Šis jautājums bija pilnīgi lieks. 
Skaidrs, ka es to gribēju! 

Jau pēc pirmās siļķu ēšanas 
reizes mums bija, kā saka, āķis 
lūpā. Ne reizi vien abas ar Gun -
tu, ērti iekārtojušās un atspie-
dušas muguras pret skursteni, 
kāri trie cām zobus sulīgajās, sā  -
ļajās zivju mugurās. Mēs tās no -
skrubinājām līdz pēdējai asakai. 
Jā, un zivju asakas, galvas, astes 
un citas neēdamās lietas mēs me -
tām skurstenī. Man gan ienāca 
prātā doma, ka direktora kabi-
netā varēja būt kamīns, kurā tad 
arī sakrita visi siļķu pārpaliku-
mi. Manas aizdomas apstipri-
nāja Guntas mātes dusmīgā 
balss, ko kādu dienu izdzirdējam 
atskanam tieši no skursteņa. 

Mums nebija ne mazākās no -
jausmas, ko viņa darītu ar siļķu 
zagļiem, ja tos noķertu. Piesar-
dzības labad mēs zivju galvas 
vairs nemetām tieši šajā kon-
krētajā skurstenī. Taisnību sakot, 
mēs atturējamies arī no kārdi-
nājuma piekļūt spainī vēl at -
likušajām siļķēm.

Rail Baltica, kas ir plānots kā 
Ziemeļjūras – Baltijas koridora 
transporta sistēmas elements un 
aptver četras Eiro pas Savienības 
dalībvalstis – Igau niju, Latviju, 
Lietuvu, Poliju un netieši arī So -
miju, nodrošinās ātrus, drošus 
un videi draudzīgus dzelzceļa 
pakalpojumus gan pa  sažieŗu, 
gan kravu pārvadāju miem starp 
Baltijas valstīm un tālāk caur 
Poliju uz citām Eiro pas valstīm. 

Projekts ir iekļauts ES priori-
tāro transporta tīklu sarakstā, 
iezīmēts visās Eiropas transpor-
ta attīstības kartēs un iegūst aiz-
vien lielāku lomu Baltijas valstu 
drošības garantijas stiprināšanā. 
Latvijas valdība 2016. gadā Rail 
Baltica projektam noteica nacio-
nālo interešu objekta statusu un 
tas ir iekļauts visos galvenajos 
Latvijas valsts plānošanas doku-
mentos. Tātad – Rail Baltica bū -
tiski stiprinās Baltijas reģionu kā 
daļu no Eiropas transporta sistē-
mas. 

Ja runājam par laika grafiku, 
tad jāuzsver, ka Rail Baltica 

sekmīgas ieviešanas termiņi ir 
atkarīgi, pirmkārt, no tā, kā 
veik sies ar projektēšanas darbu 
pabeigšanu, – vai izdosies savlai-
cīgi atrisināt visus vietējos jau-
tājumus. Otrs aspekts ir financē-
jums.   Apmēram 85 % no Rail 
Baltica projekta budžeta nāk no 
Eiropas Savienības, taču papil-
dus tiek vērtēti arī citi financē-
juma avoti, kā piemēram, Eiro-
pas atveseļošanas un noturības 
mechānisms. Kopējās Rail Bal-
tica projekta izmaksas Latvijā 
tiek lēstas ap 1,9 miljardiem eiro. 
Sākotnējais plāns paredz, ka lī -
nija sāk strādāt 2026. gadā, un 
līdz tam laikam noteikti liela 
daļa darbu būs paveikta. Taču, 
projektam attīstoties, tas tiek 
paplašināts ar papildu elemen-
tiem, piemēram, dzelzceļa – gai-
sa satiksmes savienojums, Rail 
Baltica dzelzceļa līnijas integrā-
cija Latvijas reģionālā un Rīgas 
sabiedriskā autotransporta tīklā, 
kā arī   projektēšanas gaitā tiek 
ievērotas jaunizstrādātās du -
bultā pielietojuma (militārā un 
civilā) un arī paaugstinātas dro-
šības prasības. Noslēdzoties pro-

jektēšanas fazei, tiks veikts Rail 
Baltica projekta izmaksu pārrē-
ķins. Iespējams, tiks koriģēts arī 
termiņš visu darbu pabeigšanai.

Jūsu vadītās ministrijas pār
raudzības lokā ir arī Latvijas 
Pasts. Mūsu – trimdas laikrak
stu “Laiks” un “Brīvā Latvija” 
redakcija jau kopš aizv. gs. 90. 
gadu vidus atrodas Rīgā (Ame
rikas “Laiks” – kopš 2000. ga 
da). Augsto Pasta sūtījumu ce 
nas dēļ kopš 2019. gada sākuma 
Eiropas latviešu avīze “Brīvā 
Latvija” pārgāja uz digitālo for
matu. “Laiks”, kas iznāk dru
kātā formatā, tiek izplatīts arī 
Latvijā un citur Eiropā. Diem
žēl uz mūsu laikrakstu neat
tiecas valsts subsīdija attiecībā 
uz Pasta piegādes izdevumiem, 
jo – sūtījumu skaits nesasniedz 
noteikto, proti, vienu tūkstoti 
un vairāk. Viena laikraksta sū 
tījuma cena šobrīd ir 1,22 eiro. 
Lūgumi Latvijas Pasta valdei 
piemērot atlaides nav sekmē
jušies... Vai ministrs varētu ie 
teikt kādu risinājumu, lai vie
nīgais, drukātais, neatka rīgais 
diasporas latviešu laikraksts 

turpinātu būt pieejams lasītā
jiem Latvijā?

Latvijas Pasts savus pakalpo-
jumus sniedz atbilstoši ar izde-
vēju noslēgtajam līgumam un 
par tādiem tarifiem, kādus ap -
stiprinājusi Sabiedrisko pakal-
pojumu regulēšanas komisija, – 
Latvijas Pastam nemaz nav tie sī-
bu piemērot atlaides par tā sauk-
tā universālā pasta pakalpojuma 
sniegšanu, ja sūtījumu apjoms 
mēnesī nesasniedz 1000 eksem-
plārus! Īpašie tarifi piemēroja -
mi visiem lietotājiem vienādi. 
Tāpēc kā risinājumu saredzu 
iespēju “Laika” redakcijai noslēgt 
abonēšanas līgumu ar Latvijas 
Pastu un iekļauties abonētās 
preses katalogā. Ļoti iespējams, 
ka tas pat palielinātu jūsu lasī -
tāju skaitu, ja iedzīvotāji redzētu 
laikraksta vārdu abonējamās 
preses sarakstā. Pēc manā rīcībā 
esošās informācijas, šāds piedā-
vājums izdevējam ir nosūtīts, un 
mēs priecātos jūsu laikrakstu   
tur nākotnē redzēt minētajā ka -
talogā. Šādā gadī jumā laikraksta 
piegādes pakal pojums abonen-
tiem būtu lētāks. Lai kādu risi-

nājumu redakcija izvēlēsies, no -
vēlu laikrakstam ra   došu dzirksti, 
sniedzot iespēju mūsu valsts pie-
derīgajiem jebkur pasaulē sa -
ņemt kvalitatīvu in  formāciju par 
Latviju!

No redakcijas. Taisnība, kā 
vien mēr, ir pa vidu! Kā gan Lat-
vijas Pasts varēja cienījamam 
ministram sniegt šādu apgalvo-
ju, ja vien pirmdienas, 30. no -
vembŗa pēcpusdienā, kad šī in -
tervija bija sagatavota publicē ša-
nai, Pasta darbinieki sāka rē  ķi-
nāt... Redakcija jums ziņos, kā 
sekmējās aprēķini un kā īsti būs 
ar izmaksām. Un arī – vai tikai 
sniedzot ātru atbildi, Latvijas 
Pasts nebūs ministru maldinā -
jis – L.K.

Kā pulsē valsts ekonomiskā asinsrite?

Šī publikācija sagatavota ar Mediju 
atbalsta fonda fi  nanciālu at  bal stu no 
Latvijas valsts budžeta lī   dz ek ļiem. Par 
publikācijas  saturu at  bild biedrība 
“Laiks-BL”

(Turpināts no 13. lpp.)
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Krustvārdu mīklas 
(Nr. 45) atrisinājums

Līmeniski. 4. Antra. 5. 
Parijs. 7. Garoza. 10. 
"Linga". 11. Kuponi. 12. 

Stelpe. 13. Statuss. 16. Maskas. 
19. Atvari. 22. Saskare. 23. Mio-
mas. 24. Sudāna. 25. Acošana. 
26. Melase. 28. Liekas. 30. Sta-
tika. 35. Ungāri. 37. Ramata. 38. 
Elija. 39. Skalps. 40. Lībeka. 41. 
Talsi.

Stateniski. 1. Sasliet. 2. Atēna. 
3. Pagasts. 5. Pokers. 6. Rapa. 8. 
Oslo. 9. Atelpa. 14. Aksioma. 15. 
Ukajali. 17. Alise. 18. Abats. 20. 
Truši. 21. Rinda. 27. Lizums. 29. 
Katara. 31. Triesta. 32. Karalis. 
33. Agra. 34. Pape. 36. Bikla.

Līmeniski. 1. Pilsētvalsts Se -
na  jā Grieķijā. 4. Angļu rakst-
nieks (1905-1980). 6. Palama. 7. 
Staigna, purvaina vieta. 8. Ap -
dzī vota vieta Krimuldas novadā. 
10. Mācību iestāde, kuŗā audzēk-
ņi mācās un dzīvo. 13. Ķīlnieks, 
kas dažās Austrumu zemēs tika 
dots, lai nodrošinātu kāda līgu -
ma izpildīšanu. 15. Kumbrs. 17. 
Latviešu metallmākslinieks, kas 
kalis zvaigznes Brīvības piemi-
neklim Rīgā. 19. Trīsgalvainais 
augšdelma muskulis. 20. Būv-

ma teriāls. 21. Zirga astes sari.   
23. Eksāmenu periodi augst sko-
lās. 26. Decimāllogaritma daļa 
aiz komata. 29. Akciju sabied-
rības tīrās peļņas daļa, kuŗu sa -
ņem akcionārs. 30. ASV pavalsts. 
31. Trauks šķidruma pārtvaicē-
šanai. 32. Jocīga, smieklīga. 33. 
Pilsēta Lietuvas dienvidos. 34. 
Malkas daudzuma mērvienība.

Stateniski. 1. Polītiskās cīņas 
līdzekļi un paņēmieni. 2. Taisn-
spārņu apakškārtas kukainis. 3. 
No neraudzētas mīklas gatavots 

pārtikas produkts. 4. 
Kar pu dzimtas zivis. 5. 
Sadzīves pakalpojumu 
sniegšana iedzīvotājiem. 
7. Indīga čūska. 9. Gre-
dzenveida koraļļu sala ar 
lagūnu. 11. Lietvedības 
nodaļa iestādē. 12. Tele-
fonautomāts. 14. Skum-
brija. 16. Neptūna pava-
donis. 17. Veikla. 18. Ka -
toļu garīdznieki Franci -
jā. 22. Neliels vienmasta 
sporta burinieks. 23. Pa -
rīzes piepilsēta. 24. Val-
de mārpils agrākais no -
saukums. 25. 1988. gada 
zemestrīces nopostītā 
pil sēta Armēnijas zieme-
ļos. 26. Rubiju dzimtas 
augi. 27. Nākotnes no -
domi. 28. Tēls J. Štrausa 
operetē "Sikspārnis".
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Lai gan nedaudzi Gunāra Frei-
maņa dzejoļi 60. gadu sākumā 
publicēti Latvijas periodikā, pie-
mē ram, mēnešraksta Karogs 
(1964, nr. 4) nodaļā Jauno balsis, 
vairums viņa darbu cirkulējuši  
rokrakstā, kā arī lasīti draugu un 
paziņu pulkā. Tādēļ  arī – gan par 
Andreja Eglīša, Elzas Ķezberes, 
Zinaīdas Lazdas dzejoļu un par 
Anšlava  Eglīša romāna Misters 
Sorrijs priekšā lasīšanu, gan arī 
par režīmam nepieņemamu vārs-
mu sacerēšanu un izplatīšanu jeb, 
oficiālajā žargonā, par pretpadom-
ju aģitāciju un propagandu – Gu -
nāru Freimani apcietina otrreiz – 
1964. gada 7. aprīlī – un notiesā 
uz pieciem gadiem stingrā režīma 
nometnē. (..)

Viena no nedaudzajām toreiz 
Rietumos nokļuvušajām un pa -
dom ju režīma ieskatā ķecerīga -
jām vārsmām Pie Staburaga, kas 
uzrakstīta  1963. gadā,  īsi  pir ms 
Dau  gavas senlejas applūdinā ša nas, 
teicamā Evas Šēnfeldes (Schönfeld) 
atdzejojumā ievietota minētajā 
Süddeutsche Zeitung. Vadoties no 
tā nelielā Gunāra Frei maņa dze jis-
kā devuma, kas līdz 1986. gadam 
bija nonācis uz Starptautiskā PEN 
Centra raks tām galdiem, Angelika 
Mehtele spriež, ka latvietis ir tra-
dicionāls autors, kuŗš dzejo par tā -
diem te  matiem, kas Rietumos izgā-
juši no modes, proti, par dzimtās 
zemes mīlestību, par dzimtās puses 
dabas neparasto skaistumu. Frei-
ma ņa appoetizēto Staburagu Meh-
tele pareizi nodēvē par latviešu 
tautas simbolu, par tās spēka un 
izturības simbolu. 

Jāpievienojas vācu kritiķei, ka 
Gunāra Freimaņa dzejoļu forma 
nav ne izsmalcināta, nedz arī ori-
ģināla. No savas puses varam pie-
minēt, ka galvenais viņam, šķiet, ir 
panākt kontaktu ar masu audi -
toriju, ar mākslas līdzekļiem parādīt 
tai padomju īstenības ne  gātīvās 
izpausmes, vienlaikus vēršot pirk -
stu arī uz padomju sociālo slimību 
cēloņiem un pie devām cenšoties 
dzejiski uztvert mūsu tautas sa -
biedrisko psīcho loģiju.

1969. gadā dzejnieks atgriežas 
no ieslodzījuma nesalauzts. (..) 
Neraugoties uz Valsts drošības 
komitejas norādījumiem izbeigt 

nodarboties ar rakstniecību, ne -
pārtrauca sacerēt gan dzejdarbus, 
gan arī prozu, kur atainota lat-
viešu mežabrāļu cīņa pret pa -
domju okupācijas varu pēc kaŗa 
beigām, gan arī paša pieredze 
pēckaŗa gados Gulagā. 

Kontakts ar lasītājiem katram 
autoram ir svarīgs, arī Freima-
nim, bet, neatrodot iespēju publi-
cēties oficiālajā presē, viņš tur pi-
nāja savus darbus lasīt draugiem 
un domubiedriem. (..)

Vairākus Freimaņa manu-
skriptus konfiscē Valsts drošības 
komiteja, bet pašu autoru 1983. 
gadā apcietina trešoreiz un atkal 
notiesā – par atkārtotu pievēr ša-
nos režīmam neērtiem  tematiem, 
piemēram, brīvības cīņām no 
1918. līdz 1920. gadam. Tiesas 
spriedumā minēti vēl divi citi 
grēki – neatļautu literāru vakaru 
rīkošana savā dzīvoklī un latvie -
šu polītisko emigrantu izdevnie-
cību publicējumu došana lasīt 
citiem, tādu darbu kā Anšlava 
Eglīša Piecas dienas un Laimīgie, 
Andreja Eglīša Audiet mani ka -
rogā sarkanbaltsarkanā  u. c. 

Ieslodzījuma laikā, konkrēti 
1985. gadā, dzejnieks kļūst par 
PEN Rietumvācijas  Centra  goda-
biedru. Par Gunāra Freimaņa at -
brīvošanu iestājās arī vairākas 
organizācijas Rietumos, piemē-
ram, Amnesty International Disel-
dorfas nodaļa uzņemas viņa aiz-
stāvību jau 1984. gadā. Pasaules 
Brī vo latviešu apvienība izsludi-
nāja 19. decembri par Gunāra Frei-
maņa un Gunāra Astras die nu – 
šajā dienā 1983. gadā abiem lat-
viešu patriotiem  tika paslud i nāts 
padomju varas netaisnais sprie-
dums. Arī Rietumu valdības izrā-
dīja interesi  par Gunāru Frei mani. 
Piemēram, 1984. gadā Aus t rālijas 
Strādnieku partijas fede rālā par -
lamenta Ārlietu komisija piepra-
sīja informāciju par trīs kārt no -
tiesāto dzejnieku no Aust rā lijas 
vēstniecības Maskavā. Tā arī tika 
saņemta ar Austrālijas ār  lietu mi -
nistra Bila Heidena starp niecību. 

Neraugoties uz brutālās pa -
domju dzīves īstenības piesātin ā-
tajiem ilgajiem gadiem Gulagā, 
Gunārs Freimanis atgriezās tāds 
1987. gada februārī.                                                                                                                             

Jau tūdaļ pēc kaŗa, 1946. gadā, 
deviņpadsmitgadīgajam Gunā-
ram Freimanim nākas pirmoreiz 
iepazīties ar pārpildītiem kaze mā-
tiem, ar tikpat pārpildītajām ka -
merām, ar darba nometnēm, kur 
arī sākas viņa pievēršanās literā-
tūrai, kas, protams, turpinās arī 
pēc atgriešanās no Jakutijas dzim-
tenē 1954.gadā. 

Gunāra Freimaņa 
dzīve un dzeja

Ar Gunāru Freimani Rietumu 
lasītāju, šķiet, pirmoreiz detāli-
zētāk iepazīstināja viens no lie  - 
lā kajiem Rietumvācijas laikrak-
stiem Süddeutsche Zeitung 1986. 
gada 15. novembŗa numurā, kur 
ievietots apjomīgs raksts ar no -
saukumu Ich schreibe nur Dornen,  
kas latviski varētu skanēt: Mana 
dzeja ir tikai dzeloņi. To sacerēja 
Rietumvācijas PEN Centra vice-
prezidente Angelika Mehtele (Me -
chtel) sakarā ar starptautisko ap -
cietinājumā esošo autoru dienu – 
15. novembri, ko par tādu bija 
pa  sludinājusi grupas  Rakstnieki 
cie tumā (Writers in Prison) ko -
misija, kas joprojām darbojas 
starptautiskās rakstnieku orga-
nizācijas PEN Centra  ietvaros. 

Pa dažādiem aplinku ceļiem 
PEN Centra rokās nonāca arī ie -
slodzīto darbi, un ar nedaudziem  
no šiem sacerējumiem, kā arī ar 
to autoriem Süddeutsche Zeitung 
iepazīstināja vācu lasītāju pirmo-
reiz. Viens no viņiem bija toreiz 
59 gadus vecais, Vaiņodē dzimu-
šais Gunārs Freimanis, kuŗu vai-
rāk nekā trīs gadus pirms tam 
Latvijas PSR Augstākā tiesa no -
tiesāja pēc Kriminālkodeksa 65. 
panta uz četriem gadiem stingrā 
režīma nometnē un diviem ga -
diem nometinājumā. 

Grāmata “Es neesmu viens. Ar 
mani ir mana tauta” dokumen -
tos, liecībās un Gunāra Freimaņa 
(1927. 03.10. – 1993.27.12.) dar-
bos vēsta par dzejnieku, publi  - 
cistu un polītieslodzīto, par viņa 
dzīvi, garīgo un polītisko “manto-
jumu”. 

Par savām tiesībām brīvi rakstīt, 
lasīt un runāt Gunārs Freimanis 
padomju cietumos kopumā pa -
va dīja 17 gadus. Sevi par varoni 
nesauca, vien par tādu, kas centās 
sekot savai sirdsbalsij. Viņa mūžs 
mums noteikti atgādina – atgūtā 
Latvijas brīvība nebija vien kom-
promisu, “reālpolītikas”, mītiņu 
un patriotisku dziesmu dziedā-
šanas rezultāts. Bija, kuŗi par to 
“maksāja daudz dārgāk” un daudz 
agrāk...

Grāmatā par tikšanos ar Gu -
nāru Freimani stāsta Janīna Kur-
sīte, Lidija Lasmane, Rasma Pēr-
kons, Maija Cālīte, Inta Purva, Jā -
nis Vēveris un citi, publicēti arī 
literatūrzinātnieka Rolfa Ekmaņa 
iespaidi par Gunāra Freimaņa 
dzeju un sarakste ar rakstnieku 
Jāni Klīdzēju. Grāmatā iekļauta 
Freimaņa dzeja un proza, kas ta -
pusi gan apcietinājumā, gan vē lāk, 
apcerot tur piedzīvoto, un publi-
cistiskas pārdomas par Lat vijas 
valsti un tautu. Grāmatu sa  kār-
tojis publicists Arnis Šablovskis.

Piedāvājam Rolfa Ekmaņa rak  -
s tīto.

 Sevi par varoni nesauca
Iznākusi grāmata par dzejnieku un polītieslodzīto Gunāru Freimani

Gunāra Freimaņa biedriem Gulagā par svinīgo 
ap     ņemšanos, par solījumu neatteikties no ideā
liem kļu va sievai Dainai veltītā vārsma: 

Es gribu atgriezties tāds,
Lai bērzi Vidzemes birzīs, 
Savā baltumā mirdzot,
Nešalktu pretī:
Tu neesi mums rada.
Es gribu atgriezties tāds,
Lai, raugoties avotā dzidrā,
Neatvizētu nolaistu acu spulgs.
Es gribu atgriezties tāds,
Lai mūža vakarā vēlā,
Klājot gultu dzimtenes smiltīs,
Varētu sacīt:
Esmu mīlējis šo zemi,
Tāds,
Lai mūžam atlikušās dienas
Kā uzplaukt aizkavējušos ziedu
Varētu dāvināt Tev.     
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PĒRK ĪRES NAMU
**Pērk daudzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;

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

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

S P O R T S

Bijušajam Latvijas Olimpiskās 
komitejas (LOK) preziden
tam Aldonam Vrubļevskim 
pasniegts viens no augstā
kajiem Starptautiskās Olim
piskās komitejas (SOK) apbal
vojumiem – Pjēra de Ku  ber
tēna medaļa

(Turpināts  20. lpp.)

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

Latviešu Ziemsvētku Vecītis
ar īstu kažoka garnitūru

un porcelāna tautiskās lelles
Dāvana īpašiem gadījumiem var tikt nodotas

no paaudzes uz paaudzi

Latvian Santa Claus
with Genuine Fur Trim

also Porcelain Folk Dolls
Gifts for Special Occasions can be handed 

down from Generation to Generation

Maija Streingart
2627861553 Maija@BalticSantas.com

Brāļi Dukuri 
triumfē Pasaules 

kausa posmā 
Siguldā

Latvijas skeletonisti Martins 
Dukurs un Tomass Dukurs 
Siguldas trasē izcīnīja attiecīgi 
pirmo un otro vietu Pasaules 
kausa sezonas otrajā posmā. 
Martins Dukurs divu braucienu 
summā bija labākais ar rezultātu 
viena minūte un 38,91 sekunde. 
Viņš bija ātrākais atsevišķi abos 
braucienus, turklāt izdevās labot 
trases rekordu (49,45 sekundes).

pēc pirmā brauciena arī bija ot -
rais, no Martina atpaliekot 0,09 
sekundes. Savukārt bronzu iz -
cīnīja Lielbritanijas skeletonists 
Markuss Vaiets, kuŗš bija par 
0,94 sekundēm lēnāks nekā uz -
varētājs. Viņš pēc pirmā brau-
ciena bija sestais.

Bobslejs
Latvijas bobslejista Oskara Ķi -

bermaņa pilotētais divnieks Si -
guldā Pasaules kausa trešajā 
posmā izcīnīja otro vietu tikai 
otrajā braucienā piekāpjoties sa -
vam iepriekšējās sezonas sīvā-
kajam konkurentam vācietim 
Frančesko Frīdricham. Trešajā 
vietā šajās sacensībās ierindojās 
Austrijas ekipāža – Simona 
Frīdla divnieks. Tikmēr Oskara 
Melbārža divnieks samierinājās 
ar septīto vietu, bet Ralfs Bērziņš 
trešo Pasaules kausa posmu 
noslēdza devītajā vietā.

Siguldā bija klāt arī bijušais 
Latvijas Olimpiskās komitejas 
prezidents Aldons Vrubļevskis, 
kurš turpat saņēma vienu no 
augstākajiem Starptautiskās Olim-
piskās komitejas apbalvojumiem 

Tomass Dukurs summā brā-
lim zaudēja 0,19 sekundes. Viņš 

– Pjēra de Kubertēna medaļu.
Vrubļevskis intervijā LTV no -

rādīja, ka paliek uzticīgs olim-
piskajiem ideāliem un olimpis-
kajai chartai.

Rastorgujevs 
neprecīzs tikai 

pēdējā ugunslīnijā
Pasaules kausa izcīņā biatlonā  

Somijā, Kontiolahti, 20 kilomet-
ru distancē Latviju pārstāvēja 
Latvijas vadošais biatlonists   Ras-
torgujevs, Roberts Slotiņš un 

Rūdis Balodis. Rastorgujevs pir-
majā ugunslīnijā bija precīzs, un 
arī otrajā šāva bez kļūdām.

Arī trešajā šautuvē Andrejs 
bija precīzs, kas ļāva viņam tu -
rēties līderu grupā. Taču pēdējā 
ugunslīnijā Andreja veiksmes 
formula nenostrādāja – divas 
kļū das, nopelnot divas soda 
minūtes, liedza cerības sezonu 
sākt ar augstu vietu.
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S A R Ī K O J U M I

LĀSMA
GAITNIECE

Adventa laika atklājums

Lāsmas Gaitnieces foto: Liepājas vecticībnieku draudzes Svētās 
Trīsvienības baznīca O. Kalpaka un Tīklu ielas krustojumā 
Liepājā

SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa 

zināties ar sarīkojumu un 
dievkalpojumu rīkotājiem, 
pre  cīzējot, vai paredzētie sa 
rīkojumi notiks, vai tie ir 
atcelti! 

  
LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā 

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

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

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

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

Uzmanību! Mainījusies bied-

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

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trim

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232-

5994, e-pasts: bostonas-trim-
dasdraudze@gmail.com, tālr: 
617-232-5994. Māc. Igors Sa  fins. 
Tālr.: 617-935-4917. E-pasts: 
igorssafins@gmail.com. 

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

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, Chi -
cago IL 60634), tālr.: 773-725-
3820; e-pasts: cianasdrau dze@
gmail.com; www.facebook.com/ 
Čikāgas-Ciānas draudze 255-
0438-9796-5234. Dievk. Notiek 
svētdienās 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega 
Puidza, tālr. birojā: 773-736-
1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com

Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 

630-595-0143. Māc. Ojārs Frei-
manis. Dr.pr. Uldis Pūliņš. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc dievk. kafijas galds.

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

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

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

Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). 

Info: Ilze Folkmane Gibbs, 
e-pasts: folkmane@hotmail.com 
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-
447-9050. Dievk. notiek 14:00. 
Pēc dievk. visi lūgti pie kafijas 
galda!

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

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

Laika posms pēc Mirušo 
piemiņas dienas līdz Ziem-
svētku vakaram ik gadu ir 
īpašs. Tā iemesls nenoliedza-
mi ir Baznīcas gada sākums 
un Advents, taču ne tikai tas 
vien. Ļaudis vairāk tiecas pretī 
gaismai un labajam, kas mūs 
varētu sagaidīt. Var teikt arī 
citādi – mācāmies ticēt, uz -
ticēties un ieraudzīt labo.

Šo rindu autorei Adventa 
laika ieskaņā Latvijas trešajā 
lielākajā pilsētā Liepājā radās 
iespēja apmeklēt Dievnamu, 
par kuŗa eksistenci iepriekš 
nebija pat dzirdēts. Vēl ne -
parastāk ir tas, ka minētā 
baznīca nav zināma pat lielai 
daļai īsto liepājnieku, nemaz 
nerunājot par pārējiem valsts 
iedzīvotājiem. Tas ir pietie-
kams iemesls, lai lasītājus 
iepa zīstinātu ar šo mazliet pat 
noslēpumaino dārgumu – 
Liepājas Svētās Trīsvienības 
vecticībnieku baznīcu (Лие -
пай с кая Свято-Троицкая 
старообрядческая церковь). 
Mana uzticīgā ceļabiedrene 
un gide bija Liepājas kul tūr-
vēstures pētniece Kristīne Jā -
kabsone, viņas stāstītais tiks 
atklāts nākamajās raksta 
rindās.

Braucot ar automašīnu pa 
O. Kalpaka ielu un nevērīgi 
skatoties pa logu, varētu šķist, 
ka gaŗām paslīd Liepājas Zie -
meļu kapsētas kapliča. Nē, 
patiesībā nelielais koka nams 
ar septiņiem kupoliem ir po -
moriešu vecticībnieku diev-
nams, kas uzbūvēts 1907. ga  dā 
O. Kalpaka un Tīklu ielu stūrī, 
taču kapi ap baznīcu radušies 
vēlāk!

Kristīne paņēmusi līdzi 
brošūriņu vairākās valodās – 
“Liepājas vecticībnieku drau-
dzes Svētās Trīsvienības baz-
nīca – garīgais centrs un valsts 

nozīmes piemineklis” (autore 
Tatjana Antonova), kur la  sāms, 
ka “vecticībnieku draudze Lie-
pājā darbojas no 1906. gada, 
kad Krievijā tika pieņemts li -

kums par ticības brīvību” (1. lpp.). 
Draudzes dibinātājs un pir-
mais tās būvdarbu vadītājs 
bija Antips Mihailovs (1866-
1956). Tieši šī vīra uzņēmības 
dēļ pilsētas vecticībnieki iegu-
va lūgšanu namu un zemes 
gabalu Liepājas Svētās Trīs-
vie nības baznīcas būvēšanai. 
Pašlaik par Liepājas vecticīb-
nieku draudzes Padomes priekš-
sēdētāju ievēlēta Haritina Kra   -
siļņikova. Dievkalpo ju mus vada 
tēvs Mihails Aleksandrovs, 
kuŗš gan pārstāv Rīgas Gre -
benščikova draudzi. Diemžēl 
baznīcai nav pastāvīga garīgā 
tēva un arī Svētdienas skolas, 
kaut arī interesentu tai ne -
trūktu. Dievnamu nepiecie-
šams renovēt, īpaši otro stāvu, 
kur būtu telpas Svētdienas 
skolas audzēkņiem. Lai prob-
lēmu risinātu, vairākas lietas 
jau paveiktas, piemēram, 
2018. gadā par ziedojumiem 
iesākti ēkas konservācijas 

darbi. Tika noņemts centrālais 
krusts, veikta pagaidu her-
mēšana, kā arī nostiprināts 
smagais zvans.

Pēc dievnama apskates Kris-
tīne aicina doties viņai līdzi uz 
otru kapsētas galu, kur atro-
das Latvijas Atbrīvošanas cī -
ņās kritušo piemineklis. Pavi-
sam kapos dažādās vietās ap -
glabāti 163 Atbrīvošanas cīņās 
kritušie, aptuveni 200 Pirmajā 
pasaules kaŗā vācu gūstā 
mirušie Krievijas kareivji un 
gandrīz 500 vācu kaŗavīri. 
Pieejot pie vienas no apbedī-
jumu vietām, Kristīne atklāj 
ļoti personisku stāstu. 1920. 
gada 13. janvārī gāja bojā Juris 
Laugalis, kas dienējis Lie pājas 
kājnieku divīzijā un piedalī-
jies Latgales atbrīvo šanā. “Viņš 
bija manas vec vecmāmiņas 
Mades Uldriķis līgavainis, ar 
ko viņa nepaguva apprecēties, 
un manas omītes pusmāsas 
Austras tēvs,” stāsta Kristīne. 
“Jura Laugaļa meita Austra 
piedzima 1920.gada 8.martā, 
taču tā kā viņš manu vec vec-
māmiņu apprecēt nepa spēja, 
tad meitai nebija pat viņa 
uzvārda – līdz laulībām viņa 
bija Austra Uldriķis.” Tā pat-
iesi ir likteņa ironija: Pirmais 
pasaules kaŗš 1920. gadā jau 
sen bija beidzies, un tomēr vēl 
aizvien bija vīri, tēvi, dēli, 
brāļi un līgavaiņi, kuŗi 
nepārnāca…

Kaut pašai radniecības ar 
Juri Laugali nav, Kristīne šeit 
dažkārt mēdz pienākt, aiz-
dedzināt svecīti. Kāpēc? Visi 
cilvēki cits citam ir brāļi un 
māsas – vismaz tā rakstīts 
Bībelē.
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GUNĀRS GOZĪTIS
Dzimis 1930. gada 8. oktobrī 

Tilžas pagastā, Abrenes apriņķī, Lavijā,

miris 2020. gada 10. septembrī
Onalaska, Viskonsīnā, ASV

No mums šķīrusies mūsu mīļā filistre

SKAIDRĪTE DOMBROVSKA 36.C!
Dzimusi 1942. gada 4. decembrī  Rīgā, Latvijā,

mirusi 2020. gada 9. novembra vakarā Mineapolē, ASV

Pēc viņa sēro:
BRĀLIS IVARS GOZĪTIS ONALASKĀ

MĀSĪCA NORA GALIŅŠ BOSTONĀ
MĀSĪCA ASTRA GRĪNBERGS BOSTONĀ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 GatesAve, East Brun-
swick, NJ 08816). Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-

638-1101, e-pasts: latvianlu-
theranchurch@gmail.com. 
Dievk. notiek 13:30.

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

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

NY
St. Andrew bazn. 335 Rey-

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

New York, NY
Priedaine. 1017 State Rte 33, 

Freehold NJ 
Salas bazn. plkst.10.30dievk., 

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

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

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

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

Dievkalpojumi vienreiz mē 
nesī, 1.00 pēcpusdienā, seko 
kafijas galds ar groziņiem.

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

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

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

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

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

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

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

Sv. Pēterburgas Latviešu ev. 
luterāņu Draudzes Ziņas:

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

Dievkalpkojumi Svētdienās:
6. decembrī dievkalpkojums 

(2:00 pm)
25. decembrī  Svētku diev

kalpkojums (2:00 pm)
Bībeles Stundas, Svētdienās, 

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

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

Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: baznica@ -
bellnet.ca.Info: www.stjohns-
latvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš 

(adrese: 40 Hollyberry Trail, 
North York ON M2H 2S1), tālr: 
6479865604, E-pasts: grietins@
gmail.com. Dr. pr. Kārlis A.Jan-
 sons, tālr.: 9053385613, e-pasts: 
kjan27@gmail.com. Pr.vietn. 
Sibilla Korule. Dāmu kom.pr. 
Maija Sukse, tālr.: 4162214309.

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

Mūžībā aizsaukta mīļā māsa un tante

Prof. BEATE NESAULE KUKAINIS
Dzimusi 1936. gada 19. jūlijā, Nītaurē,

mirusi 2020. gada 29. septembrī, Lafajete, Luizianā

SĒRO AGATE NESAULE
UN BORIS KROUSE

Viņu mīļā piemiņā paturēs 
KORPORĀCIJA SELGA ASV UN KANADAS SAIME

Augša aiz zvaigznēm
Pēc grūtajiem kaŗiem
Mūžīgā mierā sirds dusēt reiz ies.
Laimība svēta ar ziedošiem zariem
Tevi, kas cīnījies, pušķos tur Dievs,
Tevi, kas cīnījies, pušķos tur Dievs.
Dziesmu grāmata, #780

Aijā, debess baltā saime,
Vaļā vēri zvaigžņu māju,
Lai ceļ viegli zili vēji
Dvēselīti, lidotāju.
A Brigadere

Katru trešdienu, plkst 10:00 
Svētbrīdis (virtuāli)

Draudzes virtuālie svētbrīži 
notiek Zoom platformā.

Pieslēgšanās norādes ir at 
rodamas draudzes mājas lapā: 
www.dcdraudze.org,

kā arī regulāri tiek izsūtītas 
elektroniski.

Tie, kas nelieto internetu, var 
piedalīties, zvanot pa telefonu 
+1 (301) 7158592 un ieva diet 
Meeting ID 5666715765

***
Lūgums sūtīt 

SARĪKOJUMU un 
DIEVKALPOJUMU 

ziņas uz e-pastu: 
rigaven@aol.com – 

Inese Zaķis – ne vēlāk 
kā PIEKTDIENĀS.
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Andrejs Rastorgujevs

Finišējot Rastorgujevs no 
līdera atpalika trīs minūtes un 
14,9 sekundes, izcīnot 21. vietu. 
Pārsteigumu sagādāja debitants 
Balodis, kuŗš ugunslīnijās pie -
ļāva tikai vienu kļūdu, kas ļāva 
viņam finišēt 58. vietā, no uz  va-
rētāja atpaliekot sešas minūtes 
un 17 sekundes. Slotiņam pa -
galam neveicās šautuvēs – asto-
ņas kļūdas, un viņš ierindojās 
96. vietā.

10 kilometru sprinta sacen-
sībās Rastorgujevs divreiz šāva 
garām šaušanā guļus, ar diviem 
soda apļiem finišējot 23. vietā 
minūti un 41,2 sekundes aiz uz -
varētāja – norvēģa Juhannesa 
Tīn gnēsa Bē, kas sašāva visus 
desmit mērķus. Renārs Bir ken
tāls savā debijā Pasaules kausa 
sacensībās pirmajā šautuvē aiz -
vēra visus piecus mērķus, otrajā 
neaizvērti palika divi mērķi, 
sportistam finišējot 88. vietā 
četras minūtes un 24,0 sekundes 
aiz uzvarētāja. Kirils Matjuhins  
arī divreiz nopūdelēja pirmajā 
šautuvē, otrajā pievienodams vēl 
vienu kļūdu, un finišēja 96. vietā 
101 sportista konkurencē. 

Kamaniņas
Latvijas kamaniņbraucēju ko -

manda Īglsas trasē, Austrijā, 
ieņēma 4. vietu stafetē Pasaules 
kausa sezonas pirmajā posmā, 
liecina rīkotāju informācija. Ko -
mandā startēja Kendija un Kris-
ters Aparjodi, kā arī divnieka 
ekipāža Mārtiņš Bots/Roberts 
Plūme. Pārliecinoši uzvarēja Vā -
cijas kamaniņu sportisti Jūlija 
Taubica, Fēlikss Lochs un Toni 
Egerts/Saša Benekens ar rezul-
tātu divas minūtes un 9,742 se -
kundes, bet tuvākie konkurenti 
austrieši atpalika tikai 0,030 se -
kundes. Trešo vietu ieguva Krie-
vijas komanda, kas vāciešiem 
zaudēja 0,121 sekundi, tomēr 
par 0,152 sekundēm apsteidza 
Latvijas kvartetu.

Iepriekš sieviešu sacensībās 
la bākās Latvijas kamaniņnieces 
ierindojās uzreiz aiz TOP 10. 
Aparjode ieguva 11.vietu, un par 
vienu poziciju apsteidza Elīzu 
Tīrumu, bet Ulla Zirne un Sigita 
Bērziņa ieņēma attiecīgi 15. un 
23.vietu 28 dalībnieču konku-
rencē. Visu goda pjedestalu aiz -
ņēma vācietes, uzvarētājas godā 
tiekot Taubicai.

Latvijas kamaniņu sporta div-
nieks Mārtiņš Bots/Roberts 
Plūme Austrijā šīs sezonas pir-
majās Pasaules kausa (PK) sacen-

sībās ierindojās astotajā vietā, 
kamēr pieredzes bagātie brāļi 
Juris un Andris Šici nespēja 
ielauzties vadošajā desmitā. 

Divu braucienu summā uzva-
ru svinēja mājinieks Tomas 
Štoiss un viņa pārinieks Lorencs 
Kollers, kuŗi bija ātrākie abos 
braucienos un tuvākos sekotājus 
no Austrijas Janiku Milleru/
Arminu Fraušeru apsteidza par 
0,225 sekundēm.

No Latvijas divniekiem visla-
bāk veicās Botam/Plūmem, kuŗi 
otrajā braucienā bija astotie, šo 
pašu poziciju ieņemot arī divu 
braucienu summā. Viņi austrie-
šiem zaudēja 0,423 sekundes. 
Bronzas medaļa Botam/Plūmem 
bija 0,143 sekunžu attālumā.

Oskars Gudramovičs/Pēteris 
Kalniņš otrajā piegājienā finišu 
sasniedza 11. pozicijā un divu 
braucienu summā ierindojās 12. 
vietā, līderiem zaudējot 0,892 
sekundes. Teju sekundi (0,977) 
uzvarētājiem zaudēja brāļi Šici, 
kuŗi divu braucienu summā ne -
gaidīti ierindojās 14. vietā starp 
22 ekipāžām. Brāļi Šici  revan šē-
jās sprinta disciplīnā, kur viņi 
izcīnīja otro vietu. Kristens Pu -
tins/Imants Marcinkēvičs Ins -
bru kas posmā nestartēja.

Individuālajā ieskaitē Kristers 
Apajords ierindojās astotajā vietā,  
viņa tautieši Artūrs Dārznieks 
un Riks Kristens Rozītis finišēja 
ārpus vadošā desmitnieka (Dārz-
nieks – 11., Kristens Rozītis – 16.  
vietā). Divu braucienu summā 
ātrākais bija titulētais vācietis 
Fēlikss Lochs, kuŗš uzvaru iz -
cīnīja abos braucienos.

Kamaniņu
braucēji 

neizmēģinās 
olimpisko trasi

Lēmumu pieņēmusi FIL 
un olimpisko spēļu rīkotāji 
sadarbībā ar Starptautisko 
Olimpisko komiteju (SOK). 
Tas pamatots ar pandēmijas 
izplatību un ar to saistītajiem 
ceļošanas ierobežojumiem. 
Šajā sezonā posmam Jaņ-
cinas trasē bija jānotiek no 
19. līdz 21. februārim. Tagad 
sezonas pēdējām sacensī-
bām tiek meklēta cita māj-
vieta. Plānots, ka sportisti 
olimpisko trasi sacensību re -
žīmā varēs ievērtēt nākamā 
gada rudenī. “Treniņu ne  dē-
ļas un testa sacensību pār-
celšana ir šobrīd drošākais 
risinājums mūsu sportistiem 
un treneriem. Esam pārlie-
cināti, ka 2021. gada rudenī 
apstākļi būs labāki. Kā ok -
tobrī redzējām trases priekš-
homologācijā, tā ir labi 
izplānota un uzbūvēta,” FIL 

Roberts Plūme (no kreisās) un 
Mārtiņš Bots // FOTO: face-
book.com

citē organizācijas prezidenta 
Einara Fogeļa teikto. 2020./ 
2021. gada Pasaules kausa 
sezona sākusies ar sacen sī-
bām Īglsas trasē Insbrukā.

Slēpošana
Latvijas vadošā distanču slē po-

tāja Patrīcija Eiduka Somijā Pa -
saules kausa (PK) sezonas pir majā 
posmā sprintā klasiskajā stilā 
kvalifikācijā ierindojās 41. vietā. 

Bosnijas/Hercegovinas izlase 
kvalificējās 2022. gada Eiropas 
čempionātam.

Latvijas izlase pēc četrām 
2022. gada Eiropas meistar sa-
cīkšu atlases turnīra spēlēm iz -
cīnījusi tikai vienu uzvaru. Viena 
uzvara četrās spēlēs ir arī Bul-
gārijas basketbolistiem, kuŗi uz -
varēja pirmo savstarpējo spēli ar 
Latvijas valstsvienību. Abu ko -
mandu nākamā tikšanās februārī 
noteiks, kuŗa vienība kā trešās 
vietas ieguvēja izkļūs no apakš-
grupas.

Bartonei –
pirmais tituls

Latvijas tenisiste Kamilla Bar
tone Igaunijā uzvarēja Hāb nē-
mes W15 turnīrā, izcīnot savu 
pirmo Starptautiskās Tenisa fe -
derācijas (ITF) titulu.

Finālā Bartone (WTA rangā 
912. vietā) ar rezultātu 6:3, 6:4 
pārspēja nīderlandieti Juditu 
Visheri (WTA 745.). Par uzvaru 
turnīrā viņa nopelnīja desmit 
WTA vienspēļu ranga punktus.

Teikvondo
Latvijas teikvondo cīkstone 

Jolanta Tarvida Zagrebā izcīnīja 
uzvaru Eiropas klubu čem pio-
nāta U-21 konkurencē.

***

Aivaru Kačerovski 
pieminot

14. augustā 85 gadu vecumā 
Mūžībā aizgājis mans labs 
draugs, kārtīgs latvietis, izcils 
sabiedriskais darbinieks un arī 
ilgus gadus viens no Amerikas 
latviešu labākajiem basketbolis-
tiem Aivars Kačerovskis. Aivars 
Kačerovskis dzimis Rīgā 1934. 
gada novembrī. Viņa vecākiem 
bija lauku saimniecība tuvu pie 
Krimuldas, ko vadīja Aivara tēvs, 
bet Aivara māte bija skolotāja.

Dievs Aivaru bija svētījis ar ra -
ženu augumu (sešas pēdas sep-
tiņas collas). Kačerovsku ģimene 
bēgļu gaitās nokļuva Amerikā, 
Viskonsinas pavalstī, kur Aivars 
15 gadu vecumā iestājās Waupun 
pilsētas vidusskolā un sāka spē -
lēt basketbolu. Pēc četriem ga -
diem Aivars pabeidza vidus-
skolu ar labām sekmēm un kā 
izcils basketbolists kļuva pazīs-
tams visā pavalstī. Vairākas uni-
versitātes viņam piedāvāja sti-
pendijas, tika izvēlēta pilna laika 
basketbola stipendija Marketes 
universitātē Milvokos. Tur Ai -
vars satika studenti Anne Ryan 
un nodibināja ģimeni. 

Pēc universitātes Aivars strā-
dāja vairākās apdrošināšanas fir-
mās pārcēlās no Viskonsinas uz 
Orland Parku, kļuva par apdro-
šināšanas sabiedrības State Farm 
aģentu, nodibināja savu biroju. 
Aktīvi iesaistījās sabiedriskajā 
dzīvē. Aivara  ģimene svētīta ar 
septiņiem bērniem un 11 maz-
bērniem. Visi trīs Aivara un 
Annes dēli aktīvi piedalījās 
Ame rikas latviešu sporta dzīvē, 
spēlējot basketbolu.

Būdams aizņemts savā darbā 
un pienākumiem vairākās orga-
nizācijās, Aivars atrada laiku arī 
sportošanai. Ilgus gadus spēlēja 
basketbolu Vidējo valstu vie nī-
bās Milvokos, Mineapolē, Čikā-
gā, Gaŗezerā, Deitonā. Piedalījās 
Vidējo valstu un Austrumu un 
Rietumu krasta latviešu vienību 
sacensībās kā centra spēlētājs, kā 
arī lietuviešu un igauņu sporta 
sarīkojumos. Aivars bija arī 
Orland Park Merchants koman-
das spēlētājs un treneris.

Tagad Aizsaules ceļos Aivars, 
kuŗam basketbols bija sirdslieta, 
pievienojies tik daudziem mūsu, 
latviešu, basketbolistiem. Gan 
tiem, kuŗi 1935. gadā uzvarēja 
Eiropas Pirmajās meistarsa cīk-
stēs, gan arī dīpīšu laika izlases 
vienībai, kuŗa Voldemāra Bau-
maņa vadīta, spēlējot pret Fran-
cijas labākajām vienībām, ne -
zaudēja nevienu spēli. Viņš pie -
vienojies daudziem citiem labā-
kajiem latviešu basketbolistiem, 
kuŗus šeit nav iespējams  
nosaukt.  

Aivars bija interesants un 
patīkams sarunu biedrs, kad 
spēļu dalībnieki pulcējās pie 
maltītēm. Saskandinājām  alus 
glāzes un pārrunājām notiku-
mus latviešu dzīvē Čikāgā, Ame-
rikā, gan arī to, kas notiek 
Latvijā.

Vieglas smiltis Aivar!
Paldies par Tavu izcilo dzīvi!

VALDIS TUMS

Eiduka kvalifikācijā 1,4 kilo-
metru sprinta distanci veica trīs 
minūtēs un 10,83 sekundēs. Viņa 
uzvarētājai Anei Apelkvistai Sten-
setai no Norvēģijas zaudēja 
14,89 sekundes. Pirmais trīsdes-
mitnieks, kas iekļuva fināl sa cen-
sībās, bija 3,72 sekunžu attālumā.

Basketbols
Eiropas čempionāta kvalifikā-

cijas trešajā H grupas spēlē 
Latvijas vīriešu valstsvienība ar 
rezultātu 77:66 uzveica Grieķijas 
izlasi, tādējādi uzlabojot izredzes 
2022. gadā spēlēt Eiropas meis-
tarsacīkstēs. 

Uzvaru pār Grieķiju ar 19 
punktiem kaldināja Mārtiņš 
Laksa (attēlā). Punktus vēl guva 
Mareks Mejeris – 14, Mārtiņš 
Meiers – 13, Aigars Šķēle – 10. 
Latvijas valstsvienībai (1:2) tā 
bija pirmā uzvara 2022. gada 
Eiropas čempionāta kvalifikācijā.

Palika sešu
punktu „deficīts”

Nākamā spēle Latvijas izlasei 
bija pret Bosnijas/Hercegovinas 
vienību. Cīņas gaitā pretinieki 
izvirzījās vadībā ar 15 punktu 
pārsvaru. Mūsu vienībai nācās 
iedzīt. Tas gandrīz izdevās, taču 
ceturtajā ceturtdaļā izšķirīgajos 
brīžos „nekrita”. Latvijas izlasi 
šajā spēlē iegāza cīņa par atlē-
kušajām bumbām. Bosnijas un 
Hercegovinas komanda uzbru-
kumā izcīnīja 18 atlēkušās bum-
bas, tiekot pie atkārtotām uzbru-
kuma iespējām, bet aizsardzībā 
tika pie 28. Savukārt Latvija uz -
brukumā tikai astoņas atlēkušās 
bumbas, bet aizsardzībā – 25. 
Līdz ar to zaudējums ar rezultātu 
73:79 (17:20, 11:20, 17:20, 
28:19). Latvijas izlases labā 19 
punktus guva Richards Lomažs 
16 punkti Aigaram Šķēlem, 15 
punktus un deviņas atlēkušās 
bumbas iekrāja Mārtiņš Meiers.  

Jolanta Tarvida

Tarvida, startējot svara katē-
gorijā līdz 62 kilogramiem, 
pirmajā kārtā ar 11:3 uzvarēja 
Jaisu Sisoko Markesu no Spā-
nijas, bet otrajā kārtā ar 6:1 guva 
virsroku pār čehieti Mihaelu 
Kubīkovu. Finālā pretī stājās 
chorvatiete Ivana Areliča, kura 
tika uzvarēta ar 13:7.

Hokejs
Latvijas izlases uzbrucējs Rū 

dolfs Balcers Norvēģijas čem-
pionāta spēlē guva divus vārtus 
un nopelnīja tikpat rezultātīvas 
piespēles, palīdzot savai ko -
mandai Stavengeras Oilers iz -
cīnīt grau jošu uzvaru pret līgas 
vājāko klubu.

Oilersviesos ar 8:0 (3:0, 2:0, 
3:0) sagrāva Narvik, sagādājot 
tai jau 12. neveiksmi pēc kārtas. 
Balcers laukumā pavadīja 16 
minūtes un 42 sekundes, kuŗu 
laikā guva divus vārtus un div-
reiz rezultātīvi piespēlēja. Uz -
brucējs pa vārtiem meta sešas 
reizes, uzvarēja 67% iemetienu 
un spēli noslēdza ar iespaidīgu 
lietderības koeficientu +5. Oilers 
ar 21 punktu 13 spēlēs Nor vē-
ģijas čempionātā ieņem piekto 
vietu starp desmit komandām.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


