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Gaišus Ziemsvētkus!
TATJANA
ŽAGARE-VĪTIŅA,
ALA informācijas nozares vadītāja
Pandēmijas laikā katra tikša
nās ir svētki arī tad, ja notiek
neklātienē. 5. un 6. decembrī
Amterikas latviešu apvienības
(ALA) valde, biroja darbinieces,
kā arī sadarbības partneŗi no
Latvijas vēstniecības ASV un
Pasaules brīvo latviešu apvie
nības (PBLA) vadība satikās
kārtējā apvienības valdes sēdē.
Sēdes laika lielāko daļu sest
dien, 5. decembrī, aizņēma ap
vienības 2021. gada budžeta ap

Amerikas latviešu apvienība
turpina darbu un gatavojas 70. jubilejai

spriešana. Nozaŗu vadītāji iepa
zīstināja ar savas nozares bu
džeta skaitļiem. Pēc diskusijām
par to, kādus pasākumus un
projektus atbalstīt, ALA kasiere
Anita Grīviņa iepazīstināja ar
rezultātu, un valde budžetu ap
stiprināja. Tāpat kā līdz šim, ALA
plāno atbalstīt vairākus kultūras,
izglītības un labdarības projektus. Dāsns atbalsts trīs gadu ga
ŗumā paredzēts XV Vispārējiem
latviešu Dziesmu un deju svētkiem,

kas plānoti 2022. gadā Minesotā.
Jāpiebilst, ka jau šī gada beigās
nozīmīgu atbalstu saņēma Lat
vijas Nacionālās ope
ras ģilde
ASV, lai palīdzētu īstenot izcilās
Jāņa Kalniņa operas “Hamlets”
iestudējumu Latvijas Nacionā
lajā operā. At
balstījām arī Pa
saules latviešu mākslas centru
Cēsīs, kas veic nozīmīgu misiju,
apkopojot un izstādot darbus,
ko radījuši emigrācijā dzīvojošie
latviešu izcelsmes mākslinieki.

ALA valde nolēma piešķirt
papildu financējumu biedrībai
“Eņģeļa sirds” no “Sadarbība ar
Latviju” nozares budžeta, lai pa
līdzētu iegādāties datorus grū
tībās nonākušu ģimeņu bērniem
Latvijā. Jāpiebilst, ka valdes sēdē
nobalsojām arī par nozares no
saukuma maiņu, uzskatot, ka
iepriekšējais nosaukums “Sadar
bība ar Latviju” precīzi neatspo
guļo pašreizējo situāciju, jo ar
Latviju sadarbojas visas apvie

nības nozares. Turpmāk Kaijas
Petrovskas vadīto nozari sauks
“Labdarība Latvijā”.
Izpildot ALA 69. kongresa
rezolūciju, valde apstiprināja
financiālu atbalstu laikrakstam
Laiks, kas, pēc pavasarī veiktās
aptaujas datiem, joprojām ir
nozīmīgs informācijas avots
lielai daļai ALA biedru.
(Turpinājums 3. lpp.)

Rita Gāle

Ziemsvētku
zvaigzne
Klāt svētku laiks. Nesteidzies
Pazust troksnī un spožumā viens.
Diena, ko gaidot vadi,
Ir sudraba pavediens,
Kas tevi ar citiem sien.
Neesi viens! Pasildi rokas
Kādam, kas bailēs salst.
Tāpat kā tev viņam grūti,
Kad negaidot pietrūcis
Labākā drauga balsts.
Drošinot paej līdz. Miers.
Virs zemes kaut brīdi būs.
Jauna zvaigzne drīz celsies
Pāri grūtākai sāpei
Mierināt mūs.
Ulda Zemzara gleznas "Egle Doma
laukumā" (2015) reprodukcija
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Frequency: WKLY EXC 1ST WK - JAN, 1ST WK - MAY,
LAST WK - JUN; LAST WK - DEC

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

Mīļie
Amerikas Latviešu
apvienības biedri,
draugi un
atbalstītāji!

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.

Gaišus un miera
pilnus Ziemassvētkus,
veselību un veiksmi
Jaunajā gadā!

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

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.
Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740
e-pasts: LaiksDSR@aol.com
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256

Amerikas Latviešu apvienības
valde un biroja darbinieki

ATBALSTI
LATVIEŠU BĒRNUS!
Ziedojiet
„Sadarbība ar Latviju”
nodaļas „Drošais Tilts”
programmai.
Atbalstiet Latvijas
maznodrošinātās
daudzbērnu ģimenes un
studentus. Šis ir veids, kā
Jūs varat palīdzēt Latvijai
sasniegt nākošo simtgadi!

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740
laiksdsr@aol.com
www.laiks.us
Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā:

3 mēnešiem.......ASV $50.00
6 mēnešiem........ASV $100.00

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

Tuvāka informācija
ALA mājaslapā (www.alausa.org) vai
no Kaijas Petrovskas; tālr.: 262/366-4424;
e-pasts: kaijavp@aol.com

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

ZIEDOJIET LATVIJAS
NĀKAMAI SIMTGADEI

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------

Uzvārds, vārds: _______________________________________
Adrese: _____________________________________________
____________________________________________________

«Sirsnīgi, gaiši
un silti!»
Jūsu Inese

____________________________________________________
zip: ________________________________________________

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

Mīļie Laika
lasītāji un
draugi!

Ziemsvētku numura dzejo
lim pirmajā lappusē ne velti
izraudzījām šā gada jubilāres
Ritas Gāles rindas: ”Neesi
viens! Pasildi rokas/ Kādam,
kas bailēs salst” un ”Drošinot
paej līdz,” jo ”Jauna zvaigzne
drīz celsies/ Pāri grūtākai
sāpei /Mierināt mūs”...
Aizvadot šī šausmīgā gada
pēdējās dienas, redakcija un
izdevēji no sirds pateicas
ikvienam, kas uzticīgi bija
kopā mūsu Laika lokā!
Apbrīnojami, bet aizvadī
tajā gadā mūsu lasītāju, abonentu pulks nesamazinājās,
un pēdējos gados tas ir gluži
nebijis fakts. Tātad vēlamies
palikt sarunbiedri un zināt,
kā klājas tautiešiem tepat,
Amerikā, un – nu jau atkal
tālajā Latvijā.
Melnā mākoņa sudraba
maliņa jau nākusi redzama,
ticam, ka vakcīna mūs pa
glābs un atkal tuvinās pavi
sam fiziski, ka varēsim doties
ciemos, tikties, apkampties...,
”lai viens otram mēs nepazustu”, kā rakstījusi mūsu
dzejniece, šā mēneša simtgadniece Velta Sniķere.
Ziemsvētku un gadu mijas
novēlējumam – būt veseliem
– šogad ļoti, ļoti zīmīgs sa
turs, tātad – būsim veseli un
turēsimies kopā! Tāpat kā visus
gaŗos gadus esam darījuši,
tikai – vēl ciešāk!
Lai gaiši Ziemsvētki Jūsu
mājās un sirdīs! Tiksimies
atkal nākamgad!
Jūsu Laiks
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„Jūs visi, ikviens, esat vajadzīgi Latvijai!”
Diasporas vēstniece Elita Gavele intervijā Ligitai Kovtunai

Stājoties amatā, jūs teicāt, ka
tieši vēlējāties šo sava diplo
mātiskā darba turpinājumam.
Bet sākums ir izaici
nā
jumu
pilns...
Jā, vēlējos! Diplomātam, tāpat
kā armijas cilvēkam, jāstrādā die
nesta apstākļos, proti, kur no
sūta. Nu, labi, diplomātam cit
kārt ir lielākas vai mazākas iz
vēles iespējas. Bet, zinot, ka šāds
amats – Speciālo uzdevumu vēst
nieks diasporas jautājumos jau
vairāk nekā desmit gadus mūsu
Ārlietu ministrijā ir iedibināts,
tiešām vēlējos pildīt šos pienā
kumus pēc atgriešanās no die
nesta Izraēlas Valstī. Ņemot vērā,
ka pirms tam biju strādājusi
Lietuvā, pēc tam Krievijā – un te
ir daudz un lielas latviešu or
ganizācijas, ne vien Maskavā un
Pēterburgā, bet arī Smoļenskā,
Omskā, Tomskā, Magadanā...
Vēl arī Gruzijā, kur darbojas
neliela, bet ļoti rosīga latviešu
organizācija Ave Sol, ko ilgus
gadus vadīja Regīna Jakobidze,
Izraēlā, kur ilgstoši strādā Lat
vijas un Igaunijas ebreju asociā
cija nenogurdināmā Elie Valka
vadībā. Turklāt mana meita dzīvo
Lielbritanijā... Esmu sapratusi,
ka „zinu diasporas drēbi”, turklāt
īstenībā jau Latvijā pēc deviņu
gadu dienesta Gruzijā un Iz
raēlas valstī atgriezos Latvijā kā
remigrante. Jutu, ka izprotu šo
jomu un savu pieredzi varu likt
lietā. Esmu skaidri redzējusi un
sapratusi, ka katrā diasporas
kopienā ir savas īpatnības un
aktuālitātes, tai pat laikā ir arī
kaut kas tāds, kas visām kopīgs.
Ar tādām domām šā gada 21.
septembrī stājos amatā.
Ko izdevās panākt, īstenot
šai sarežģītajā rudenī?
Kā jau visiem, tos plānus, kādi bija
gada sākumā, izjauca Covid-19.

Tai pašā laikā šiem jaunajiem
apstākļiem raksturīgajā attālinā
tajā formātā notika PBLA gads
kārtējā valdes sēde, arī lielā ELAs
kopsapulce, Pasaules latviešu eko
nomikas un inovāciju forums,
ALAs 69. kongress, diasporas
biedrības organizē savus projektus ZOOM formātā, daudzas
interesantas lietas notikušas...
darbs neapstājās. Arī stratēģis
kais “Plāns darbam ar diasporu
2021. – 2023. gadam”, kuŗā ap
kopoti visi galvenie virzieni un
iniciatīvas kā no valsts, tā neval
stiskajām organizācijām, ir pa
beigts.
Un to veicinājis pirms jūsu
stāšanās amatā valstī pieņem
tais Diasporas likums?
Tas ir stūŗakmens! Vienkārši
izsakoties, tagad likuma spēks ir
pienākumiem, kas izpildāmi at
tiecībā uz diasporu jeb – ir
skaidri noteikti virzieni, kādiem
jāseko Latvijas likumdošanai. Ir
divas galvenās stratēģiskās līnijas
– latviešu diasporas atbalsts ār
valstīs un remigrācijas process,
un abi ir vienlīdz svarīgi. Ļoti
svarīgi ir uzturēt nacionālo iden
titāti, valstspiederības izjūtu un
saikni ar Latviju, bet vispirmām
kārtām – valodu. Šā likuma ietvaros ir jāmobilizējas kon
krē
tiem darbiem, ko jādara minis
trijām un citām valsts institū
cijām – tie ir 12 uzdevumi, kas
palīdzētu diasporai un veicinātu
remigrāciju. Atgādināšu, ka ār
pus valsts, pēc profesora Hazana
aplēsēm, pēc kuŗām vadāmies,
dzīvo 373 tūkstoši Latvijas pavalst
nieku, un tas ir nozīmīgs skaits.
Par pašu svarīgāko – un, jāsaka
atklāti, problemātiskāko šobrīd
uzskatu diasporas kopienu stip
rināšanu ar jauniem biedriem.
To esmu sapratusi šo pāris mē
nešu laikā savā jaunajā amatā.

TATJANA
ŽAGARE-VĪTIŅA,
ALA informācijas nozares vadītāja
(Turpināts no 1. lpp.)
ALA nozaŗu vadītāji iepazīs
tināja ar paveikto pandēmijas
apstākļos. Visi atzina, ka paveikts
nav maz, bet ir daudz neskaid
rību par nākotni. Apvienības
priekšsēdis Pēteris Blumbergs
atzina, ka labi izdevās ALA 69.
kongress, kas pirmo reizi apvie
nības vēsturē notika attālināti.
Priekšsēdis uzsvēra, ka ALA rekcija uz pandēmiju bijusi opera
tīva, un veiksmīgi īstenoti vai
rāki pasākumi un projekti, tai
skaitā virtuālu kultūras pasākumu
cikls, uzrunu un priekšnesumu
piedāvājums Valsts svētku svinī
bām. Būtisks financiāls atbalsts
sniegts latviešu skolām ASV un
bērniem Latvijā. Priekšsēža vietnieks Mārtiņš Andersons, kuŗš
pilda arī Pasaules brīvo latviešu
apvienības vicepriekšsēža pienā
kumus, rudenī daudz laika pa
vadījis Latvijā, kur notika vai
rākas PBLA vadītāju tikšanās ar

Vairs neder vecās, tradicionālās
metodes vien, jaunā diaspora ir
izglītota, mērķtiecīga, un ir jā
atrod jauni sadarbības veidi tās
piesaistīšanai – ne jau visiem pie
tiks tikai ar dejošanu un dzie
dāšanu, ar Valsts svētku un
Ziemsvētku sarīkojumiem. Var
būt labāk noder intelektuālās
sarunas, interešu grupas, kādas
ir , piemēram, jaunajiem ārstiem,
Kembridžas studentiem u. c. Tur
klāt viņiem taču atrastos sarun-

iespēja strādāt Latvijā attālināti,
neatstājot savu mītnes zemi, un
otrādi – proti, cilvēks var atgriezties uz pastāvīgu dzīvi Latvijā,
taču turpināt savu darbu Liel
britanijā, Īrijā, jebkur pasaulē.
Arī šo attālinātā darba aktuālitāti
ir „aktuālizējis” Covid-19. Remig
rācija nav un tai nevajag būt
piespiedu procesam – ikviens
cilvēks ir tiesīgs pieņemt savu
lēmumu. Ja valstī ir sakārtotas
zināmas garantijas – dzīvesvide,

Elita Gavele
biedri Latvijā. Modernās tech
noloģijas to padarījušas iespē
jamu, un tā īstenībā būs viena no
tām „labākajām pieredzēm”, ko
šis laiks mums sagādājis. Vēl
viens piemērs – Ārlietu ministrijas paspārnē darbojas Diasporas
konsultatīvā padome, ko vadu,
un mans vietnieks ir, veiksmīgs,
talantīgs jauns cilvēks Miks
Muižarājs. Kopā gatavojam Ziņo
jumu par attālināto darbu, kad ir

darbs, bērnudārzs bērniem u. c.,
remigrācija norit dabiski. Pēc
pieredzes, „lūzuma punkts”
iestājas brīdī, kad bērniem jāsāk
skolas gaitas svešumā – tad
vecākiem jāpieņem lēmums, vai
viņu atvases būs latvieši, vai
mītnes zemes pavalstnieki. Jeb
kuŗā gadījumā galvenais ir tas,
cik svarīga ir piederības izjūta,
latviskā vide, valoda. Ja šī pie
derība Latvijai ir „pārrauta”, tad

jau ir slikti. Manas personīgās
izjūtas varu raksturot kā cerīgas
– ar to darbu, ko darām, sakār
tojam likumdošanu, kam sekos
konkrēti darbi, lai šo virsmērķi
sasniegtu. Tā tam jānotiek.
„Atvadu intervijā” ar jūsu
priekšgājēju amatā Aivaru
Grozu pasūkstinājamies, ka
Diasporas vēstnieka dienesta
laiks – divi gadi – ir daudz par
īsu... Tikko iestrādājies, „jā
rotē” tālāk.
Daļēji piekrītu, iespējams,
trešais, ceturtais gads varētu būt
vēl ražīgāki. Arī divos gados
amatā jau var paspēt ļoti daudz,
un darbs ar diasporu ikdienu
prasa dinamiku – jo pati diaspora ir ļoti dinamiska, kļūst ar
vien prasīgāka, izglītotāka, mērķ
tiecīgāka, koncentrēta uz lielu
uzdevumu un mērķu sasnieg
šanu! Paldies maniem priekšgā
jējiem amatā, kuŗi katrs ir pa
veikuši kaut ko īpaši svarīgu,
dodot man iespēju jaunam
„uzrāvienam”. Un paldies manai
jaunajai Diasporas grupas ko
mandai ar kuŗu strādāt ir tik liels
prieks! Kopā mēs paveiksim
daudz.
Jūsu vēlējums Ziemsvētkos?
Veselību! Veselību novēlu it
visiem šeit, Latvijā, un visur
pasaulē! Mīļie, esiet veseli! Tad
mēs kopā paveiksim lielas lietas.
Visi tie aktīvie cilvēki diasporā,
ar kuŗiem šajos pāris mēnešos
esmu paspējusi iepazīties, ir tik
gatavi strādāt, tik pozitīvi, degoši
par latviešu lietu. Viņiem īpaši
novēlu – neizdegt! Sabiedriskais
darbs bieži vien ir pārlieku no
gurdinošs, tāpēc – nepagurt! Un
vēl – saredzēt mūsos, Ārlietu mi
nistrijas darbiniekos, atbalstītā
jus un draugus. Un pāri visam –
jūs visi, ikviens, esat vajadzīgi
Latvijai!

Amerikas latviešu apvienība
turpina darbu un gatavojas 70. jubilejai

valdības pārstāvjiem un sadar
bības partneŗiem. Mārtiņš snie
dza vairākas intervijas medijiem
Latvijā un saņēma uzslavas par
Pasaules latviešu ekonomikas un
investīciju foruma vadīšanu, ko
tiešsaistē noskatījās gandrīz divi
tūkstoši cilvēku.
Izglītības nozares vadītāja Elisa
Freimane pastāstīja, ka liela daļa
latviešu skolu ASV turpinājušas
darboties attālināti, kaut tas nav
bijis viegli, ņemot vērā situāciju,
ka bērniem attālināti jāapgūst
mācību viela arī amerikāņu
skolās. “Latviešu skolas nav tikai
valodas mācīšanās, tās apvieno
arī citādā veidā. Tās saved kopā
cilvēkus, kam vajag parunāties,
satikties un draudzēties,” atzina
Elisa Freimane. Runājot par latvisko izglītību, tika pieminēta arī
viena no ALA populārākajām
programmām – izglītojošie ceļo
jumi uz Latviju. Patlaban grūti
prognozēt, kā attīstīsies situācija,
bet ceļojumu programmas vadī

tāja Marisa Gudrā cer, ka nā
kamā gada janvāŗa beigās būs
vairāk informācijas par iespējām
ceļot un programmas nākotni.
Kultūras nozares vadītāja Valda
Grīnberga apņēmusies turpināt
organizēt virtuālās kultūras programmas, kas ieguva lielu popu
lāritāti pandēmijas pirmajos mē
nešos 2020. gada pavasarī un
vasarā.
Dzintars Dzilna, kas vada Sa
biedrisko attiecību nozari, atgā
dināja, cik svarīgi turpināt atgā
dināt mūsu pārstāvjiem ASV
Kongresā par Baltijas drošības
jautājumiem.
Amerikas latviešu apvienība
nākamajā gadā gatavojas atzīmēt
70. jubileju. Esam sagatavojuši
ziedojuma vēstules, kuŗas tiks
izsūtītas tuvākajā laikā. Aicinām
ikvienu, kam interesē latvietības
saglabāšana ASV, ziedot šim
mērķim, ziedojot ALA program
mām. Kā rakstīts aicinājumā ziedot, mēs cenšamies ņemt vērā

apvienības biedru ieteikumus,
kas pausti pavasarī izsūtītajā ap
taujas anketā. Bet, lai to izdarītu,
nepieciešami līdzekļi. Ar šo ak
ciju ceram arī palielināt mūsu
biedru skaitu, kas ir tik būtiski
ALAs kā lielākas latviešu orga
nizācijas ASV pastāvēšanai.
Svētdienas rītā, 6. decembrī,
sēdes dalībniekus uzrunāja mā
cītājs Māris Ķirsons, kuŗš patlaban dzīvo Latvijā. Mācītājs Ķir
sons savā uzrunā atgādināja, ka
cilvēks var izdarīt daudz arī
grūtos apstākļos. “Viens cilvēks
uzņemas darīt vienu lietu un
izdara,” teica mācītājs, kuŗu daudzi
atceras par viņa drosmīgo rīcību
Madridē, Spānijā 1980. gadā, kad
Eiropas Drošības un sadarbības
konferences laikā viņš izlēja asinis uz PSRS karoga, protestējot
pret Baltijas valstu okupāciju.
Sēdes dalībniekus svētdien
uzrunāja arī Latvijas vēstnieks
ASV Māris Selga, kuŗš atzina:
ņemot vērā pandēmijas situāci

jas radītos ierobežojumus, Lat
vijas amatpersonu vizītes ASV
varētu notikt ne agrāk kā 2021.
gada pavasarī.
Sēdē attālināti no Rīgas pieda
lījās arī PBLA priekšsēde Kris
tīne Saulīte un izpilddirektors
Raits Eglītis, kuŗi dalījās pārdo
mās par vairākiem jautājumiem,
kas būtiski diasporai, tai skaitā
par sadarbību izglītības, kultūras
un ekonomikas jomās.
ALA valde lēma arī par veidu,
kā izpildīt 69. kongresā pie
ņemtās rezolūcijas attiecībā uz
apvienības nākotni un jaunu
biedri piesaisti. Visa pasaule patlaban dzīvo neziņas un neskaid
rību gaisotnē. Šādā laikā viegli
pazaudēt prieku, jo ir tik daudz
ikdienas rūpju. Mēs priecājamies
par ikvienu, kas starp ikdienas
rūpēm atrod laiku dziedāt un
runāt latviešu valodā un piedāvā
risinājumus, kā mēs cits citu
varam spēcināt. Lai visiem skaisti svētki un uz drīzu tikšanos!
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DACE
APERĀNE
TILTA Izcilo jauno talantu
fonds nākamajā gadā atzīmēs
savu 24. darbības jubileju. Kopš
1997. gada tas mecenātes un
TILTA valdes locekles Lailas
Robiņas vadībā ir atbalstījis vai
rāk nekā 30 jaunu Latvijas māk
slinieku profesionālo izglītību
Rietumu universitātēs un kon
servātorijās, kopā piešķirot vai
rāk nekā tiem 150 000 USD.
Fonda atbalstītie mākslinieki –
flautiste Ilze Urbāne, pianists
Armands Ābols, klarnetists Egils
Šēfers, vijolniece Elīna Bukša,
pianists Reinis Zariņš, flautiste
Ilona Kudiņa, komponists Juris
Petraškevičs, mākslinieks Edgars
Jēriņš, pianists Rūdolfs Ozoliņš,
vijolniece Paula Šūmane, pianiste Dzintra Erliha, baletdejotājs
Uldis Strogins, pianiste Diāna
Zandberga, čellists Mārcis Kup
lais un citi – ir izveidojuši sek
mīgas karjēras savās speciāli
tātēs. 2019. gadā Izcilo talantu
fonds atbalstīja komponisti un
vokālisti Līvu Blūmu un čellisti
Emīliju Rozenšteinu; 2020. gada
stipendiāte bija džeza vokāliste
Arta Jēkabsone.
Fondu ir atbalstījuši mecenāti
Ilga un Kurt Blankmeyer, Māra
Dole, Arkadijs Fomins, Ludmila
Loane, Edgars Bērziņš, Guna
Mundheim, Jānis un Daina Lucs,
Jānis un Laila Bībelnieki un
daudzi citi labvēļi. Lai rastu
līdzekļus fondam, Laila Robiņa
un viņas līdzdarbinieces Ilga
Blankmeyer, Helga Petrašēvica,
Baiba Pinne, Anna Kepe, kā arī
Jānis Cigūzis bieži sarīkoja
TILTA Izcilo jauno talantu
fonda labdarbības koncertus.
Pirmais no šiem koncertiem
norisinājās 1997. gada 17. maijā,
Latvijas pārstāvniecībā ANO,
laikā kad tās vēstnieks bija
Aivars Baumanis. Koncertā mū
zicēja TILTA Izcilo jauno talantu
fonda pirmā stipendiāte, flautiste Ilze Urbāne kopā ar baritonu Andreju Martenu un koncertmeistariem Steven Beck un
Guntu Plostnieci.
Divi labdarbības koncerti ie
guva īpašu uzmanību nevien no
latviešu, bet arī plašākas sabied
rības puses un vainagojās ar
nozīmīgu financiālu atlikumu
fondam. Pirmais no tiem – pa
saulslavenā vijolnieka Gidona
Krēmera un kamerorķestŗa
KREMERATA BALTICA koncerts notika 2002. gada 29. aprīlī
Performing Arts centrā Purchase,
Ņujorkā. Koncerta soliste bija
flautiste Ilze Urbāne. Koncerta
patronese – toreizējā Latvijas Valsts
prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.
Klausītāju vidū bija Michails
Barišnikovs (koncerta goda ko
mitejas dalībnieks), kā arī daudzi
Apvienoto Nāciju diplomāti vai
viņu pārstāvji. Ņujorkas gubernators George Pataki (arī kon
certa goda komitejas dalībnieks)
bija atsūtījis savu pārstāvi Cheryl
Murray. No Rīgas bija ieradusies
Septītās saeimas sekretāre Silvija
Dreimane, kuŗa arī bija goda
komitejas dalībniece. Koncerts
ļoti labi izdevās gan mūzikāli,
gan financiāli ar $32 715 pār
palikumu Izcilo talantu fondam.

2020. gada 19. decembris – 9. janvāris

TILTA Izcilo jauno talantu fonds un tā loma
latviešu mākslinieku izaugsmē
Otrais koncerts – “Sights and
Sounds from the Land of Amber”
bija izcilo mūziķu – vijolnie
ces Baibas Skrides un pianistes
Laumas Skrides koncerts skais
tajā Skandinavu namā Ņujorkā
2003. gada 7. oktobrī. Pirms
koncerta publikai bija iespēja

Džuljarda skolas absolventi
dejas mākslā – Lailu Robiņu.
Viņa kā mecenāte savā aizgādībā
jau bija paņēmusi latviešu jaunos talantus, gleznotāju Edgaru
Jēriņu un pianistu Armandu
Ābolu. Mani ļoti aizkustināja
Lailas sirsnīgā attieksme pret

ticēja manām spējām, un bieži
es saņēmu no viņas tādu
ģimenisku māju sajūtu. Laila
Robiņa ir ļoti aktīva mākslas
dzīves organizētāja, sadarbojoties ar latviešu biedrību TILTS.
Pēc maģistra grada iegūšanas
Džuljarda skolā, man pavērās

Laila Robiņa ar pianistu Andreju Osokinu pēc viņa solokoncerta 2018. gada 18. maijā, ko
TILTS sarīkoja kopā ar Nikolāja Rēricha mūzeju Ņujorkā

Arta Jēkabsone
apskatīt ievērojamo mākslinieku
Zojas Frolovas un Jāņa Jākob
sona mākslu darbu izstādi un
piedalīties pieņemšanā ar šam
panieti. Pieteicēja bija fonda pie
šķīruma saņēmēja aktrise Anna
Kepe. Koncertā bija ap 150 klau
sītāju, ieskaitot koncerta goda
komitejas locekli, tolaik Latvijas
pārstāvniecības ANO vēstnieku
Gintu Jēgermani. Arī šim lab
darbības koncertam patronese
bija Vaira Vīķe-Freiberga.
Par Lailas Robiņas un TILTA
Izcilo jauno talantu fonda lomu
savas karjēras veidošanā, flautiste Ilze Urbāne raksta: ”Stu
dējot Džuljarda skolā Ņujorkā
no 1994. līdz 1997.gadam, liktenis man deva vēl vienu lielu
dāvanu – tikšanos ar izcilu per
sonību, Amerikas un Latvijas
latviešu makslinieku radošās
aprites organizētāju, kādreizējo

Emīlija Rozenšteina

Līva Blūma

Michails Barišņikovs un Ilze Urbāne
mani, viņas atbalsts gan man kā
flautistei, gan gluži cilvēciski.
Biežie kopējie koncertu apmek
lējumi un viesošanās viņas mājās
man deva spārnus. Laila arī ļoti

iespēja papildināt savas studijas
Anglijā pie izcilā britu flautista
Trevor Wye. Viņš ir pasaulē
zināms ar savām flautas spēles
metodikas grāmatām un vada

meistarklases visā pasaulē. Pēc
meistarklases pie viņa Bostonā
man radās vēlme padziļināt
savas prasmes tieši pie šī izcilā
britu flautas spēles granda.
Trevor Wye mani pieņēma savā
studijā kopā ar vēl četriem studentiem no citām pasaules val
stīm (Japānas, ASV un Vācijas).
Laila Robiņa man sniedza ļoti
lielu atbalstu studiju financiālās
puses risināšanā. Esmu ļoti pa
teicīga par viņas palīdzību, ko
viņa iniciēja gan no organizācijas
TILTS, gan uzrunājot Latvijas
Kultūras ministriju un tolaik
kultūras ministri Ramonu
Umbliju.
Es biju ļoti laimīga, saņemot
financiālu atbalstu manām
studijām.
Biju pirmā studente, kuŗa tika
tādējādi atbalstīta, un Lailai
Robiņai radās doma izveidot
īpašu fondu (TILTA Izcilo jauno
talantu fondu) jauno māk
sli
nieku atbalstam. Būdama fonda
pirmā stipendiāte, piedalījos
koncertā Ņujorkā kopā ar izcilo
kamerorķestri KREMERATA
BALTICA un pasaulslaveno vi
jolnieku Gidonu Krēmeru kon
certā, kuŗa apmekletāji ziedoja
naudu jauno talantu fondam.
Man bija izdevība vērot to, cik
tas ir liels darbs no Lailas Ro
biņas un Helgas Petrašēvicas un
citu apbrīnojamu Amerikas lat
viešu puses. Gribu izteikt vis
lielāko pateicību ikkatram, kuŗš
iesaistīts šajā brīnišķīgajā darbā!
Ļoti vēlējos iegūtās zināšanas
nodot tālāk studentiem Latvijā.
Un tāda iespēja man tika dota, jo
kopš 1998. gada esmu Jāzepa
Vītola Mūzikas akadēmijas mā
cībspēks. Tajā pašā gadā arī sāku
spēlēt Latvijas Nacionālajā sim
foniskajā orķestrī. 1998. gadā
iznāca mans pirmais solodisks.
Esmu kā soliste uzstājusies ASV,
Čechijā, Grieķijā, Japānā ,Vācijā,
Krievijā, Igaunijā, Lietuvā, Zvied
rijā, Itālijā, Horvātijā un citur.
Esmu koncertējusi ar izciliem
orķestŗiem kā – ”Maskavas virtuozi”, KREMERATA BALTICA,
Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, Novosibirskas ka
merorķestris u.c. Kā pedagogs
esmu vadījusi meistarklases
Francijā, Italijā, Zviedrijā, Luk
semburgā, Horvātijā, Lietuvā,
Igaunijā un arī Starptautiskajos
latviešu jauno mūziķu meistar
kursos Siguldā, Latvijā. No sirds
pateicos TILTA Izcilo jauno
talantu fonda atbalstam un īpaši
Lailai Robiņai, ar kuŗu palīdzibu
esmu saņēmusi studiju iespējas,
kas mainīja manu dzīvi!”
2021. gadā TILTA Izcilo jauno
talantu fonds cer papildināt
savus līdzekļus, lai turpinātu
nozīmīgo darbu, atbalstot jauno
latviešu mākslinieku studijas.
Visi līdzekļi, ko Fonds piešķiŗ,
nāk no ziedojumiem, kas domāti
tieši šim fondam. Ziedojumus
fondam var sūtīt, rakstot čeku uz
„Latvian Cultural Association
TILTS” vārda, ar norādi – Talent
Fund: TILTS, c/o Laila Robins,
241 Central Park West, Apt. 14H,
New York, NY 10024.

2020. gada 19. decembris – 9. janvāris
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Uz Latvijas Nacionālās operas skatuves
atdzims Jāņa Kalniņa šedevrs – opera Hamlets
Latvijas Nacionālā opera un
balets sadarbībā ar Latvijas
Nacionālās operas ģildi ASV
2021./2022. gada sezonā iestu
dēs Jāņa Kalniņa operu Ham
lets – vienu no nozīmīgākajiem
šī žanra paraugiem Latvijas
mūzikas vēsturē. Iestudējuma
galvenais atbalstītājs būs Latvi
jas Nacionālās operas ģilde ASV.
“Hamlets ir opermūzikas še
devrs, kuŗa vērtība krietni pār
sniedz vietēji nacionālos mēro
gus. Mūzika – meistardarbs pa
saulei,” tā par Jāņa Kalniņa operu
raksta mūzikas kritiķe Inese
Lūsiņa.
Jāņa Kalniņa operas Hamlets
pirmiestudējums Latvijas Nacio
nālajā operā notika 1936. gadā
Jāņa Zariņa režijā ar pašu kom
ponistu pie diriģenta pults. Otrās
un mūzikāli bagātinātās redak
cijas iestudējums tika īstenots
1943. gadā. Abos uzvedumos
titullomas dziedāja ievērojamie
latviešu mākslinieki Mariss Vētra
un Ādolfs Kaktiņš. Hamlets Lat
vijas Nacionālajā operā kopumā

tika izrādīts 59 reizes. Ar LNO
Ģildes ASV atbalstu 2004. gadā
Bauskas pilsdrupās notika operas
Hamlets iestudējums Viestura Gaiļa
mūzikālajā vadībā un Gunta
Gailīša režijā. Tapa arī šīs operas
ieraksts, kas izdots CD formātā.
Komponists Jānis Kalniņš
(1904. – 2000.) studējis kompo
zīciju un orķestŗa diriģēšanu Lat
vijas konservatorijā pie Jāzepa
Vītola, papildinājies pie Ericha
Kleibera (Erich Kleiber) Zalc
burgā, kā arī pie Hermaņa Aben
drota (Hermann Abendroth) un
Leo Blecha (Leo Blech) Berlīnē.
Jānis Kalniņš no 1933. līdz 1944.
gadam bija Latvijas Nacionālās
operas diriģents. Šajā periodā
viņš komponēja trīs operas –
Lolitas brīnumputns, Hamlets,
Ugunī. Hamleta libretu, balstoties Viljama Šekspīra lugā, radīja
pats komponists, bet sacerēt šo
operu viņu iedvesmoja ievēro
jamais režisors Michails Čechovs,
ar kuŗu Jānis Kalniņš strādāja
pie Hamleta iestudējuma Latvi
jas Nacionālajā teātrī. 1944. gadā

AINĀRS RADOVICS, Mg. hist
Pēc divu gadu darba iznācis
divu sējumu izdevums “Dzimtu
ģerboņi mūsdienu Latvijā”. Tajos
iekļauti 2000.–2020. gadā Valsts
heraldikas komisijas apstiprināto
dzimtas ģerboņu heraldiskie ap
raksti latviešu un angļu valodās,
īsa heraldisko terminu vārdnīca
un dzimtu ģerboņu īpašnieku
stāstījumi par ģerboņa tapšanas
motīviem. Grāmatas īpaša vēr
tība ir nodaļai “Dzimta un tās
identitāte ģerbonī”, ko sarakstī
jusi filozofijas zinātņu doktore,
profesore Daina Teters. Vēs
tu
ris
ku atskatu sniedzis mākslas
zinātņu doktors Imants Lanc
manis. Izdevums tapis ar “Baltic
International Bank” financiālu
atbalstu un sadarbībā ar Latvijas
Republikas Kultūras ministriju.
Protams, pats fakts, ka sākam
godināt savas dzimtas vēsturi, ir
uzslavas vērts. Līdz šim taču savs
dzimtas ģerbonis bija manīts
gandrīz vai tikai muižnieku dzim
tām. Bet laiki ir mainījušies.

Līdzās bijušo bruņinieku dzim
tām grāmatā raibā virknē redzami
arī zemnieki, amatnieki, armij
nieki, ārsti, uzņēmēji, polītiķi un
pat viena namīpašnieka dzimta,
kas par ģerboņa simbolisko attēlu
izvēlējusies savu namu. Un kas ir
pats jaukākais: Latvijas ģerboņu
grāmatā nav nacionālo robežu.
Te līdzās ir gan latvieši, gan
lībieši, krievu, baltkrievi, poļi,
čechi un vācieši, apliecinot, ka
mēs visi esam Latvijas pilsoņi,
kas jūt piederību savai valstij.
Neticama ir šī magnētam līdzīgā
tieksme pēc ilgiem prombūtnes
gadiem atgriezties savā dzimtenē!
Grāmatas pirmais sējums satur
ģerboņu attēlus un to aprakstus,
bet otrais – dzimtu stāstus. Tieši
tie ir visinteresantākie, jo šeit
valda vislielākā dažādība; no se
nām muižnieku un brīvzem
nieku dzimtām ar plašu izklāstu
un seniem fotoattēliem līdz mūs
dienu ģimenēm, kas stāsta ģi

menē esošo informāciju vai bieži
vien nevēlas stāstīt gluži neko.
Un tos lasot atskārsti, ka nav
nevienas dzimtas, ko nebūtu
skārusi varmācīgā valsts okupā
cija 1940. gadā, Otrais pasaules
kaŗš un nebrīves gadi pēc tā.
Dzimtas ir nežēlīgi jauktas vai
pat gājušas bojā.
Ģerbonis pats par sevi vēl ne
nozīmē dižciltību. Tas vienkārši
apzīmē dzimtu, un līdz ar to
ģerboņi jau senatnē bija gan
brīvzemniekiem, gan pilsētnie
kiem. Heraldikā kā kārtas pa
zīmi pilsonības un netitulētās
muižniecības ģerboņos izmantoja saslēgtās ķiveres – poda, kubla,
smailķiveres. Savukārt titulētā
aristokrātija un dižciltīgie – at
vērtās ķiveres. Iegūt dižciltību
nebija viegli. Matrikulā automā
tiski iekļāva seno bruņniecību.
Bet ļoti nelabprāt tos, kas titulu
bija saņēmuši par darbību valsts
amatos, vai pat nopirkuši. Vaja
dzēja pārējo matrikulēto dzimtu
pārstāvju atbalstu un pierādīt
dzimtas nopelnus un izcilību.
Pēc 1839. gada datiem Kurzemē
bija 154, bet Vidzemē – 253 bruņ
niecībā imatrikulētas dzimtas.
Ielūkojoties šajā sējumā, izrā
dās, ka starp mums dzīvo arī
seno muižnieku dzimtu atvases.
Atcerēsimies, ka jau Pirmajā re
publikā pārstāja lietot dižciltību
apzīmējošo pievārdu “fon” un to
nesastapt arī mūsdienās, tāpēc
muižnieku dzimtu atvases mūs
dienu Latvijā pazīst tikai retais.
Grāmatā viņus pārstāv vairākas
dzimtas: Gutakovski (Guttsztutyn),
Heisleri (Heisler), Ikšeļi (Ikscheln),
Kanski, Beldimani (Danas Beldi
man), Milleri (Moeller), Stankeviči.
Interesantākais ir Juŗa Millera
dzimtas stāsts, kur dzimtas sak
nes apzinātas līdz 1490. gadam
un aizved uz Kēnigsbergu. Tās
pārstāvji ir bijuši gan teologi, gan
mācītāji, superintendenti, mediķi,
universitātes un citu mācību

kamermūzika.
Latvijas Nacionālā opera un
balets izsaka lielu pateicību
LNOĢ, kuŗas ieguldījums ļaus
Jāņa Kalniņa meistardarbam
atkal uzmirdzēt uz mūsu Baltā
nama skatuves. LNOĢ sniedz
būtisku atbalstu Latvijas Nacio
nālajai operai jau kopš 1991. gada.
Nepārvērtējams ir Ģildes biedru
ieguldījums operas ēkas atjauno
šanā. Ar LNOĢ atbalstu Latvijas
Nacionālajā operā iestudēta Bruno
Skultes opera Vilkaču mantiniece,
pēdējos gados ar Ģildes atbalstu
būtiski atjaunots Latvijas Nacio
nālās operas or
ķestra instruLNO Ģildes prezidents Ivars Slokenbergs (pa kreisi) un mentu klāsts.
Latvijas Nacionālās operas un baleta vadītājs, basbaritons
Red.
Egils Siliņš paraksta līgumu
Jānis Kalniņš dodas bēgļu gaitās lisona universitātes (Mount Allison
Ja vēlaties ziedot arī Jūs –
uz Vāciju, un 1948. gadā izceļo University, New Brunswick) mū
ar kreditkarti
uz Kanadu, kur turpina mūziķa zikas goda doktora gradu. Pie
www.lnogasv.org/donate/ vai,
karjēru – strādā par ērģelnieku, dalījies vairākos Latviešu dziesmu
rakstot čekus uz Latvian
mūzikas pasniedzēju Frederik svētkos ASV un Kanadā. Kom
National Opera Guild, Inc.
tonas skolotāju koledžā (Teachers’ ponista mūzikālajā mantojumā
vārda un sūtot uz c/o
College, Fredericton) un vada līdztekus operām ir divi baleti,
Māris Lapiņš, 29 East Gate,
simfoniskos orķestrus un koŗus. četras simfonijas, koncerti, koŗ
Manhasset, NY 11030-3423.
Saņēmis Ņūbransvikas Maunte mūzika, vokālā un instrumentālā

Jaunā dzimtu ģerboņu grāmata
iestāžu pasniedzēji un rektori,
dažāda ranga militārpersonas Prū
sijas un Vācijas armijās, polītiķi,
muižnieki, fabrikanti, tirgotāji
un mākslinieki. Līdz Otrā pa
saules kaŗa beigām Austrumprū
sijas territorijā dzimtas īpašumā
atradās vairāk nekā 30 muižu,
mašīnbūves fabrika, veikali un citi
uzņēmumi, kas tagad viss ir zudis.
Tomēr nav skaidrs, kāpēc grā
matā muižnieku dzimtu ģerboņu
ir tik maz? Tepat Latvijā dzīvo
Ebeļu dzimtas atvases, arī Bīronu,
Jupatovu, Menāru, Ridigeru. Vai

atbrīvot no važām…”, grāmatā
raksta Inita Peniķe. Represijas
skāra pilnīgi visus Ķoniņciema
Peniķus un viņus izsūtīja uz
Sibiriju. Arī dzimtas gadsimtiem
senais ģerbonis 1999. gadā izrā
dījās bez atļaujas izmantots kā
pagasta ģerbonis. Peniķiem tomēr
izdevās no jauna apstiprināt savu
ģerboni un novietot pie Atālmauļu
mājām Ķoniņciemā ozolkoka
stabu ar ģerboni, kāds tur bija
stāvējis vairākus gadsimtus.
Raibum raibi ir dzimtu stāsti.
Gan par dzimtas slepeni piekoptu

Peniķu dzimtas ģerbonis Ķoniņciemā // FOTO: Ainārs Radovics
tiešām viņiem vajag no jauna
reģistrēt savu gadsimtiem seno
ģerboni mūsdienu Latvijā?
Viena dzimta ir īpaša: tie ir
latviešu brīvzemnieki Kurzemes
ķoniņi Peniķi. Lepni un brīvi
cauri visiem gadsimtiem. Tikai…
“padomju funkcionāri mūs uz
skatīja par vergu tautu, ko nākuši

veļu rituālu (Poču dzimta), gan
Jāņu svinēšanu (Sējānu dzimta).
Bet tas, kas visus vieno šajā
ģerboņu grāmatā – visi ir ļoti
darbīgi cilvēki, varētu pat teikt,
darbīgu dzimtu pārstāvji. Elpa
aizraujas, lasot, ko tik savā dzīvē
ir paspējis mācīties un darīt
Romas katoļu Baznīcas Rīgas ar

hibīskaps metropolīts Zbigņevs
Stankevičs. Dzimtas grāmatā sa
kārtotas alfabēta kārtībā, tāpēc
pēdējais lasāms mūsu eksprezi
dentes Vairas Vīķes-Freibergas
dzimtas stāsts. Tik īpašs, ka vēlos
to īpaši atzīmēt. Gluži kā Latvijas
vēsture. Represijas, māju zaudē
šana Doles salā, traģiski nāves
gadījumi dzimtā, tēva bojāeja uz
kuģa, bēgļu gaitas un spoža zināt
nieces karjera Kanadā, kas vai
nagojās ar diviem Valsts prezi
dentūras termiņiem Latvijā.
Lai gan daži savas dzimtas
vēsturi izpētījuši līdz gadsimtiem seniem senčiem, tomēr vairums aprobežojas ar 19. gadsimtu,
kad tālie senči ieguva uzvārdu.
No mutes mutē nodotas senās
leģendas gluži kā pērles mirdz
vēstures tumsā: “…no Krišjāņa
Egles līdz mūsdienām nonācis
stāsts par viņa 1677. gadā dzi
mušo vecvectēvu Voldemāru,
kurš piedalījies Lielajā Ziemeļu
kaŗā un kopā ar zviedriem aiz
sargāja Marienburgas pili Alūksnē
1702. gadā, kur arī kritis.” Citiem
tas ir ieraksts dzimtas Bībelē,
kuŗu neizdodas sasaistīt ar mūs
dienām: “im Jahr 1589 Karl fon
Ikscheln kommen aus Schloß
Ronnenburg.”
Katru dzimtas stāstu ievada
kvalitātīvs fotoattēls. Neviļus tas
atsauc atmiņā pirmskaŗa Latvijā
populāro žurnālu Atpūta, kur
katru numuru ievadīja iekšvāks
ar kādas ģimenes fotografiju.
Jaunajā grāmatā šīs fotosesijas
veidojusi fotomāksliniece Santa
Savisko-Jēkabsone. Bieži vien ar
apbrīnojamu fantāziju. Uzslavas
vērta arī izdevuma poligrāfiskā
kvalitāte.
Atliek gaidīt jaunus ģerboņus,
bet varbūt tikmēr apkopot ārpus
šī izdevuma palikušos dzimtu
ģerboņus? Laikraksta redakcija
labprāt uzklausīs un publicēs
dzimtu stāstus, kam jau ir savs
ģerbonis.
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Sanfrancisko Jaunais teātris
sarīko virtuālu “Tītardienas jampadraci”
visas dienas gaŗumā

TAIRA
ZOLDNERE,
speciāli Laikam
Pateicības diena Amerikā ir
lielais ģimeņu un draugu vie
sošanās laiks, bet šogad, pirmo
reizi ASV vēsturē, cilvēki tika
aicināti palikt mājās un svinēt
šo dienu ģimenes lokā. San
francisko Jaunā teātŗa (SFJT)
dalībnieku vidū spriedām, ka
Pateicības dienu nāksies svinēt

2020. gada 19. decembris – 9. janvāris

jamiņu un citus aktuālus kul
tūras dzīves jaunumus. Sarunu
vadīja Gundega Ozola-Bite, kuŗa
vēlāk atzina: “Saruna ar In
g
vildu bija fantastiska! Daudz
pierakstīju, kas jānopērk! Brī
nišķīga bija kopības sajūta, jo
arī mana mammiņa un tētis
bija “ienākuši”.”

Induse un Reikjavikas latviešu
teātris ar pateicību par to, ka
mums ir draugi visā pasaulē.
Sveicēju vidū bija arī Alda
Grašiņa un Birzgales amatieŗu
teātris no Latvijas ar vēlējumu
“mīlēt un atbalstīt vienam
otru”. Virtuālais “Ziedu klēpis”
beidzās ar Andras Baltmanes

mies vienā kopējā virtuvē.
“Vēlajām brokastīm” izvēlējos
manis pašas radītu vienkāršu
recepti ķirbju-biezpiena un auzu
pārslu plācenīšiem, izmantojot
produktus, kas ikvienā mājā
“pie rokas”. Gandrīz katrās vie
sībās aktīvākie cilvēki pulcējas
virtuvē, kur tiek stāstīti joki,

un Briseles latviešu teātŗa vie
dajiem pareģojumiem, ka “...
tas, kuŗš šogad aicina uz vir
tuālo Tītardienu, drīzumā rīkos
diasporas amatieŗteātru festi
vālu “Laipa”.” Vēlējums licis aiz
domāties SFJT režisorei Mārai
Luisai – ko nu?
Pateicības dienas turpinājumā
“viesos no Latvijas” bija atnācis
LELBĀL prāvests Kārlis Žols,
ar pārdomām par pateicību –
vai spējam to sajust ne tikai
prieka un laimes brīžos, bet vai
varam būt pateicīgi par savu
esību jebkuŗā brīdi? Mani uz
runāja Kārļa atziņa, ka bieži
vien nemākam, neiedomā
ja
mies izteikt pateicību un tikpat
bieži arī neprotam pieņemt citu
pateicību un atzinīgus vārdus.
“Pateicību dot un saņemt var
iemācīties!” mūs aicināja prā
vests Kārlis Žols.
Agrajam rītam pamazām
pār
augot dienā, bija pienācis
laiks “Vēlajām brokastīm” – im
provizētam kulinārijas šovam,
ko vadīja Taira Zoldnere: “Bieži
vien Pateicības dienā ģimenes
un draugi sabrauc kopā un
vairāku dienu gaŗumā kopā arī
gatavo maltītes. Manuprāt, kuli
nārijas šovs “Vēlās brokastis”
visvairāk atgādina šādu kopīgu
ēdiena gatavošanu, kad katrs
dod savu brokastu ideju, un
mēs visi, lai arī virtuāli, atroda-

piedzīvojumi un pieredzes
stāsti. Dalībnieku jautājumi,
piebildes, smiekli – tas viss
kopā radīja īstu draugu viesību
gaisotni, un mēs to piedzīvojām
arī mūsu “Vēlajās brokastīs”.”
Ap pusdienlaiku viesi pievēr
sās mākslas pasaulei māksli
nieces Lindas Treijas prasmī
gajā vadībā. Programma “No
kolibri līdz tītaram” sākās ar
nelielu ieskatu par to, kā attēloti
putni latviešu un pasaules
mākslā. Linda saka, ka mākslas
pasaulē ir aicināts ikviens, un
nepareiza ceļa nemaz nav! Itin
visu, ko mēs darām, var nosaukt
par mākslas darbu! Dalībnie
kiem pusotra stunda, aizrautīgā
darbā zīmējot un veidojot
“savu” putnu, pagāja nemanot.
Visi ar spožām acīm un līk
smām sirdīm pabeidza šo meistarklasi un guva jaunu iedvesmu ķerties pie Ziemsvētku kar
tīšu gatavošanas.
Nākamā stunda bija aizrau
jošs ceļojums Sanfrancisko lat
viešu nama dzīlēs un nostūŗos,
kur “saules gaisma nekad ne
iespīd”. Viesu ceļvede šajās ta
kās bija Latviešu nama pārzine
un SFJT aktrise Sallija Filica
prātu izaicinošā programmā “Uz
mini nu!” Stāsta Māra Linde:
“Sallija bija sagatavojusi attēlus
ar nama detaļām – logiem,
durvīm, lampām, un mūsu

Tītardienas jampadrača dalībnieki
klusi, bez ierastā plašā draugu
un radu pulka, tomēr jau nā
kamajā dienā pienāca teātŗa
režisores Māras Luisas e-pasts:
“Visi tiekamies uz virtuālu sa
pulci!” Jaunā ideja ar nosaukumu “Tītardienas jampadracis”
tika īstenota vienas nedēļas
laikā – tas bija vienreizīgs SFJT
projekts ar aicinājumu viesoties
un būt kopā virtuālā vidē trīs
padsmit stundu gaŗumā! Pro
grammas vadītāju “lomās“ dar
bojās SFJT aktieri, dalībnieki
un atbalstītāji, tika pieaicināti
īpaši viesi gan no Amerikas,
gan Latvijas un Eiropas. Ikviens
interesents 26.novembrī varēja
pieslēgties Pateicības dienas svi
nībām Zoom vidē visas dienas
laikā.
Uz rīta kafiju un sarunu “Kaut
kur lasīts, kaut kur redzēts” ar
žurnālisti Ingvildu Strautmani
virtuālajā telpā bija ieradušies
vismaz divdesmit viesi – gan
no ASV, gan Latvijas. I. Straut
mane stāstīja par nesen iznā
kušo grāmatu sēriju “Mēs. Lat
vija. XX gadsimts”, kā arī jaunu
grāmatu sēriju “Es esmu” par
Latvijas kultūras personībām.
Viņa minēja arī Latvijas Radio
“Mazo lasītavu”, kuŗā jaunāko
grāmatu fragmentus lasa ak
tieris Gundars Āboltiņš. Uzzi
nājām, ka Rīgā šobrīd tiek fil
mēts seriāls par Emīliju Ben

Diena turpinājās ar Pateicības
dienas apsveikumiem no pa
saules latviešu amatieŗu teāt
ŗiem, bet “Ziedu klēpi “saņēma”
SFJT režisore Māra Luisa. Ei
ropas latviešu apvienības un
Pasaules brīvo latviešu apvie
nības pārstāve Lelde Vikmane
iesāka apsveikumu ar uzrunu:
“Ja nu kāda diena būtu jāievieš,
tad tā ir Pateicības diena!”
Birmingemas Mazais teātris un
režisors Ingmārs Čaklais atsū
tīja ļoti oriģinālu tītara paga
tavošanas recepti, bet Mārīti
Apalu un Dānijas latviešu
teātŗa “Pūpols” aktieŗus bija
grūti atpazīt – visi melnā, visi
caurspīdīgās sejas maskās. Ieva
Melbārde un Oslo latviešu
teātris svinēja kopā ar SFJT,
sēžot pie svētku galda, baudot
tradicionālo latviešu rasolu un
dziedot Čikāgas Piecīšu dziesmu “Es zinu, ka mēs vēlreiz
satiksimies”, kas tika atzīta par
amatieŗteātŗu pandēmijas laika
himnu. Savukārt kapteine Liāra
Ozola un kuģa “LatiBergen”
komanda no Norvēģijas jau
bija iepeldējuši un makšķerēja
Zelta Vārtu tilta ūdeņos. Gita
Robalde un Bredfordas latviešu
teātris “Saulespuķe” mūs uzru
nāja Pateicības dienas noska
ņās, bet sveicienu noslēdza ar
uzsaukumu: “Vajag tikai rakt!”.
Viņiem pievienojās Ingrīda

uzdevums bija pateikt, kur tie
atrodas. Negāja nemaz tik viegli
– bijām palaiduši gaŗām de
taļas, kuŗas bijušas tepat acu
priekšā! Trepes, kas ved uz leju,
bet aizved uz skoliņu, baznīcu
un Rīgas zāli, kambaŗi, skapji,
pažobeles un 138 auseklīši!
Sarunas dalībnieki dalījās arī
atmiņās, kā vecākie ģimenes
locekļi savām rokām gatavojuši
mēbeles un dekorējuši namu. Šī
stunda bija kā mīlestības vēs
tule mūsu namam.”
Virtuālajiem ceļojumiem turpinoties, “Tītardienas jampa
drača” dalībnieki devās uz Pa
rīzi SFJT aktieŗa Ginta Dannes
zinošajā vadībā. Gints ilgu
laiku ir strādājis un par savām
mājām saucis Parīzi, un viņš
patiesi mīl šo skaisto pilsētu:
”Par Parīzi var stāstīt un to var
rādīt stundām ilgi … Ceru, ka
man izdevās nodot ļaudīm, kas
klausījās, noskaņu, vīziju, kādu
gabaliņu šīs fantastiskās pilsētas
auras.” Sallija Filica piebilst:
“Bija sajūta, ka aiz rociņas mani
ved pa Parīzi, neko tādu nebiju
pieredzējusi!”
Tuvojoties pēcpusdienai, bija
pienācis laiks “Saldajam ēdie
nam”, lai viesus iepazīstinātu ar
SFJT darbu un nākotnes projektiem. SFJT aktrise un video
veidotāja Karīna VasiļevskaDaasa mums rādīja video si
žetus, kas radušies šajā pandē
mijas laikā – gan 18. novembŗa
pasākumam veltīto Ojāra Vā
cieša dzejoļa “Tu esi Latvija!”
ekrānizāciju, gan citus šajā
gadā tapušus projektus, tāpat
arī fragmentus no SFJT izrādes
“Sprīdītis”. “Man pašai vislabāk
patika uzvest skatu no “Emīla
un Berlīnes zēniem” ar klāt
esošajiem dalībniekiem. Teātri
niekiem “Saldais ēdiens” allaž
būs un paliks pats teātris,“ saka
Karīna.
Suņi, kaķi un citi zvēri arī
grib ēst! Jampadracis turpinājās
ar “Zvēru vakariņām”, ko vir
tuālajā telpā vadīja režisores
Māras suns Roksīte. Sarunas
dalībniece Māra Linde: “Tas
bija maģisks brīdis, kad ekrānā
parādījās Roksīte, un, kā pēc
burvju nūjiņas mājiena, pēkšņi
visos lodziņos skatītāju rokās
parādījās suņi, kaķi un pat
viens kāmītis! Pusstunda pa
skrēja nemanot, sarunas dalīb
niekiem daloties stāstos par
savu mīluļu niķiem, stiķiem un
palaidnībām. Galvenokārt ru
nājām par suņiem un kaķiem,
bet izrādās, ka dažiem mājās
dzīvo arī kāmīši, žurkas un
bruņurupuči! Paldies, Roksīt,
ka ļāvi mums iepazīties ar sa
runbiedru ģimenes locekļiem!”
Kā jau pieņemts, vēlā pēc
pusdienā viesi tika aicināti uz
kokteiļstundu, kas izvērtās īsti
latviskā garā – ar kopīgu sa
dzie
dāšanos, ko vadīja Māra
Linde un paši kokteiļstundas
dalībnieki.
(Turpināts 7.lpp.)
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Grāmatu drauga dzīves dēkas jeb „The Adventures of my
life from Helmars Rudzitis”
(Continued from No. 47)
When Mariss returned from
Frankfurt with his new wife, she
was so beautiful, fragile and elegant. Wherever she went, she
attracted attention. Irēna quickly
learned the Latvian language,
and Latvian was spoken at home.
The family was happy until the
German occupation, when
Mariss realized that his wife was
not a pure-blooded Aryan. That
meant that a few drops of nonAryan blood could also be found
his their two sons. Mariss’ mother-in-law perished in the
Holocaust, though the Germans
left the Vētra family alone
because of his distinguished status. The family was worried,
however, about the possibility
that a new Gestapo officer might
appear and have no respect for
the tenor who sung popular
German operas.
Who could know the night
when there would be threatening knocks on the door, just as
had been the case during the
year of terror? It was a tragic situation, and to calm down,
Mariss drank quite a bit during
that time. That, of course, could
not help but affect his voice, and
his performances were less brilliant than they had been before.

Still, Vētra had many German
friends, including Steinert and
Rausch. We often spent evenings
together in my apartment or
Mariss’ apartment. Vētra managed to ensure the survival of his
family during the German occupation and, finally, luckily make
his way to Sweden.
The joy of the first days and
even months was gone. The
crazy occupants had made it
utterly clear that all hopes for the
restoration of our country’s sovereignty were gone. The situation became more and more bitter, and dark clouds started to
roll over Latvia from the East.
The noble German soldiers who
initially only moved forward
were now being pushed back.
They were no longer as noble as
they had been when they had
first arrived in Rīga on July 1.
The noise of war approached
more and more, and groups of
refugees began to appear in the
streets. In 1941 we had said that
they (the Russians) would never
come back, but now they were
coming back. It was 1944.
Then they were right at our
door. If we wanted to avoid
another year or years of terror
that might be even more terrible,
we knew that we had to leave
Rīga. My wife, my children and

my parents moved to Austria in
August. I remained behind and
kept working with books and
records. There was no point to
what I was doing. Everything
was collapsing.
On the last day of September, I
said farewell to Rīga, where I had
spent most of my life and which
I adored. I said goodbye, but
hoped that it would be only for a
little while. How naïve I was! Of
course, everyone was naïve back
then. Nobody who left Latvia
thought that he or she would live
in emigration for a long time and
would never see Latvia again.
There were rumors that the
Russians would not be allowed to
enter Rīga, that there were British
warships nearby, and that officers from neutral Sweden had
already been seen on the streets.
We left Rīga on the afternoon
of the last days of September.
There was a small group of us,
including Arvīds Mālītis, who
was the heir to the Ansis Gulbis
publishing house, the Reverend
Edgars Ķiploks, Jānis Kadilis,
the lawyer Nikolajs Valters,
Valdemārs Zāgars, and perhaps
a few other people whom I have
forgotten. We all boarded the
truck that my factor owned and
headed to Ventspils, thinking
that we would take a train then

Sanfrancisko Jaunais teātris
sarīko virtuālu “Tītardienas
jampadraci” visas dienas gaŗumā
(Turpināts no 6. lpp.)
Stundas kulminācijā Māras
un Kārļa Veilandu vadībā no
dziedājām ķircinošo sadzie
dāšanās dziesmu “Aiz kalniņa
dūmi kūp’a”, kas lieliski iederas
ikkatrās viesībās.
Pateicības dienas vakars ie
sākās ar svētbrīdi un LELBĀL
diakones Gunas Reines pārdo
mām par to, ka latviešu rudens
puses atzīmējamās dienas visas
savā veidā ir “Pateicības dienas”
– gan Jēkaba diena, kad pateicamies par pirmo ražu, gan
Miķeļa diena, kad cepam jauno
maizi un pateicamies par to,
gan Mārtiņa diena, kad pateicamies par visu gadu, kāds tas
ir bijis. Pateicība tiek ieaudzi
nāta ģimenē bērnībā ar vārdiņu
“paldies!”, un vēlāk, pieaugot,
apzināti varam nolemt savā
ikdienā būt pateicīgi. Diakone
nolasīja savu mīļāko psalmu,
kas iederas pateicības pilnos
dzīves mirkļos: “Teici To Kungu,
mana dvēsele, un viss, kas
manī, Viņa svēto Vārdu! Teici
To Kungu, mana dvēsele, un
neaizmirsti, ko Viņš tev labu
darījis!“.

Pēc svētbrīža vienojāmies
Pateicības dienas vakariņās,
gan katrs savā mājā, tomēr
virtuālā kopībā vērojām kā
postu skābēšanas šovu, ko no
Vašingtonas dāvanā bija atsū
tījušas Aija Moellere un Jolanta
Stoopa. Tuvojoties Ziemas
svētku laikam, katram latvietim
kārojas arī pa piparkūkai, tāpēc
savos “Piparkūku mīklas noslē
pumos” dalījās SFJT aktrise
Māra Vilde. “Pilnīgi skaidrs, ka
Māra ir profesionāla pavāre,”
saka Sallija Filica. Patiesi, Māras
prasmīgajā vadībā sapratām, ka
piparkūku mīklas gatavošana
nemaz nav tik grūta, un šobrīd
piparkūku mīkla pirmo reizi ir
pagatavota jau vairākās atsau
cīgo skatītāju mājās. SFJT re
žisore Māra, kas jauno recepti
arī ir izmēģinājusi, saka: “Mārai
Vildei ir taisnība: šo recepti
nevar samaitāt!”
Pateicības dienas viesību
pēdējo stundu vadījām kopā ar
SFJT aktrisi un dziedātāju Daci
Rapu, klausoties gan viņas
dziedātās šūpuļdziesmas, gan
sekojot līdzi vakara pasaciņai,
kuŗā netrūka arī jautru brīžu –
izrādās, Dace lieliski prot rādīt

leļļu teātri.
SFJT “Tītardienas jampa
dracī” redzējām gan tuvus, gan
tālus viesus. Rita Grieze, Vents
pils novada Tārgales pagasta
amatieŗu teātŗa “Tango” vadī
tāja saka: “Bija patiess baudī
jums redzēt latviešu teātŗa
mīlētājus no dažādām valstīm
pasaulē. Pieslēdzos, jo mani
interesēja pieredze, kā izmantot tīmekļa vidi šādu pasākumu
rīkošanā … izturēju visu pasā
kumu, jo neko negribējās pa
laist garām.”
Idejas autore Māra Luisa no
slēgumā atzīst, ka SFJT Patei
cības dienai veltītais kopības
pasākums “Tītardienas jampad
racis” izdevās brīnišķīgi: “Mēs
atbalstījām cits citu, un pats
labākais, ka “Jampadracis” jau
patiesībā turpinās. Mūsu teātra
Facebook lapā katru dienu
kavējamies atmiņās gan par
amatieru teātru sveicieniem,
gan receptēm, gan būs arī ie
spēja noskatīties visus citus
aprakstītos pasākumus vēlreiz.”
Sanfrancisko Jaunā teātra jau
numiem varat sekot Facebook
lapā:
https://www.facebook.
com/SFJaunaisTeatris.

to rejoin our families. The trip
was rather adventurous, and we
did get to Ventspils, then taking
a train to Karaļauči and then
scattering in all directions.
Nikolajs Valters and I traveled to
Vienna, from where I myself set
off for the south of Austria,
where its borders with Italy and

Yugoslavia were. That is where
my family had found refuge.
Rīga fell a few days later, and it
was clear that all hope of going
home soon was gone. I didn’t
know what to do next, but then I
learned that Steinert was still
thinking about us.
(To be continued)

Christmas 1965. Helmars, his father Marcis and granddaughter
Diana, who has been working for Laiks since 1984

...The records were not the only thing that
Belakords manufactured. We had a different manufacturing sector which the current Melody is not
continuing. Christmas is no longer celebrated in
Latvia, and on one needs the Christmas tree ornaments that we began to offer in 1936.
This was a new, but small sector in which all
products had once come from abroad. Now we
started to manufacture these silvery and sparkling
ornaments in Latvia. Belakords had a galvanization machine, but it was not used fully, because
new records were not produced every day, of
course. The machine was perfect for Christmas
tree ornaments that were made from brass wire.
The wire came from abroad, but that was a negligible outflow of currency in comparison to the
work that was done. The wire that was imported
was cheap and quite thick. The VEF factory
stretched them until they were quite thin. A special machine at my factory flattened the wire, and
then they were covered with a thin layer of silver
in galvanization tubs. This was known as “angel
hair,” and we sold it in envelopes. The “angel hair”
was also used to produce wreaths, stars, pine
cones and other silvery ornaments. This was done
with special machines. It was a seasonal product.
We hired workers in August, and they spent the
time until Christmas working on these ornaments. They appeared in stores during the holiday season. The greatest number of ornaments
was bought by the Army Economic Store.
Perhaps someone who is reading these lines has
sat in the past at a Christmas tree that is decorated
with Belakords ornaments, listened to Christmas
carols recorded and released by Belakords, and
found an expected gift under the Christmas tree
– books from Grāmatu Draugs...
(The Adventures of my Life, page 157., 158)
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Dzimšanas dienas kūkas nenopūstās svecītes.
Atvadu vārdi Astrīdai Jansonei

Šī gada pavasarī apritēja 90
gadi, kopš pasauli iekrāsoja
dzirkstoša, humora pilna un la
bestīga personība – Dārlings...
Tā viņu dēvēja tuvākie, un arī
viņa neskopojās šajā vārdā saukt
ikvienu, smejoties bilstot, “lai
nesajauktu savus mīļos”. Vēloties
atzīmēt skaisto jubileju, Astrīda
izsūtīja karalisku ielūgumu uz
svinībām restorānā. Diemžēl
valstī noteikto ierobežojumu dēļ
apsveikumus nācās saņemt ne
satiekoties. Apņēmības pilna,
Astrīda septembrī nolēma, ka
ballei ir jānotiek, un izsūtīja svi
nību ielūgumu atkārtoti ar tek
stu: “Dieviņš to lietu ir iegrozījis
tā, ka tieši dzimšanas dienā ar
balli nekas nesanāk. Bet tas
nenozīmē, ka balli gribu atlikt.
Svinēsim vēl lustīgāk 90 ar pusi
dzimšanas dienu!” Diemžēl situā
cija bija nepielūdzama – svētki
tika atcelti, šampanietis palika
neatvērts un svecītes no kūkas
nenopūstas... Astrīdas Jansones
dzīves ceļš noslēdzās 8. decembrī
savās mājās Rīgā, Latvijā.
Latvija vienmēr bija Astrīdas
Jansones (dzim. Riekstiņa) īstās
mājas. Riekstiņu ģimenē auga
sešas māsas, savu bērnību viņas
pavadīja Doles pagastā. Astrīda
iesākumā mācījusies Doles salas
1. pakāpes pamatskolā, vēlāk Kat
lakalna pamatskolā līdz, sākoties
kaŗam, kopā ar ģimeni izceļojusi
uz Vāciju. Tolaik Astrīdai bija
vien četrpadsmit gadu, kad tajā
liktenīgajā naktī visa ģimene bija
spiesta izbraukt no Latvijas. Ve
cāki pirms bumbu sprādzieniem
vēl paspēja paņemt līdzi meitas
kristību karoti, kas vēlāk tika
nodota Astrīdai.
Vācijas bēgļu nometnēs Riek
stiņu ģimene nodzīvoja sešus
gadus, līdz vecāki nolēma kopā
ar meitām doties uz ASV. Viņi
nokļuva Klīvlandē, kur Astrīda
uzsāka darba gaitas. Tas nebija
viegli – pirmo gadu kopā ar
vecākiem viņa strādāja pie fer
meŗiem, vēlāk fabrikā, bet vaka
ros mācījās grāmatvedību.
1955. gads Astrīdas dzīvē bija
īpaši nozīmīgs un liktenīgs –
Ziemsvētku vakarā Astrīda ap
precējās ar savas dzīves lielo
mīlestību Laimoni Jansonu. Tas
bija mīlestības piepildījums, As
trīda un Laimonis dzirksteļoja
viens otra sabiedrībā. Par kopīgi
pavadīto laiku ar Laimoni viņa
teikusi: “Kopā ar Laimonīti bijām
kā pavasarī zaļā pļavā izlaisti
kazlēni, kas dzīvo tikai savam
priekam.” Ne tikai mīlestībā, bet
arī profesionālajā karjērā Astrīda
guva panākumus, sāka strādāt
mēbeļu veikala grāmatvedības
nodaļā.
1979. gadā Astrīda sāka darbu
ceļojumu aģentūrā, vēlāk kļuva
par tās vadītāju. Šeit arī Astrīda
kļuva par Dārlingu. Viņas ha
rizma un darba spars piepildīja
telpu, viņa spēja atrast kopīgu
valodu ar ikkatru. Šis bija sā
kums vairākām svarīgām lietām
Astrīdas dzīvē – satiktie tautieši
kļuva par tuviem draugiem, un
viņas sirds iedegās Tēvzemes
krāsās. Astrīda ir rakstījusi: “Kad
es strādāju tūrisma birojā kā
grāmatvede, tad visu savu peļņu
no latviešu tūristu pasūtījumiem

atdevu latviskās izglītības veici
nāšanai – stipendiju fondiem,
Latviešu studiju centram un ci
tiem latviskās dzīves sarīko
ju
miem. To es darīju labprāt, un
esmu pateicīga latviešiem, kas
savus ceļojumus kārtojuši ar
manu starpniecību.”
Brīvajā laikā Astrīda un Lai
monis Jansoni mirdzēja Klīv
landes sabiedriskajā dzīvē. Tika
apmeklēti neskaitāmi deju sarīko
jumi. Astrīda bija liela šuvēja –
kopā izgatavotas 47 amerikāņu
dančiem domātas kleitas. Viņi
vēl arī dziedāja korī, darbojās
teātŗa ansambļos, draudzē un

Latvijas Tautas frontes atbalstu
grupā. No sirds financiāli atbal
stīja latviešu trimdas kultūras
norises. 1993. gadā Astrīdas dzīvē
ienāca interesants piedāvājums
vadīt Anglijas Daugavas Vanagu
viesnīcu “Radi un Draugi” Rīgā.
Šis dzīves posms Astrīdai ir bijis
īpašs, jo pieredzēts tik daudz –
grandiozi svētki, komiski atgadī
jumi un sajusts komandas spēks.
Astrīda apkopojusi savus atmiņu
stāstus grāmatā “Vēl viens sapnis.
Radi un Draugi 15 gados” (2010).
Ievadā viņa raksta: “Pavadītais
laiks viesnīcā bijis viens no skais
tākajiem maniem mūžā. Vēl tagad

Daugavas Vanagu organizācijā.
Teātŗa trupā trūka jaunas lugas,
un Astrīda nespēja vienaldzīgi
gaidīt uz kādu citu, ‒ atrocīja pie
durknes un ķērās “vērsim pie ra
giem”. Tapa piecas jaunas lugas.
Astrīdai Jansonei nebija vien
aldzīgs tautiešu liktenis, tādēļ
godprātīgi pildījusi valdes lo
cekle amatu Amerikas latviešu
apvienībā (ALA) (1979-1982),
bija aktīva sabiedriskā darbi
niece Klīvlandē un sieviešu in
terešu aizstāve, darbojusies Klīv
landes latviešu biedrībā un

visi darbinieki ir vairāk nekā
radi, bet viesnīca – kā mājas.”
Klusi un nemanot Astrīdas un
Laimoņa dzīves deju pārtrauca
vīra ļaunā slimība. Laimonis tu
viniekus mierināja: “Kur Dieviņš
cilvēkus liks, ja mēs neviens ne
mirsim?” 1999. gada 2. februārī
Laimonis aizgāja Mūžībā. Viņa
pelni tika izkaisīti Daugavā. Bez
Laimonīša Astrīdas pasaule kļuva
saltāka un tukšāka. Viņas lielais
balsts bija māsas un tuvie draugi
Klīvlandes sabiedrībā. Tie deva
sparu nezaudēt humora dzirksti

Amerikas latviešu apvienība
sēro par ALA Dzintara Mūža biedres
ASTRĪDAS JANSONES AIZIEŠANU MŪŽĪBĀ
Astrīda Jansone ilgus gadus, kopš 1979. gada pildīja
Amerikas Latviešu apvienības valdes sekretāres pienā
kumus, pildīja sekretāres pienākumus vairākos ALA kongresos un palīdzēja biroja darbā Rokvillē.
1980. gadā Astrīda bija starp tiem ALA darbiniekiem, kas
ieradās Madridē, Spānijā, lai Eiropas Drošības un sadarbības
konferencē paustu protestus pret Baltijas valstu okupāciju.
Kad pie ALA tika izveidota Sadarbība ar Latviju nozare,
par kuras misiju kļuva palīdzība grūtībās nonākušām
Latvijas ģimenēm, Astrīda aktīvi iesaistījās tās darbā, kļuva
par nozares pārstāvi pie Latvijas Bērnu fonda un rēgulāri
informēja medijos par nozares aktīvitātēm. Astrīda Jansone
bija arī viena no palīdzības programmas “Drošais tilts”
ilgākajām atbalstītājām.

un turpināt Astrīdas misiju darīt
pasauli labāku un gaišāku.
Sirds tukšumu spēja piepildīt
vienīgi sapnis par mājām Latvijā.
Tas īstenojās 2003. gadā, kad
Astrīda sakravāja mantas, iekāpa
lidmašīnā un pārcēlās uz dzīvi
Rīgā. “Arī es esmu daļa no
latviešu tautas, un mana vēsture
ir daļa no mūsu tautas vēstures,”
ar šādiem vārdiem Astrīda uz
sāka savas dzīves ziedošanu Lat
vijai, labdarībai, cilvēkiem – vi
siem, kam tas bija nepieciešams.
Astrīda Latvijā strādāja Okupā
cijas mūzejā, Finanču ministrijā
par tulku, daudz rakstīja avīzei
Laiks, apmeklēja teātŗus un koncertus, bija aktīva Korp! Spīdola
dalībniece. Par savu ieguldīto
darbu 2006. gadā Astrīda Jan
sone tika iecelta par Triju Zvaig
žņu ordeņa kavalieri.
Labdarībai Astrīdas dzīvē bija
iedota pirmā plāna loma, jo
viņas sirds bija tik plaša, un
nepalīdzēt kādam, kam tas bija
nepieciešams, bija neizturami.
Astrīda ziedojusi PBLA, Lat
viešu fondam, ALA, Daugavas
Vanagu Klīvlandes nodaļai, Klīv
landes Latviešu biedrībai, Bērnu
fondam, Vītolu fondam, Likteņ
dārzam, Okupācijas mūzejam u. c.
Tikšanās ar Vītolu fondu bija
pavisam nejauša – Amerikas
latviešu apvienība izvēlējās As
trīdu par savu pārstāvi Latvijā,
kam jāapmeklē Vītolu fonda
sarīkojums, un tas Astrīdu ļoti
aizkustināja. Jaunieši bija atnā
kuši ar ziediem, un viņi visi – tik
ļoti pateicīgi! Pēc sarīkojuma
Astrīda ar stipendiātu dāvāto
puķu klēpi rokās, ejot uz Brīvības
pieminekli, pieņēma lēmumu:
“Man patika, kā Vītolu fonds
darbojas, un es izlēmu dibināt
savu stipendiju. Neesmu to no
žēlojusi nevienu mirkli. Tas ir un
vienmēr būs mana lielākā Lat
vijas mīlestība, jo nezinu nevie
nu citu organizāciju, kas pulcētu
ap sevi tik daudz labu un dāsnu
cilvēku, kuŗi nesavtīgi rūpējas
par Latvijas nākotni.” 2009. gadā
tika dibināta Astrīdas un Lai
moņa Jansonu stipendija talantī
giem mazturīgiem studentiem.
Kad Vītolu fonds svinēja savu
dzimšanas dienu un lielo notikumu – noguldītos divus miljonus neaizskaramajā kapitālā –
Astrīda pieņēma lēmumu dzim
šanas dienā sev pasniegt dāvanu.
Viņa paziņoja: “Es sākšu trešo
miljonu!”
Par pavadītajiem gadiem Lat
vijā Astrīda teica: “Sākumā do
māju, ka nestrādājošam pensio
nāram te ir grūti kaut kur ie
saistīties, bet tā nav. Par garlai
cību sen jau vairs nevaru sū
dzēties. Vienmēr ir kaut kas, ko
darīt. Daudz laika pavadu pie
sava datora, gan lasot jaunākās
ziņas un informāciju par valdību,
gan rakstot radiem un draugiem
e-pasta vēstules un citādus rak
stu darbus.” Un rakstu darbu
patiešām nebija mazums. Tika
izdotas grāmatas: jau minētā “Vēl
viens sapnis. Radi un Draugi 15
gados” (2010), “Dārlinga līkloči”
(2014), “Labie ļaudis” (2017),
“Trimdas bērnu bērni” (2019).
Astrīdas literārajam garam nebija gana, un šogad tika uzsākts

darbs pie grāmatas “Trimdas iz
skolotie”, kuŗā viņa intervēja
Vītolu fonda trimdas ziedotāju
izskolotos stipendiātus. Līdz darbs
strauji aprāvās...
Pēdējos dzīves mēnešus As
trīda jutās savārgusi. Viņa bija
ļoti priecīga par gaišajiem sti
pendiātiem, medicīnas studentiem Dinu Mironovu un Katrīnu
Freimani, kuŗi ik dienu Astrīdu
aprūpēja un kavēja laiku ar interesantiem stāstiem no studiju
dzīves. Kopā ar palīgiem Astrīda
nosvinēja 18. novembŗa svētkus.
8. decembrī aizejot Mūžībā,
Astrīda nebija viena. Viņas vēlē
šanos – aiziet no dzīves savās
mājās – piepildījām.
Astrīdas veikums ir ierakstīts
vēsturē, mūsu un visu izskoloto
stipendiātu sirdīs. Pirms aizieša
nas Astrīda paspēja vēl satikt
savu jauno stipendiātu Dāvidu
Rubenu, kuŗš atvadoties raksta:
“Žēl apzināties, ka gaišajā Ad
ventes laikā pasaulē kļuvis par
vienu gaismas nesēju mazāk.
Īsais uzplaiksnījums, ar kuŗu var
salīdzināt mūsu iepazīšanos,
spēja pateikt daudz – Astrīda ir
cerība. Viņa ticēja labajam, sijāja
to caur dvēseli un piepildīja ap
kārtējos. Latvija kļuvusi par vienu
staru tukšāka. Spēcina tikai doma,
ka Astrīdas siltums vēl ilgi atstarosies un zvārguļos cauri jaunajiem, kuŗi, pateicoties viņas at
balstam, spējuši mērot ceļu uz
“zināšanu gaismas augstumiem”.
Būdams Astrīdas Jansones jubilejas stipendijas saņēmējs, es vēl
skaidrāk apzinos likteņa sakri
tību, un svecītes no nenopūstās
dzimšanas dienas kūkas vienmēr
spulgos manās acīs kā zinātkāres
un labestības dzirksteles, ko ie
šķīlusi mana ziedotāja. Astrīdas
inteliģence slēpās viņas vienkār
šībā, mīlestība pret pasauli –
atvērtībā un atraktivitātē, bet
sirds siltums – devībā. Lai cil
vēks, kas tik daudz devis, saņem
divkārt tajā saulē! “
Ir tādi balti cilvēki pasaulē...
Viņi baltas domas domā un baltus vārdus saka, baltus smieklus
smej, baltus darbus dara un
baltas grāmatas par labiem cil
vēkiem raksta. Un arī Mūžībā
viņi pa baltu jo baltu ceļu aiziet...
Ziemsvētkos, tur savā baltajā
Mūžībā, pēc 21 gada nesatikšanās
mūsu mīļais Dārlings būs kopā
ar savu Laimonīti. Tik ļoti sāp...
Mums pietrūks Tavas labestības,
humora, kopīgās Ziemassvētku
eglītes rotāšanas, vakaru pie vīna
glāzes, tavas dzimšanas dienas
plāno pankūku, bet visvairāk –
Tevis pašas! Ardievu, Dārling!
Izsakām visdziļāko līdzjutību
tuviniekiem!
Astrīdas vēlējums aizejot – at
vadoties, ziedu vietā ziedot Dār
linga piemiņas stipendijai Vītolu
fondā:
Nodibinājums
“Vītolu fonds”
Reģ.Nr.40008066477
AS “SEB banka”
LV48UNLA0050020101491,
SWIFT (BIC) kods: UNLA LV 2X
Maksājuma uzdevumā lūgums
norādīt: ziedojums stipendijai
Astrīdas Jansones piemiņai
VĪTOLU FONDS
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L AT V I J A D I E N U R I T Ē J U M Ā
***
Vācijas Bundestāgs
atbalsta Vāgnera nama
atjaunošanu Rīgā
Vācijas Bundestāgs apstiprinājis
5,2 miljonu eiro piešķiršanu Vāg
nera nama atjaunošanai Rīgā, in
formēja Rīgas Richarda Vāgnera
biedrības pārstāve Vaiva Bauze.

ka mēs esam līdzīgi domājošas
valstis, kuŗas vieno kopējas demo
kratiskas vērtības. Latvija augstu
novērtē un pateicas britu sabied
rotajiem par nozīmīgo atbalstu
Latvijas valsts dibināšanas un Ne
atkarības kaŗa laikā, kā arī Pa
domju Savienības īstenotās Latvi
jas okupācijas neatzīšanu, kas ļāva
nodrošināt Latvijas valsts nepār
trauktību okupācijas laikā. Saru
nās tika uzsvērta 2021. gada no
zīmība abu valstu attiecībās –
nākamgad tiks svinēta Latvijas
valsts starptautiskās atzīšanas de
iure simtgade un Latvijas un Ap
vienotās Karalistes diplomātisko
attiecību nodibināšanas simtgade.
Mūsdienās Latvija un Apvienotā
Rīgas Richarda Vāgnera nama Karaliste ir tuvas NATO sabied
telpas pirms atjaunošanas 2020. rotās, briti turpina sniegt nozī
gada 20. oktobrī // Foto: LETA
mīgu ieguldījumu eiroatlantiskajā
drošībā ar vairāk nekā septiņsimt
Bauze skaidroja, ka 11. decem kaŗavīru klātbūtni Baltijā.
brī Vācijas Bundestāgā notika
2021. gada budžeta pieņemšana
***
un dienas kārtībā bija arī 5,2 milBrīvības pieminekļa mūžs
jonu eiro piešķiršana Vāgnera
fotografijās –
nama atjaunošanai Rīgā, kas proizstāde Okupācijas mūzejā
jektam nodrošinās ilgtermiņa plā
Gandrīz kā viena cilvēka mūžs –
nošanas drošību. Kopumā bijušā gaŗš, trauksmains, pieredzes un
pirmā Rīgas teātŗa atjaunošanai dažādu atmiņu pārpilns. Tas ir
un atdzīvināšanai nepieciešami Brīvības piemineklis, kuŗš atklāts
35 miljoni eiro, norādīja Bauze.
tieši pirms 85 gadiem un kuŗa
stāsts Latvijas Okupācijas mūzejā
***
skatāms fotografiju izstādē “Brī
Latvija tradicionāli dāvina
vības piemineklis”.
Lielbritanijai Ziemsvētku egli
Jau ceturto gadu Apvienotās
Karalistes ārlietu dienests kā dā
vanu saņem Latvijā audzētu egli.
Iepriekš ik gadu egle ir uzstādīta
Ārlietu, sadraudzības un attīstības
biroja oficiālajā rezidencē Lanka
stera namā Londonā. Šogad, ņe
mot vērā Covid-19 pandēmijas
laikā ieviestos ierobežojumus, iz
Brīvības pieminekļa mūžs izstā
rotātā eglīte tika simboliski uzstā dē izstāstīts no pirmā atklāšanas
dīta Apvienotās Karalistes vēst brīža 1935. gada 18. novembrī
niecībā Latvijā. Pandēmijas ap līdz pēdējam oficiālajam pasāku
stākļos egles iedegšana notika so mam, kad ziedus pieminekļa
ciāli distancētā pasākumā bez pakājē nolika Francijas prezidents
viesiem un preses klātbūtnes.
Emanuels Makrons. Fotografijās
Ārlietu ministrijas valsts sekre parādās arī polītiskās aktuālitātes
tārs Andris Pelšs iededza svētku dažādos gadu desmitos – pērnā
egli kopā ar Apvienotās Karalistes gadsimta 40. un 50. gados, kad
vēstnieku Latvijā Kītu Šanonu piemineklim nedrīkstēja tuvoties
(attēlā).
un nedrīkstēja fotografēt, tāpēc
cilvēki to darīja it kā netīšām. 80.
gados Brīvības piemineklis kļuva
par tautas pretestības simbolu
padomju varai.

“Kā pirmais Satversmes tiesas
priekšsēdis Jūs esat licis pamatus
Satversmes tiesas izcilības zīmo
lam, sekmējis tās autoritāti un vei
cinājis sabiedrības uzticēšanos
tiesas lemtajam un Satversmei,”
godinot profesoru Dr. iur. Aivaru
Endziņu 80 gadu jubilejā, sacīja
Valsts prezidents Egils Levits. Svi
nīgā Cildinājuma raksta pasnieg
šana A. Endziņam notiks, kad
valstī uzlabosies epidemioloģiskā
situācija.
***
Valsts prezidents Egils Levits
konkursa “Cilvēka izaugsmei” ie
tvaros brīvprātīgo kustībai #pa
liecmājās pasniedza īpašo balvu
“Par pašaizliedzīgu darbu Covid-19
negātīvo seku novēršanā”.

Brīvprātīgo kustība tika izveidota īsā laika posmā – martā, sā
koties ārkārtas stāvoklim valstī.
Kustība mobilizēja vairāk nekā
800 brīvprātīgo visā Latvijā, pie
dāvājot palīdzību ikvienam riska
grupā, pašizolācijā vai karantīnā
esošam cilvēkam preču iegādei
un citam būtiskam atbalstam, lai
varētu palikt mājās. Ar speciāli
izveidotas lietotnes palīdzību tika
radīta iespēja viegli kļūt par brīv
prātīgo, kā arī lūgt palīdzību. Šī
kustība ir unikāls un spilgts pie
rādījums Latvijas iedzīvotāju sa
liedētībai krizes apstākļos un paš
aizliedzībai, atbalstot tos, kuŗiem
klājas grūtāk.
***
Kandidātūra VARAM vadībai
Valdību veidojošās partijas pau
dušas atbalstu partiju apvienības
“Attīstībai/Par!” virzītajai Artūra
Toma Pleša kandidātūrai vides
aizsardzības un reģionālās attīs
tības ministra amatam (attēlā).

***
Cildinājuma raksts Aivaram
Endziņam 80 gadu jubilejā
8. decembrī Valsts prezidents
Egils Levits piešķīris Cildinājuma
rakstu profesoram Dr. iur. Aiva
To pēc sadarbības padomes sē
Londonā Latvijas vēstniece Ivita ram Endziņam, godinot viņa 80 des atzina premjērs Krišjānis Ka
Burmistre tikās ar Lielbritanijas gadu jubilejā. (attēlā).
riņš (Jaunā Vienotība).
Ārlietu, sadraudzības un attīstības
biroja pastāvīgo valsts sekretāra
***
vietnieku, britu diplomātiskā die
Valsts prezidents izsludina
nesta vadītāju Filipu Bārtonu un
valsts budžeta paketi
pasniedza viņam ar latvju zīmēm
Valsts prezidents Egils Levits
rotātu Adventes vainagu, kas at
11. decembrī ir izsludinājis likuceļojis no Latvijas. Britu kollēgas
mu “Par valsts budžetu 2021.ga
izteikuši pateicību par Latvijas
dam”, likumu “Par vidēja termiņa
dāvinājumu.
budžeta ietvaru 2021., 2022. un
Tiekoties ar britu ārlietu die
2023.gadam” un ar 2021.gada bu
nesta pārstāvjiem Rīgā un Lon
džetu saistītos likumos, bet atse
donā, Latvijas diplomāti uzsvēra,
Valsts prezidenta Cildinājumā višķā paziņojumā ir izteicis izvēr
ka dāvinājuma vēstījums ir ne rakstā uzsvērts A. Endziņa god stu novērtējumu gan par valsts
mainīgs – Latvija un Apvienotā prātīgais un profesionālais darbs budžeta saturu, gan minēto likuKaraliste bija, ir un būs tuvi drau- un ieguldījums Latvijas neatkarī mu pieņemšanas gaitu. Tā kā Sa
gi un sabiedrotie divpusējā sadar bas un tiesiskās sistēmas atjauno eima visus budžeta paketes likubībā, kā arī dažādos reģionālos un šanā un demokratiskas, tiesiskas mus bija atzinusi par steidzaglobālos formātos. Tika atzīmēts, valsts nostiprināšanā.
miem, atbilstoši Satversmei Valsts

prezidentam nebija tiesību prasīt
pieņemto likumu otrreizēju caur
lūkošanu un pieņemtie likumi
bija obligāti jāizsludina.
Kopumā “Latvijas Vēstneša”
papildu laidienā ir izsludināti 30
likumi un Valsts prezidenta pazi
ņojums par valsts budžeta likumu
paketi 2021. gadam.
“2021. gada valsts budžets ir
lielākais Latvijas vēsturē, un es
esmu gandarīts, ka šajā budžetā ir
pieaugusi tā izdevumu daļa. To
mēr Covid-19 pandēmija un ne
skaidrība par tās ietekmes dziļu
mu un ilgumu atstās savu iespaidu uz nākamo saimniecisko ga
du,” tā paziņojumā par valsts bu
džetu 2021. gadam kā pamatu
valsts tālākai attīstībai sacīja Le
vits.
***
Gatis Priede paraksta līgumu
uz pieciem gadiem
Daudzi viņu iepazina caur skarba humora un mazliet rupjību
pilnajiem ierakstiem blogā par to,
kā fiziski nesagatavots, bet morāli
nobriedis cilvēks nolemj kļūt par
zemessargu.
Blogu Studentu bataljona vecā
kais zemessargs Gatis Priede rak
stīja, lai aicinātu citus aizdomāties,
ka Latvijas karodziņa plivināšana,
sēžot siltā dīvānā, nav patriotisma
rādītājs. Īsto dzimtenes mīlestību
var iemantot vien tad, kad ar ieroci plecā esi purvā līdz padusēm
kopā ar citiem tikpat “trakiem”
biedriem. Ķermeņa uzbūves dēļ
Gatis sevi joprojām dēvē par ze
messargu pārpratuma pēc, taču
viņš tikko parakstījis līgumu par
palikšanu brīvprātīgajā dienestā
vēl uz pieciem gadiem un parallēli
mācās mīnmetēju kursā, lai vēlāk
varētu apmācītu arī jaunos ze
messargus.
***
De iure simtgadei veltīts
konkurss jauniešiem
2021. gada 26. janvārī atzīmē
sim Latvijas Republikas starptau
tiskās atzīšanas de iure simtgadi.
Tieši pirms 100 gadiem Latvijas
diplomātiem izdevās panākt An
tantes Augstākās padomes lēmu
mu par Latvijas atzīšanu de iure,
tādējādi Latvijai kļūstot par starptautiski atzītu valsti. Starpkaŗu
periodā 26. janvāris Latvijā bija
brīvdiena un svētku diena, ko
plaši atzīmēja gan ģimenēs, gan
sabiedrībā.
Ārlietu ministrija ceļā uz Lat
vijas starptautiskās atzīšanas simtgadi aicina jauniešus vecumā no
16 līdz 25 gadiem piedalīties vi
deo konkursā. Tā kā 26. janvāri
neoficiāli mēdz dēvēt par Diplo
mātu dienu, konkursa mērķis ir
veicināt sabiedrības informētību
un jauniešu izpratni par Latvijas
starptautiskās de iure atzīšanas
nozīmi, vienlaikus godinot Latvi
jas diplomātu darbu un ieguldī
jumu valstiskuma attīstībai. Kon
kursā var piedalīties ikviens Lat
vijas jaunietis vecumā no 16 līdz
25 gadiem, kuŗu interesē sabied
riskie procesi, starptautiskās at
tiecības un diplomātija, polītika
un vēsture. Lai pieteiktos dalībai
konkursā, dalībniekam jāsagatavo
līdz minūtei gaŗš video, kuŗā tiek
parādīts vai izstāstīts, kādam ir
jābūt Latvijas diplomātam 21.
gadsimtā. Video līdz 2021. gada
15. janvārim ir jāievieto savos

sociālajos tīklos (vismaz vienā vai
vairākos: Instagram, Facebook,
Twitter), atzīmējot Ārlietu minist
riju un lietojot tēmturus #diplo
māts21gs, #ĀrlietuKonkurss un
#LV100deiure.
***
Latviešu ģimenes uzņēmums
no zirņiem ražo produktu,
kam pasaulē līdzīga nav!
Pazīstamais Latvijas brokastu
pārslu ražotājs, ģimenes uzņē
mums SIA “Milzu!” šogad spējis
piesaistīt investoru, izstrādāt in
novatīvus produktus un radis jau
nu mājvietu, paplašinot ražošanu.

Enno Ence // Foto: Dainis Buš
manis
“Ja ēdīsiet mūsu burgeru vai
pelmeņus, nepateiksiet, ka tas ra
žots no pelēkajiem zirņiem. Mēs
tos saucam arī par dārzeņu kot
letēm vai dārzeņu pelmeņiem,”
stāsta SIA “Milzu!” īpašnieks
Enno Ence. Neskatoties uz eko
nomisko krīzi, “Milzu!” šajā gadā
iesoļojis jaunā tirgus nišā, radot
pašmāju inovāciju – produktus
no pelēkajiem zirņiem, kas ļaus
palielināt uzņēmuma konku
rēt
spēju. “Tā ir pievienotā vērtība
gan pelēkajam zirnim, gan mūsu
ekonomikai. Ir viegli pārdot vien
kārši zirņus vai plikus graudus,
bet daudz grūtāk radīt no tiem
produktus ar pievienoto vērtību.”
Šogad arī radīts jauns zīmols”, ar
kuŗu tirgū tiek piedāvāti jaunie
produkti. Tuvojoties gada noslē
gumam, darba ir daudz – fabrika
strādā divās maiņās.
***
Tautas sapulcē piedalījās
daudz cilvēku
Bez incidentiem notika “Lielā
tautas sapulce”. Vides aizsardzības
kluba prezidenta rīkotā sapulce,
kuŗas mērķis ir iestāties “par cil
vēku ekoloģiju, Covid-19 pamatojumu”, 11. novembra krastmalā
12. decembrī pulcēja vairāk nekā
valstī patlaban atļautos 25 cilvē
kus.

Pūlī bija dzirdami dažādi saukļi
un redzami plakāti ar uzrakstiem
“bērniem maskas nē”, “ļausim
bērniem brīvi elpot”, “sistēma vai
cilvēcība”, “nē cenzūrai” un citi.

(Turpinājums 10. lpp.)
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(Turpināts no 9. lpp.)
***
Latvija kopā ar Zviedriju un
Igauniju pirks Carl Gustaf
munīciju
Aizsardzības ministrija infor
mē, ka Nacionālie bruņotie spēki
ir iesnieguši pasūtījumu Zviedrijas
uzņēmumam Saab Dynamics AB
par prettanku granātšāvēju Carl
Gustaf munīcijas piegādi. Plānots,
ka par aptuveni 7 miljoniem eiro
pasūtītā munīcija Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem tiks piegā
dāta laikā no 2022. līdz 2023. ga
dam. Jaunā munīcijas partija ļaus
papildināt Nacionālo bruņoto
spē
ku krājumus un nodrošināt
apmācību procesu. Pasūtījums ir
veikts, balstoties uz kopīgo līgumu starp Zviedrijas Aizsardzības
materiāltechnisko administrāciju,
Igaunijas Aizsardzības investīciju
centru un Saab Dynamics AB, kas
tika parakstīts 2018. gadā.
***
Latvijas kaŗavīru dalība NATO
vadītajā operācijā Afgānistānā
Pagarināts termiņš Latvijas
Nacionālo bruņoto spēku (NBS)
karavīru dalībai NATO vadītajā
starptautiskajā operācijā Afgānis
tānā līdz 2021. gada 31. decembrim. To paredz Saeimas 10. de
cembrī, pieņemtais lēmums. Mi
sija nodrošina apmācību un pa
līdzības sniegšanu Afgānistānas
drošības spēkiem un institūcijām.
Tā tika uzsākta 2015. gada janvārī,
pamatojoties uz Afgānistānas val
dības un NATO noslēgtajā divpu
sējā līgumā izteikto Afgānistānas
valdības uzaicinājumu. NBS dalī
ba operācijā paredzēta līdz 50 ka
ŗavīriem lielā kontingenta sastāvā.
***
Okupācijas mūzeja video stāstu
serija “Bērnība. Pieci stāsti par”
Video stāstu serija veidota no
Okupācijas mūzeja audiovizuālo
materiālu krājumā esošajām liecī
bām. Atmiņu fragmenti apkopoti piecos stāstos, kas atklāj bērnu
dzīvi dažādos Latvijas vēstures
posmos: neatkarīgajā Latvijā,
Otrā pasaules kaŗa traģiskajos no
tikumos, pēckaŗa grūtajos apstāk
ļos, padomju okupācijas laikā un
Atmodas laika notikumos. Ģime
ne, rotaļas, darbs, skolas dzīve un
valoda – tie ir daži no aspektiem,
caur kuŗiem atklājas dzīve “ar bēr
na acīm”. Tā varoņi dalās atmiņās
par laimīgo bērnību pirmskara
Latvijā. Olita Medne (dz. 1932),
Inta Krūmiņa (1933-2009), Al
frēds Puškevičs (1931-2015) un
Irēna Valija Ābele (dz. 1926)
deportēti 1941. gada 14. jūnijā.
Lorija Šneidere (1924-2009) par
pretpadomju darbību arestēta
1947. gadā, bet Skaidrīte Meldriņa (1923-2008) 1945. gadā nonā
ca filtrācijā. Šobrīd Okupācijas
mūzeja Youtube kanālā publiskots
pirmais stāsts “Neatkarīgā Latvija”.
***
Vīrusa vakcīnu piegādi
gaida janvāŗa sākumā
Latvijā pirmā Covid-19 vakcīnu
piegāde tiek gaidīta pašā janvāŗa
sākumā, jo 29. decembrī tiek sa
gaidīts, ka notiks vakcīnu reģistrā
cija. Kā informē Zāļu valsts aģen
tūrā, brīdī, kad vakcīnas būs pie
ejamas, vakcinēšana tiks īstenota

pakāpeniski, vairākos posmos.
Pirmajā posmā vakcīnas tiks no
drošinātas medicīnas darbinie
kiem – ārstniecības personām,
ārstniecības atbalsta personām
un personām, kam ir tiešs kontakts ar vīrusa pacientiem, un Ne
atliekamā medicīniskā palīdzības
dienesta darbiniekiem. Otrajā
posmā (sākot no 2021. gada feb
ruāŗa un marta) paredzēts vakci
nēt ilgstošās sociālās aprūpes centru klientus un darbiniekus. Sa
vukārt pēc tam, trešajā posmā –
personas virs 60 gadu vecuma un
personas ar chroniskām slimī
bām, bet ceturtajā posmā – ope
ratīvo dienestu darbiniekus (pie
mēram, policistus, robežsardzes
darbiniekus) un izglītības iestāžu
darbiniekus, kuŗi strādā vispārē
jās un pirmsskolas izglītības ie
stādēs.
***
airBaltic saņem
Airbus A220-300 lidmašīnas

Latvijas lidsabiedrība airBaltic
13. decembrī Rīgā sagaidīja 24. un
25. Airbus A220-300 lidmašīnu,
līdz ar to uzņēmums noslēdz
2020. gadā plānotās piegādes.
***
Jaunajā Anatomijas mūzejā –
viss pa īstam
Te viss ir pa īstam – īsti skeleti
un nieres, īstas smadzenes, ko
apskatīt no visām pusēm, un
asinsvadi, ko mēģināt saskaitīt.
Atjaunotais Rīgas Stradiņa uni
versitātes (RSU) Anatomikums
būs mūzejs, kur tiešām ieraudzīt
visu cilvēka anatomiju līdz sīkai
detaļai. Valstī izsludinātās ārkārtas
situācijas dēļ mūzeja atvēršana
aizkavējusies. Jaunais mūzejs ie
kārtots vēsturiskā Anatomikuma
territorijā vecajā Staļļa ēkā. Jau šo
brīd, ejot tai garām, varēja ievērot
pirmo pavisam īsto eksponātu.

***
Tiešsaistē visā pasaulē
izskanēs Latvian Voices
Ziemsvētku koncerts
Liepājas koncertzāle “Lielais
dzintars” klausītājiem Latvijā un
pasaulē dāvina pirmssvētku dā
vanu – a cappella vokālās grupas
Latvian Voices un starptautiski
novērtētā basa Jāņa Strazdiņa
jauno Ziemsvētku programmu
“SNIEGums”. Klausītāji sniego
tās melodijas aicināti baudīt bezmaksas tiešraides koncertā 19.
decembrī, pulksten 19.00 pēc
Latvijas laika. Tiešraide redzama
koncertzāles mājas lapā, Latvijas
Reģionu Televīzijā Re:TV, kā arī
“Lielā dzintara” facebook vietnē
un Youtube profilā.

Koncertprogrammā skanēs tā
das iemīļotas latviešu melodijas
kā “Circenīša Ziemassvētki”, “La
ba slava sniedziņam”, “Klusa
nakts, svēta nakts”, izskanēs arī a
cappella versija grupas “Prāta
vētra” dziesmai “Ziemā”, kā arī
visiem zināmas ārvalstu autoru
dziesmas ziemas noskaņās.
(Pēc latviesi.com.)

***
Benedikta XVI grāmata
par Jēzus bērnību
Šomēnes, Jēzus Kristus dzim
šanas svētku priekšvakarā, iznāks
pāvesta Benedikta XVI grāmatas
“Jēzus no Nācaretes: Prologs. Bēr
nības stāsti” latviešu tulkojums,
ko sagatavojusi izdevniecība Vox
Ecclesiae. Baznīcā uzsvēra, ka prie
cīgajā un vienlaikus apcerīgajā
Ziemsvētku laikā šī grāmata
daudziem palīdzēs pārdomāt ar
Pestītāja dzimšanu saistītos noslē
pumus, piemēram, no kurienes
viņš nāk un kāda ir Jēzus sūtība.
Pāvests Benedikts liek mums sa
prast, ka Jēzus atklāj jaunu esa
mības veidu, pauda katoļu baz
***
nīcā, citējot Benedikta XVI grā
Latviešu lietotne
matu, ka “viņš ir pirmpamats, no
“Tautasdziesmas” paplašināta kā viss nāk, “gaisma”, kas pasauli
un atjaunināta
padara par kosmosu” un “viņš
Latviešu lietotnei “Tautasdzie nāk no Dieva, viņš ir Dievs”.
smas”, kas sākotnēji tika izstrādāta
Latvijas Simtgadei par godu, šī
***
gada decembrī ir izlaista jauna
RTU architektiem izcili
paplašināta versija. Ar lietotnes
projekti Rīgas koncertzālei
palīdzību bez tīmekļa pieslēguma
Lai arī epidemioloģiskās situā
visās viedierīcēs (Android, iPhone cijas dēļ šobrīd diskusijas par plā
un iPad platformās) var piekļūt noto Rīgas koncertzāli publiski
kopumā 200 populāru latviešu šķiet noklusušas, vairāku gadu ga
tautasdziesmu tekstiem un mel ŗumā darbu pie savas vīzijas par
dijām.
koncertzāli strādāja vairāki Rīgas
Lietotnē ir pieejamas populā Techniskās universitātes (RTU)
rākās un visbiežāk dziedātās lat topošie architekti.
viešu tautasdziesmas dažādās ka
tēgorijās – saulgriežu, bērnu, ro
taļu, kaŗavīru, latgaļu, līvu, kāzu
un citās. Lietotnē arī apkopoti
YouTube video ieraksti ar latviešu
tautasdziesmām. Lietotne kalpo
latviešiem visā pasaulē kā resurss
mācību stundās, ikdienā atmiņas
atsvaidzināšanai, kā arī palīgs Viens no architektu projekta
izklaides pasākumos.
risinājumiem
Plašāka informācija: info@tautasdziesmas.com vai https://tauLai sekmētu diskusijas par
tasdziesmas.com
Rī
gas koncertzāles būvniecību,

2020. gada 19. decembris – 9. janvāris

V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
LIELBRITANIJA.

10. decembrī Latvijas vēstniece
Apvie
no
tajā Karalistē Ivita Bur
mistre pasniedza Valsts prezidenta
Egila Le
vita Cildinājuma rakstu
izcilajai latviešu dzejniecei Veltai
Sniķerei, pateicoties par viņas
mūža ieguldījumu latviešu literā
tūrā un sveicot viņu tuvojošā 100
gadu jubilejā. “Jūs, gan ar savu lite
rāro, gan pilsoniski aktīvo rīcību, esat sniegusi nenovērtējamu iegul
dījumu trimdas latviešu sabiedrībā, tās saiknei ar Latviju un Latvijas
neatkarības atgūšanā,” sveicot Cildinājuma raksta saņēmēju un
gaviļnieci, sacīja Latvijas vēstniece.

POLIJA. 9. decembrī, Polijas
Nacionālās aizsardzības ministrijā
tika akreditēts Latvijas aizsardzī
bas atašejs pulkvežleitnants Aivars
Spriedējs (attēlā). Akreditācijas
laikā A. Spriedējs tikās ar part
neriem Polijas Militārās starptau
tiskās sadarbības departamentā,
un pārrunāja Latvijas un Polijas
divpusējās sadarbības jautājumus.
Latvija un Polija ir cieši sabiedrotie drošības jomā. Polijas kontingents
ir daļa no NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas sastāva Latvijā,
rotācijas kārtībā Polijas Gaisa spēki veic NATO patrulēšanas misiju
Baltijas gaisa telpā. Rēgulāri notiek militārās mācības alianses ietvaros.
RTU Architektūras fakultāte ap
***
kopojusi Rīgas koncertzāles no
Latvijā izgudrots jauns
vietnes risinājumu piemērus,
mūzikas instruments
kuŗus studiju ietvaros no 2016.
To sauc par subkontrabaslīdz 2020. gadam izstrādājuši trompeti.
fakultātes studenti,
***
Brīvdabas mūzejā atklās
tradicionālo ziemas masku taku
Ziemas saulgriežu gaidās Lat
vijas Etnografiskais brīvdabas
mūzejs no vilku mēneša 11. die
nas līdz ziemas mēneša 17. dienai
aicina lielus un mazus uz tradi
cionālo Ziemas masku taku.
No 11. decembŗa līdz 17. jan
vārim mūzeja apmeklētāji varēs
izzināt Ziemsvētku laika masko
šanās tradicijas, masku simbolisko nozīmi un izbaudīt Ziemas
saulgriežu īpašo noskaņu, pavadot laiku brīvā dabā.

Vaira Nartiša subkontrabas
trompete
Rakstniecības un mūzikas
mūzeja krājumā tikko nonācis
ļoti īpašs eksponāts – pirms pie
ciem gadiem Latvijā radītā subkontrabastrompete. Tās izveido
tājs ir mūziķis un pūšaminstru
mentu izgudrotājs Vairis Nartišs.
Instruments ir pasaules mērogā
unikāls, tas ir sešas reizes lielāks
par parastu trompeti, tā garums ir
vairāk nekā divi metri, bet svars –
aptuveni 20 kilogramu.

***
Jānim Daliņam
veltīta pastmarka
Valmieras integrētajā bibliotēkā
pārdesmit ciemiņu un mediju
klātbūtnē notika izcilā valmierie
ša Jāņa Daliņa piemiņas pasā
kums.
Sarīkojuma nagla bija Latvijas
Pasta 100 tūkstošos eksemplāru
***
nule izdotā viņam veltītā past
“Zelta mikrofona” balvai
marka, kas kopā ar tikai 1000 ek
iesniegts rekordskaits
semplāros izdoto īpašo aploksni
mūzikas ierakstu
gan ar pirmās dienas zīmogiem,
Mūzikas ierakstu gada balvai
gan bez tiem jau drīz kļūs par “Zelta mikrofons 2020”, kas šogad
sporta temu filatēlistu iekāres svin savu 25 gadu jubileju, no
objektu visā plašajā pasaulē.
slēdzies albumu iesniegšanas process. Žūrija, kuŗas sastāvā šogad ir
46 nozares profesionāļi, sadalījusi
iesniegtos albumus katēgorijās un
sākusi ierakstu vērtēšanu. Iesnieg
tos ierakstus žūrija līdz pat janvāŗa
sākumam vērtēs 17 katēgorijās “Labākais albums” (pa žanriem),
“Labākā dziesma”, “Labākā debija”, “Labākais videoklips” un “La
bākais koncertieraksts” video for
mātā. Kopumā žūrijai jāizvērtē
171 albums (iepriekšējā gadā bija
Pēteris Daliņš no Jāņa Baika 116 albumi), kas sadalīts 13 žanru
saņēmis Valmieras domes dā kategorijās (iepriekš – 11 katevanu, viņam pienāksies arī Jā gorijas).
nim Daliņam veltītās pastmarkas lielformāta fotografija (fo
Ziņas sakopojis P. Karlsons
nā) // Foto: Guntis Vīksna

2020. gada 19. decembris – 9. janvāris

tizācija, atteikšanās no fosilā
kurināmā. Vienlaikus jārēķinās
ar to, ka pastiprināsies kontrole
un izsekošana. Iespējams, tiks ie
viestas īpašas caurlaides, doku
menti, kas apliecinās to īpašnie
ka vakcinēšanos pret Covid-19.
Bez šādām caurlaidēm būs liegta
iespēja lidot. Nekas jauns gan tas
nav, daudzas Āfrikas valstis uz
robežas pieprasa uzrādīt dzelte
nā drudža potes sertifikātu.
Lai gan pasaule piedzīvo saimniecisko lejupslīdi, Ķīnā atsāku
sies izaugsme. Paredzams, ka
2021. gadā tās ekonomika augs
par 2, 2 %. Tas vēl vairāk pastiprina bažas par to, ka Ķīna iz
manto Covid-19 pandēmiju sa
vas varenības nostiprināšanai.
ASV pie varas būs jauns prezidents. Jau tagad ir skaidrs, ka
viena no svarīgākajām ASV po
lītikas prioritātēm būs tieši Ķīna.
Bijušajā PSRS telpā notiekošo
var raksturot ar vienu vārdunestabilitāte. Kaŗš starp Armē
niju un Azerbaidžānu, Ukrainas
konflikts ar Krieviju, nemieri
Baltkrievijā, Moldovā, Gruzijā
un Kirgizstanā. Palielinās spe
kulācijas par iespējamo Putina
aiz
iešanu no varas. Kas nāks
viņa vietā, skaidrības nav. Latvija
par to varētu īpaši neuztraukties, ja Rietumi būtu vienoti un
stipri. Diemžēl tā nav. Amerikā
turpinās polītiskie ķīviņi. Liel
britanija atstāj Eiropas Savienī
bu. Notiek stīvēšanās ap gāzes
vada “Nordstream 2” būvi, ame

rikāņi šim projektam draud ar
sankcijām. Tāpat sankcijām pa
kļauta Turcija. Eiropa vēlas sodīt šo valsti par naftas urbša
nas darbiem strīdīgos Vidusjūras
ūdeņos, uz kuŗiem pretendē
Kipra. ASV vēlas pārmācīt Tur
ciju tāpēc, ka tā iegādājusies
Krievijas pretraķešu aizsardzī
bas sistēmas. Bet Turcija ir
NATO valsts, “nenogremdē
ja
mais bāzes kuģis”, tātad Latvijas
sabiedrotā!
Brīdī, kad rakstu šīs rindas,
potēšanās pret Covid-19 sāku
sies Lielbritanijā, Krievijā, Ķīnā
un ASV. Diemžēl ne apvienotajā
Eiropā, pie kuŗas pieder Latvija.
Ja vēl vasarā likās, ka Latvijai
veiksmīgi izdevies izvairīties no
vīrusa, tad tagad situācija nav
neko daudz labāka kā Rietum
eiropā. Rīgas centrā slēgti daudzi
apģērbu veikali, tūrisma biroji,
viesnīcas, restorāni un kafejnī
cas. Spriežot pēc uzrakstiem
“Izīrē” un “Pārdod”, telpu īpaš
nieki meklē jaunus saimniekus.
Kas nāks vietā? Pandēmijas laikā esam pārvērtējuši daudzas lie
tas. Sapratuši, ka patiesībā esam
apauguši ar mantām, ka drēbju,
apavu, trauku, grāmatu, visādu
nieku vienkārši ir par daudz. Ka
izcilu ēdienu var pagatavot arī
mājās, vajadzīgs tikai laiks un
prasmes. Laika tagad pietiek, bet
slavenu pavāru pamācības var
smelties internetā. Toties parādī
jušies jauni grādīgo dzērienu,
ekoloģiskās pārtikas un optikas

veikali. Daudzi cilvēki dzīvi tagad
vada starp dīvānu, ledusskapi un
datoru, turklāt ar vīna glāzi rokās.
Sākoties Covid-19 pandēmijai un
karantīnas pasākumiem, pazīsta
ma daktere teica, ka pēc dažiem
mēnešiem vispieprasītākās profesijas būšot narkologi, psichoterapeiti un dietologi. Es vēl pieme
tināšu – acu ārsti.
Lauku un mazpilsētu jaunieši,
kuŗi zaudējuši darbu Rīgā, vis
maz uz laiku atgriezušies vecāku ģimenēs. Līdzīgi rīkojas studenti, kuŗi uzdevuši pilsētā īrē
tos dzīvokļus. Apmācības tagad
notiek internetā, bet tīkla pār
klājums Latvijā ir labs. Biroju
darbinieki sākuši strādāt attā
lināti. Grāmatvedim ir vienalga,
kur viņš kārto Rīgas uzņēmuma
bilanci – Liepājā, Kolkā vai Lu
dzā. Līdzīgas tendences vēroja
mas arī citviet Eiropā. Dzīve
pilsētā vairs nav prestiža. Izska
tās, ka pēc pandēmijas biroju
telpas tik ātri nepiepildīsies. Būs
nepieciešama īpaša nodokļu po
lītika, kas spētu atgriezt dzīvību pilsētu centros. Pārmaiņas ir
straujas un neparastas, tās skar
teju katru cilvēku. Pazīstamais
mūziķis, kontrtenors Sergejs Jē
gers kļuvis par mājražotāju un
internetā tirgo paša marinētas
bietes, sīpolus un ķirbjus. Latvi
jas ekonomika saraujas, tās kritums šogad tiek prognozēts 6 %
apmērā. Vienlaikus oktobrī pir
mo reizi Latvijas vēsturē preču
eksports vienā mēnesī pārsnie

dzis 1,3 miljardus eiro, tā pār
spējot septembrī uzstādīto re
kordu. Pa daļai tas, pateicoties
rekordlielajai graudu ražai. Ne
raugoties uz vīrusu, maize pa
saulei vajadzīga. Cilvēku izolē
šanās, rūpes par ekoloģiju, klimatu un veselību rada jaunus
nišu produktus. Daži piemēri.
Jelgavā veiksmīgi darbojas uzņē
mums “Manta North”, kas ražo
gatavas brīvdienu mājas no
energoefektīviem, ekoloģiskiem
materiāliem. Klienti, pārsvarā
skandināvi, pasūtījumus veic in
ternetā, pie reizes piedaloties
ēkas projektēšanā. Mārupē top
ekoloģiskā kosmētika ar zīmolu “Madara”, tās eksporta ieņē
mumi pirmajā pusgadā Eiropas
valstīs auguši par 50 %. Uzņē
mums “Milzu!”, kas pazīstams ar
rudzu miltu brokastu pārslām,
sācis ražot vegānu burgerus no
pelēkajiem zirņiem. Piepra
sī
jums – teju vai neierobežots. At
klāti sakot, diezin vai gaļas aiz
stāšana ar zirņiem glābs planētas
klimatu. Bet ja cilvēki tā domā,
tad kāpēc nepelnīt?
Es pats brīvajos brīžos sportoju un gaidu Covid-19 vakcīnu.
Austrumu horoskops saka, ka
2021. būšot Vērša gads. Atklāti
sakot, es neticu horoskopiem.
Un tomēr – biržā buļļa tirgus
nozīmē akciju cenu augšanu,
tātad ekonomikas atlabšanu. Ce
rēsim, ka vērsis gādās par veik
smi. Bet žurka un viņas atnestais
vīruss lai paliek savā alā.

Aizvadīto gadu vērtējot

KĀRLIS
STREIPS
Godājamie Laika un Brīvās
Latvijas lasītāji! Šis ir mans pē
dējais komentārs šajā, 2020. ga
dā. Pieļauju, ka visai daudzi no
jums priecājas par faktu, ka šis
gads aiziet, nevis atnāk. Visa
gada gaŗumā Latvijā un pasaulē
esam dzīvojuši ļaunā korona
vīrusa zīmē. Ne visās valstīs tas
ir trāpījis vienlīdz skarbi, taču
reta ir tā vieta pasaulē, kuŗai ir
izdevies izvairīties. Bet labā ziņa – vairākas valstis pēdējās ne
dēļas laikā ir apstiprinājušas
vakcīnu pret Covid-19 vīrusu.
Lielbritanijā vakcīnu pirmā sa
ņēma 90 gadus veca māmiņa, un
pēc tam – 81 gadu vecs vīrietis,
vārdā Viljams Šekspīrs... Tīmeklī
par to izcēlās milzīgi liela jau
trība, vienam asprātim rakstot,
ka nudien Anglija acīm
redzot
nolēmusi sākt ar gados ļoti ve
ciem cilvēkiem, jo Šek
spī
ram
taču 456 gadi! Vēl bija vārdu
spēles angļu valodā: “The Two
Gentlemen of Corona,” “a pox on
neither of your houses” u.tml. Arī
Amerikas Pārtikas un medikamentu aģentūra oficiāli apstip
rināja ārkārtas gatavību izmantot vakcīnu, ko radījis far
mā
cijas uzņēmums Pfizer.
Latvijā Veselības ministrija
pirms pāris nedēļām paziņoja,
ka pirmās vakcīnas devas mūsu
valstī būs pieejamas jau pirms
Ziemsvētkiem, un loģiskā kārtā
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Cerēsim, ka vērsis gādās veiksmi!

JURIS
LORENCS
Ir tāds teiciens – pēc kaŗa visi
gudri. Kopš Covid-19 pandēmi
jas sākuma pagājis teju vesels
gads, bet mēs tikai tagad sākam
aptvert notiekošā mērogus un
sekas. Dzirdēts, ka cīņa ar vīrusu
atgādinot kaŗu. Mēs klausāmies
ziņas no frontēm (slimnīcām),
skaitām kritušos, ceram uz brī
numieroci (vakcīnu). Saskaņā ar
Austrumu jeb ķīniešu horoskopu 2020. gads bija tā saucamais
Žurkas gads. Kāds jokdaris ie
rakstījis internetā: “Uzvedāmies
kā žurkas – sēdējām alās, vilkām
uz tām ēdienu, slēpāmies, bai
dījāmies no cilvēkiem.” Bet ko
nesīs nākamais gads? Lūk, dažas
prognozes, kuŗas izteikuši Dāni
jas “Saxo Bank” eksperti. Covid19 pandēmija beigšoties 2021.
gada vidū. Pabalsti, kuŗus val
dības sākušas izsniegt iedzīvo
tājiem pandēmijas laikā, jau
tuvākajos gados kļūšot par pa
matu beznosacījuma ienāku
mam (Universal Basic Income).
Viens no iespējamajiem naudas
avotiem – technoloģisko kompā
niju aplikšana ar nodokļiem.
“Saxo Bank” brīdina par strauju
inflāciju ASV un eirozonā, par
dažu eirozonas valstu (piemē
ram, Francijas) parādu krizi.
Dzīvi mainīšot technoloģijas –
mākslīgais intelekts, blokķēde
(blockchain), digitālās valūtas,
kodoltermiskā enerģija, satelīt
internets, 5G internets, 3D prin
teri, bezpilota lidaparāti un ro
boti, aizvien straujāka automa
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pirmie, kas tās saņems, būs me
diķi – ārsti, medmāsas, aprūpes
darbinieki un citi, kuŗiem ik
dienā ir jāsaskaras ar gados ve
ciem vai slimiem cilvēkiem. Na
cionālais veselības dienests jau ir
noslēdzis līgumus par vakcīnu
piegādi ar četriem ražotājiem,
mājaslapā skaidrojot, ka tas ir
tāpēc, “ka šobrīd nav iespējams
prognozēt, vai visām vakcīnām
sekmīgi tiks noslēgts reģistrā
cijas process. Tāpat nav iespējams
noteikt, kuŗa no vakcīnām būs
pieejama visātrāk. Minēto četru
vakcīnu ražotāju piedāvātais
vakcīnu apjoms varētu nodroši
nāt iespēju vakcinēties aptuveni
vienam miljonam Latvijas ie
dzīvotāju.” Ceru, ka būšu viens
no tā aptuveni miljona. Diemžēl
Latvijā, tāpat kā citur pasaulē, ir
pietiekami daudz cilvēku, kuŗi ir
noliedzēji gan attiecībā uz vak
cīnu, gan arī uz vīrusu, kuŗa dēļ
tā ir radīta. Aizgājušajās brīvdie
nās Daugavmalā un pie Brīvības pieminekļa pulcējās visai
prāvs bars cilvēku, kuŗi iebilda
pret pašreizējo ārkārtas situāciju.
Portāls Delfi ziņoja, ka krastmalā
pulcējas “ap 400 cilvēku,” bet
komentāros rakstīts, ka, viņu
prāt, bijis krietni vairāk. Maskas
šajos pasākumos bija reta parā
dība, nekādas distancēšanās ne
bija, un klātesošos uzrunāja cil
vēki, kuŗi apgalvoja, ka Covid-19

vīrusa īsti nemaz nav, tā ir sa
zvērestība u.tml. Pagājušajā ne
dēļā kāda feldšere (!) tīmeklī
izplatīja video, kuŗā viņa apgalvoja, ka masku nēsāšana esot
gluži vai liktenīga bērniem, ka
Ķīpsalā tiekot organizēta “kon
centrācijas nometne” nepaklau
sīgajiem, un, ja arī Latvijā būs
pieejama vakcīna, tai absolūti
nevajagot uzticēties. Atkārtošu –
tā bija feldšere. Slimnīcas darbi
niece, un šāda attieksme! Kad
par to ar visnotaļ skarbu attiek
smi runāju savā televīzijas rai
dījumā, portālā Facebook kāds
man atsūtīja vēstuli: “Kārli, vai
tu saproti, ko runā! Cilvēki līdz
šim bija ar tevi, bet tagad tu ar
savu runu par Covid afēru no
devi latviešus, esam vīlušies, do
mājām, ka esi ar tautu. Kārli, tu
pievil tautu! Tevi nozombēja!
Kauns!” Es šo cilvēku mierīgi
“nobloķēju”. Mani tiešām “sajūs
mina” individi, kuŗi uzņemas
runāt visas latviešu tautas vārdā!
Es arī esmu daļa no latviešu tautas, un, patīk tas kādam vai ne
patīk, es saprotu, ka patlaban
situācija ar Covid-19 vīrusu arī
mūsu valstī ir kritiska. Visur,
kur tas prasīts, es nēsāju sejas
masku un, kad būs pieejama
vakcīna, es to pieņemšu. Es ticu
zinātnei nevis sazvērestības teo
rijām un muļķībām. Turklāt, ja
liela daļa Latvijas sabiedrības

atteiksies no vakcīnas, tad ar
vīrusu sabiedrībai nāksies sadzī
vot arī turpmāk, un vai tas ir tas,
ko šie protestētāji grib?
Svētdien, 13. decembrī, Slimī
bu profilakses centrs paziņoja,
ka iepriekšējā diennaktī infek
cijas apstiprinātas vēl 629 cil
vēkiem, un vēl 15 no vīrusa aiz
gājuši Mūžībā. Veselības aprūpes
sistēmā pāris dienas pirms tam
izsludināta ārkārtas situācija,
galvenokārt tāpēc, lai iestādēm
būtu elastīgākas iespējas attie
cībā uz darbiniekiem – atsaukt
pensionētos ārstus un medmā
sas atpakaļ darbā, atcelt atvaļi
nājumus u.tml. Patlaban infekci
ju skaits turpina pieaugt lēcien
veidīgi, un gandrīz vai garantēti
pēc pāris nedēļām skaits pieaugs,
“pateicoties” brīvdienu neapdo
mīgajai sapulcei un protestam.
Valsts policija uzsākusi pāris
desmitus administrātīvu un kri
minālprocesu, bet taujāta, kā
pēc tā neatļauti lielo pūli vien
kārši neizklīdināja, policijas pār
stāvis atbildēja, ka policija ne
gribēja radīt lielākus nemierus
un nepatikšanas, kādas piere
dzētas citur pasaulē. Man tas li
kās sakarīgi. Idiotismu ar likumu neaizliegt. Vien gribu cerēt –
ja kāds no sapulces dalībniekiem
nudien saslims un nonāks slim
nīcā, viņš jutīs vismaz daļēju
kauna sajūtu par to, ka viņš tur

ir pats savas muļķības pēc, kā
arī lielu vainas sajūtu tāpēc, ka
kādam citam viņš būs jāārstē un
jāpieskata.
Lielākais notikums Latvijas po
lītikā šogad nepārprotami bija
Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas
augustā. Vispirms tās bija pare
dzētas pavasarī, pēc tam, kad
iepriekšējo domi Vides aizsar
dzības un reģionālās attīstības
ministrija nolēma atlaist. Pandē
mijas dēļ aprīlī tās nevarēja
sarīkot. Galvenais bija fakts, ka
rīdzinieki beidzot bija parādījuši
durvis Saskaņas un Gods kalpot
Rīgai tandēmam, kuŗš galvaspil
sētā pa savam bija saimniekojis
jau vairāk nekā 10 gadu gaŗumā.
Saeima visu rudeni ir strādājusi
attālinātā režīmā, arī pagūstot
apstiprināt nākamā gada valsts
budžetu un to pavadošo likumprojektu paketi. Un vēl –polī
tiskā partija KPV LV pēdējo ne
dēļu laikā ir nonākusi uz sabrukuma robežas, jo tajā ir divas
savstarpēji konkurējošas grupas
un tā rezultātā visai pamatīgas
jukas.
Tāds, lūk, ir bijis 2020. gads.
Turēsim īkšķus, lai nākamais
gads būtu krietni labāks!
Priecīgus Ziemassvētkus, mī
ļie lasītāji, un laimīgu Jauno
gadu. Tiksimies atkal nākam
gad!
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ĢIRTS SALMGRIEZIS no Briseles
Šis Ziemsvētku laiks pienācis
pavisam dīvaini, gads vienkārši
ir nozūmēts, dažādās satikšanās
zūmēšanas platformās aizgājusi
virtuālā dzīve, un joprojām grūti
pateikt, kad dzīve atgriezīsies
ierastās sliedēs un vai neizcelsies nemieri, protesti. Un kā da
žādi biznesi spēs savilkt finanču
galus kopā? Bet, vai tas mums
var nozagt Ziemsvētku gaidīša
nas prieku? Briselē svētku egle
skaista izrotāta Grand Place –
Lielajā laukumā, tikai to var ap
skatīt ar masku, laukumā arī
smēķēt nedrīkst, tāpat nedrīkst
ieturēt maltīti, jo vienā no nedē
ļas nogales dienām cilvēki te plū
-da straumēm. Daudzi bij vien
kārši noguruši no mājās sēdē
šanas, un, tāpat kā pēc pirmā
izolācijas laika, beļģi pārpildīja
bārus un restorānus, tāpēc tie
slēgti. Toties dižkaites statistika
Beļģijā krietni kritusies, un re
dzēs, kas notiks pēc Ziemsvēt
kiem, kad cilvēki atkal satiksies.
Beļģijas valdība vīrusa apka
rošanai ir piegājusi diezgan ra
doši. Ja mājās tiek ielūgti četri
viesi, tad tikai viens no viņiem
ir izmantot namatēva labierīcī
bas. Ja pārējie vēlas doties uz
tavu ķemertiņu, tad jādodas
mājās. Punkts. Tad jābeidz svēt
ku ballīte.
Šajā laikā aktuāls bija kļuvis
jautājums, vai daļa sabiedrības ir
kļuvusi viedāka nekā to prognozēja dažādi filozofi un eksperti. Manuprāt, īsti nav piepildī
jušās ekspertu prognozes par
izmaiņām sabiedrībā. Daudzi
nav īsti mācījušies pieticību, jo

projām godā ir patērētāju kults,
par mūsdienu svētnīcām un
tempļiem ir kļuvusi veikali, ie
pirkšanās centri. Nevaru vien
saprast diskusijas un satraukumus Latvijā par to, ka nedēļas
nogalē nevar nopirkt alkoholu.
Beļģijā, piemēram, nepārtikas
vei
kali bija ciet vairāk nekā
mēnesi. Un nedzirdēju nevienu
beļģu sievieti vai arī vīrieti sū
dzamies par apģērba trūkumu.
Pirms veikalu slēgšanas bija ie
spēja iegādāties nepieciešamās
lietas vai pasūtināt tās internetā.
Taču man bija savs “eposs” ar
iepirkšanos internetā. Tas nebija
“Lāčplēsis”, “Eposs par Gilga
mešu”, “Kalevdēls” vai “Iliāda” –
tas bija eposs par grilu. Manā
dzīvē bija ienākusi varoņ
poē
ma, eposs ar nosaukumu “Gri
liāda”, kas pēdējo nedēļu laikā
turpina attīstību, pilnveidoties
ar jauniem pārsteidzošiem pa
vērsieniem, nervu galus kutino
šiem nospriegojumiem. To var
saukt arī par reālteiku – gada
izskaņā Briselē.
Viss aizsākās pavisam mierīgi,
kādā paklusā rudens novakarē,
kad mani draugi no digitālajām
aprindām pamudināja pasūti
nāt no tīmekļa tiešsaistē jaudīgu elektrisko grilu, kas gaļai un
dārzeņiem piešķir pavisam citā
du kvalitāti. Parasti esmu diezgan piesardzīgs ar iepirkumiem
no dažādām vietnēm, aplikāci
jām, jo atšķirībā no maniem di
gitālajiem draugiem negribu
visu dzīvi vienkārši lejupielādēt
no klēpjdatora. Vai laulības lī
gumu, piemēram, apstiprināt
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Aizslēgtās pasaules piezīmes
2020. gads vienkārši nozūmēts...

Autors Šajos Ziemassvētkos
viedtālrunī... Neliegšos, dažkārt
gribu izbēgt no virtuālās dzīves
un dažkārt gribas arī simbolizēt
pagājušo gadsimtu. Taču diž
kaite tevi, gribot vai negribot, ie
rauj zūmēšanas platformās, at
tālinātos iepirkumos, attiecībās,
sarunās...
Mana “Grilliāda” sākās daudz
sološi. Tika solīts grils jau pēc
dažām dienām. Bet nebija – itin
nekā! Tad tika pakots un pa
kots, vests pa dažādiem lielce
ļiem un mazceļiem. Trīs reizes –
ik pa četrām stundām, kā tas tika
oficiāli izziņots, gaidīju pastnieka
zvanu pie durvīm, reizēm pat
pieklusinātas mūzikas pavadī
jumā, kas mijās ar čurkstošo
kamīnsveces liesmiņas sprēgā
šanu, lai tikai dzirdētu vienīgi
“augstā sūtņa” zvanu pie nam
dur
vīm. Ne vēsts, ne miņas...
Vie
nā brīdī notika kas negai
dīts. Mans sūtījums tika atstāts
kāpņu telpā pusdienlaikā, lai
gan biju samaksājis papildus
naudiņu par sūtījumu transpor
tēšanu pēc darba laika. Atverot
paku, manas acis izpletās kā
Ēģiptes piramīdas un elpa aiz
rāvās kā maratona finišā... Sa
ņēmu – divas rotaļlietas, kas do
mātas mazuļiem vecumā līdz
pieciem gadiem! Un ko nu ma
zuļi darīs pie svētku eglītes ar
manu grilu? Par ikdienas rutīnu
bija kļuvusi sazināšanās ar kom
pānijas sūdzību nodaļas opera
torēm. Jāteic – zelta meitenes,
stipri turējās pretim maniem
kritikas viļņiem, tikai brīžiem
pats iedomājos, kā no neskaitā
mām sūdzībām mentāli atkopjas, attīrās glancēto balsu īpaš
nieces, jo, iespējams, es ne pirmais, ne pēdējais nokaitinātais
klients. Tika rasts risinājums,

nosūtot grilu uz krāsu veikalu,
kas atrodas manā Meža rajonā.
Tad sākās “Grilliādes” otrā daļa.
Aizdevos uz veikalu, bet izrā
dās, ka biju veikala darbinieku
iztraucējis pusdienlaikā, kas bija
sācies pirms piecām minūtēm.
Palūdzu, vai tiešām nevar iz
sniegt manu sūtījumu. Esmu to
gaidījis ilgi, ilgi. Nelīdzēja mana
lūdzošā un pazemīgā seja... Tad
saņēmu pretim tādus vārdus,
kas dažu sekunžu laikā izārdīja
pa visām vīlēm mīļās Briseles
vienreizīgo šarmu un nomālēja
to tik netīru un rupju! Arī pēc
pusdienlaika izrādījās, ka paciņa
nav atceļojusi uz krāsu veikalu.
Tomēr “Griliādes” trešā daļa
šķita cerīgāka - ar sirdī pukstošo
vēsti par lielo finālu. Bija atsūtīts
vēstījums, kad precīzi beidzot ir
piegādāts sūtījums uz krāsu ie
pirkumu noliktavu, lai gan biju
zelta operatorei norādījis par
apkalpošanas kvalitāti šajā krā
sotavā. Viesojoties atkal šajā sū
tījumu vietā – ne miņas, ne ziņas
par manu grilu. Eposs “Grilliāda”
turpinās... Oficiāli bija izziņota
grila meklēšana. Jā, esmu pama
tīgi izgrilēts šajā neprofesionālā
servisa labirintos. Taču kompā
nija beigās paziņoja, ka grils ir
aizsūtīts atpakaļ, un veikals ir
atteicies to pieņemt. Bet kas gan
ir viens grils salīdzinājumā ar
mūžīgo sveces gaismu Adventes
vainagā? Tas man nav sagandējis
Ziemsvētku gaidīšanas īpašās
izjūtas.
Ja manā dzīvē bija varoņpoē
ma ar grilu, tad Eiropas insti
tūcijās tāda bija spēcīgi iezīmēta
cīņa par naudu.
Viena lieta, kas vieno visus
polītikas līmeņus, ir Eiropas iz
mantošana savā labā. Dažādos

preses izdevumos bieži lasu stās
tus par jaunatklātiem ceļiem,
tiltiem, skolu remontiem. Foto
grafiem lepni pozē pašvaldību
vadītāji, kuŗi ir piedalījušos
daudzo projektu īstenošanā.
Taču šajos brīžos bieži vien tiek
aizmirsts pateikt paldies vai pie
minēt Eiropas Savienības iespē
jas, iegūtos finanču resursus. Tas
liekas pašsaprotami, ka Brisele
dod, un mums tas pienākas.
Līdzko sākas diskusijas, ka Lat
vija varētu iegūt mazāk naudas
no kopējā Eiropas Savienības
budžeta, tā neapmierinātību
pauž, piemēram, kādas lielākas
pašvaldības vadītājs Latvijā, kuŗš
bieži vien savā publiskajā reto
rikā ir negants, kritisks par ko
pējo sadarbību Eiropas Ūnijā.
Vēl pavisam nesen pandēmi
jas sākumā Italija smagi kriti
zēja ES – par palīdzības nesnieg
šanu. Lai gan bija pamatoti, to
mēr veselības aprūpe ir katras
dalībvalsts pārziņā, un tā nav
kopējā ES kompetence. Kad
vasarā tika sadalīta palīdzības
nauda ES valstīm, lai atkoptos
no ekonomiskās krizes, tad tas
šķita pašsaprotami, bet vai mēs
dzirdējām lielu paldies, piemē
ram, no tās pašas Italijas? Ma
nuprāt, Eiropas izmantošana
savā labā ir ļoti sena pandēmija,
kas izplatījusies gandrīz vai no
pašiem savienības pirmsāku
miem. Jēdzienam – vairāk naudas nav nacionālo robežu. Rei
zēm vēlētos, lai vietējie un na
cionālie polītiķi uzsver un atgā
dina ES iespējas, dalības iegu
vumus, jo viņi ir vistiešākajā
sasaitē ar saviem vēlētājiem ne
vis es un pārējie citplanētieši no
Briseles.
Aktuāls jautājums, kā mainī
sies polītiskie procesi, vai kritīs
valdības vairākās valstīs? Tā ir
vēlētāja atbildība. Ja izvēle vei
dojas vien pēdējā mirkļa iespai
dā, ja vēlēšanas uztveram tikai
kā šovu, tad rezultāts var būt arī
neprognozējams. Arī šajā pan
dēmijas laikā cilvēki bieži vaino
valdību, bet – cik paši esam ga
tavi ievērot noteikumus? Tiek
izmantots arguments, ka Latvijā
varētu būt dzīve kā Zviedrijā. Bet
jautājums – vai mēs paši esam
gatavi maksāt tik augstus no
dok
ļus kā Zviedrijā, nevis pie
pirmās izdevības censties apmā
nīt valsti? Es teiktu – polītikas
process ir kopsadarbība. Ja ar
vien vairāk mazināsies plaisa
starp mēs un viņi, tad Latvija
veidosies par vēl labāku vietu uz
šīs planētas. Ir ļoti jau daudz kas
sasniegts, un arī paveiktais jā
novērtē atzinīgi! Man nav ne
mazāko šaubu, un es tikai varu
piekrist teicienam, ka Latvija ir
izdevusies valsts, par spīti dažā
dām grūtībām un veicamiem
darbiem, kas mums vēl priekšā!
Viss ir tikai un vienīgi mūsu
pašu rokās!
Bet pāri visam – Ziemsvētku
gaidīšanas prieks, jo beidzot
taču ir jānotic brīnunam, ka pa
saule atbrīvosies no vīrusa un
dižkaite paliks kā slikts vēstī
jums vēsturei par 2020. gadu!
Lai mums visiem laba veselība
2021. gadā!
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KRISTĪNE SAULĪTE, PBLA priekšsēde
Par to, cik neparasts un ne
gaidītu pārmaiņu pilns ir bijis šis
gads, ir runāts daudz. Šai reizē
negribas piesaukt aizvadītā gada
grūtības, bet pieminēt visu to
labo, kas ir noticis, un par ko va
ram no sirds būt pateicīgi.
Šis gads mums ir devis daudz
iespēju iemācīties ko jaunu, pie
mēram, ātri un viegli sarunāties
un tikties ar tautiešiem visā pa
saulē – virtuāli un ar technoloģisko ierīču palīdzību. Šogad sastapts
tik daudz bezgala interesantu un
dažādu ļaužu, ar kuŗiem agrāk,
mūsu “ierastajā” ikdienā tikties
nav bijis iespējams. Krizes laikos,
iespējams, reizēm neapzināti mē
ģinām meklēt drošību. Viens no
mūsu esības drošajiem balstiem
ir – kultūra. Tā ir saistviela jeb
“līme”, kas ir vienmēr vienojusi
un turpina vienot mūsu tautu
visā pasaulē.
Šopavasar bija nepieciešams
meklēt pozitīvus risinājumus, kā
virtuāli vienā platformā apvie
not mūsu sabiedrības aktīvākos
ļaudis pasaulē, un PBLA nāca kla
jā ar iniciatīvu izveidot semināru
platformu tīmeklī ar vienojošu
tēmturi #Kultūranepadodas.
Turpinot attālinātās sarunas
ciklā #Kultūranepadodas, oktobrī uzaicinājām filozofi un folkloristi Māru Mellēnu īpašā semi
nārā runāt par Dziesmu svētku
tradiciju. Sekoja semināri par
jauniešu 2x2 kustību pasaulē un
seminārs par to, kā jau 40 gadus
attīstās unikālā pasaules latviešu
ģimeņu kustība 3x3.
Ļoti saistošs ciklā #Kultūrane
padodas bija Latvijas Etnografis
kā Brīvdabas mūzeja nodaļas va
dītājas, etnografes Dr. hist. Aijas
Jansones vadītais seminārs par
tautastērpu valkāšanas aktuālitā
tēm. Īsi pirms Ziemsvētkiem,
17. decembrī, pulksten 14 pēc
Lat
vijas laika ciklā #Kultūrane
padodas notika mūzeja Krājuma
nodaļas vadītājas Dainas Krauk
les vadītais seminārs par latvis
kajām rakstu zīmēm. Savukārt
nākamgad, svētdienas, 24. janvāŗa
vakarā pulksten 18 pēc Latvijas
laika notiks seminārs par Jāņa
Kalniņa operas “Hamlets” gaidā
mo jauniestudējumu Latvijas Na
cionālajā operā un Latvijas Na
cionālās operas ģildes aktīvitātēm
šai jomā. (Dalībai šajos #Kultūra
nepadodas semināros iespējams
pieteikties, rakstot uz e-pastu
pbla@pbla.lv)
Pasaules Brīvo latviešu apvie
nības valde Covid-19 pandēmijas
dēļ šogad 2. un 3. oktobrī pirmo
reiz sasauca savu gadskārtējo valdes sēdi attālināti – Zoom plat
formā. Sēdes pirmās dienas norise
bija publiski pieejama, un uz to
tika aicināti visi interesenti, kas
varēja vērot sēdi tiešraidē no
dažādām pasaules malām. Sēdes
otrā diena bija veltīta apvienības
dalīborganizāciju pārskatiem, nā
kotnes izaicinājumiem, budžetam
un rezolūcijām. Bija ļoti saviļņo
joši, ka Valsts prezidents Egils
Levits izvēlējās PBLA valdi un lat
viešu organizēto sabiedrību ārze
mēs uzrunāt nevis no Rīgas pils,
bet no PBLA biroja Rīgā, atkārtoti
uzsverot, ka latviešiem, kuŗi dzīvo ārpus Latvijas, ir ļoti svarīga
loma Latvijas valstī – gan polītiski,
gan ekonomiski, gan kulturāli.
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Laiks apstāties, novērtēt, pateikties...

19. novembrī PBLA aizvadīja
ikgadējo Pasaules latviešu ekonomikas un innovāciju forumu
(PLEIF), kas šogad notika Rīgā –
atkal ar Ārlietu ministrijas un
PBLA sadarbības partneru atbalstu. Forums, kuŗam bija pieslēgu
šies gandrīz divtūkstoš klausītāji
un skatītāji no 25 valstīm pasaulē,
notika tiešsaistes formātā. (Par
foruma norisi plašāk varējāt lasīt
laikrakstu Laiks un Brīvā Latvija
šī gada 45. numurā - Red.)
PBLA arī šogad ir turpinājusi administrēt Latvijas Kultūras
ministrijas rosinātos projektus
Dziesmu svētku tradicijas uzturē
šanai ārzemēs, kā arī Latviešu va
lodas aģentūras rosinātos pro
jektus latviešu skolu tīkla atbal
stam ārzemēs.
Šogad pirmo gadu PBLA ad
ministrēja Kultūras ministrijas at
balsta projektu diasporas koriem,
deju kopām un amatieŗteātriem;
kopumā financiālo atbalstu tau
tastērpu, aparatūras, skatuves ie
kārtu un kostīmu iegādei saņēma
56 kopas visā pasaulē. Īpašs pal
dies Sandrai Bondarevskai no
Īrijas par izcili rūpīgo un ļoti detālizēto darbu, palīdzot admini
strēt šo projektu! Priecājamies, ka
mums bija iespēja sadarboties,
varējām iemācīties daudz jaunu
nianču sekmīgā projektu vadībā.
Nākamgad PBLA koordinēs
projektu latviešu diasporas orga
nizāciju un privātpersonu archīvu apzināšanai un kartēšanai visā
pasaulē, jo īpaši pievēršot uz
manību tām archīvu kollekcijām
ārzemēs, kas ir apdraudētas, pie
mēram, Argentīnas latviešu drau
dzes archīvs, kam pēc baznīcas
ēkas pārdošanas Buenosairesā
jāmeklē jauna mājvieta.
Šoruden Rīgu un Latviju sa
sniedza bēdīga ziņa no Sibirijas,
no latviešiem, kas mīt latviešu
ciemā Augšbebros, proti, ka iz
dedzis viņu biedrības nams.
PBLA sadarbībā ar Latvijas Kultū
ras ministriju un Ārlietu minist
riju koordinēja nepieciešamās pa
līdzības vākšanu šī nama un tā
iekārtas atjaunošanai, un jau gadu
mijas laikā nepieciešamā summa
tiks nogādāta Augšbebros.
Ziemassvētki ir laiks, kad ir
prieks un lieliska iespēja pateikties par darbu un ieguldījumu
visai PBLA valdei. Paldies PBLA
vicepriekšsēdim Mārtiņam An
dersonam par viņa lielo ieguldī
jumu Pasaules latviešu ekonomikas un innovāciju foruma sagata
vošanā un vadīšanā! Viena no
PBLA valdes pārstāvēm pēc nu
pat novembrī aizvadītā foruma
atzina, ka Mārtiņš tikpat izcili
varētu vadīt arī “Oskara” balvas
pasniegšanas ceremoniju.
Paldies PBLA Kultūras fonda
priekšsēdim Jurim Ķeniņam. Arī
Latvijas valsts par viņa lielo iegul
dījumu mūsu kultūras kopšanā
un saglabāšanā Jurim šogad no
vembrī piešķīra augstāko apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni.
Juŗa mīlestība pret mūziku nevar
atstāt vienaldzīgu nevienu, šobrīd
viņa domas un darbs veltīti gai
dāmajiem lielajiem Dziesmu svēt
kiem Latvijā un ārpus tās.
Īpašs paldies Amerikas Latviešu
apvienības (ALA) vadībai un ko
mandai, vispirms jau enerģiska
jam ALA priekšsēdim Pēterim

Blumbergam, kas vienmēr seko
līdzi visiem notikumiem un ak
tuālitātēm, un to šinī gadā ir bijis
tik daudz! Amerikas Latviešu ap
vienība arī šogad aktīvi reaģējusi
uz visiem izaicinājumiem, sākot
no Latvijas valsts drošības jautā
jumiem līdz pat latviskās izglītības un kultūras norisēm pandē
mijas apstākļos ASV un Latvijā.
Īpaši sekmīga šogad bija ALA
sadarbība ar jauniešiem.
Pateicība ALA sabiedrisko at
tiecību nozares vadītājam Dzinta
ram Dzilnam par lielo modrību
un atbildību, sekojot līdzi liku
miem un polītiskajiem “vējiem”
pasaulē, neraugoties uz tik bez
gala dažādajām laika joslām (vi
dēji 15 stundu starpība starp ASV
un Austrāliju), nekavējoties Aust
rā
lijas latviešu sabiedrībai tika
nodota ziņa, ka jārīkojas. Proti,
Austrālijas federālajā valdībā ska
tīja Magņitska (Magnistky) likumu – sankcijas Krievijai. Dzintars
jau bija sagatavojis vēstuli, atlika
tikai nosūtīt.

Atzinība ALA Informācijas no
zares vadītājai un jaunajai PBLA
valdes loceklei Tanjai ŽagareiVītiņai, kuŗas profesionālisms
žurnālistikā un spēja orientēties
Latvijas sabiedriskajā un polītis
kajā vidē ir augstu novērtēta.
Liels paldies mūsu nosvērtajam
PBLA kasierim Jānim Grāma
tiņam, kas vienmēr rūpējas par
to, lai PBLA finanču lietas un
darbība atbilst gan ASV valdības
prasībām, gan arī Latvijas grā
matvedības noteikumiem!
Latvijas Brīvības fonda (LBF)
padomes priekšsēdis Roberts
Kukainis gādājis par financiālo
atbalstu PBLA darbībai, projektiem, semināriem, forumiem, sē
dēm un biroja darbībai, nepiecie
šamās finances – LBF līdzekļus –
ieguldot pārdomātos fondos, lai
pēc iespējas nodrošinātu šo līdzek
ļu izsvērtas pelnīšanas iespējas.
Paldies Robertam par atbalstu un
sekmīgo sadarbību!
Liels paldies Latviešu Nacionā
lajai apvienībai Kanadā (LNAK)

Sirsnīgs paldies ALA kultūras
nozares līdzšinējai vadītājai Līgai
Ejups par enerģiju un dedzību, ar
kādu viņa strādājusi latviskās kul
tūras labad – jo īpaši par Latvijas
valsts simtgades mājaslapas izveidi un simtgades pasākumu orga
nizēšanu ASV!
Pateicība ALA nozares “Sadar
bība ar Latviju” vadītājai Kaijai
Petrovskai, šai gadā koordinējot
Amerikas latviešu sabiedrības
palīdzību Latvijas ģimenēm da
toru iegādei attālinātā mācību
procesa nodrošināšanai!
Liels paldies izcilajai ALA Iz
glītības nozares vadītājai, PBLA
Izglītības padomes loceklei un
jaunpienācējai PBLA valdē Elisai
Freimanei par viņas redzīgo ska
tu uz latviešu skolu un skolotāju
aktuālajām vajadzībām ārzemēs,
sekojot līdzi izmaiņām un uzla
bojumiem virtuālajā mācību vidē!

un tās prezidentam Andrim Ķes
terim ar komandu – Kanadas
latviešu organizētās sabiedrības
lie
lākais pienesums aizvadītajā
gadā bijis Latvijas drošības jomā,
sadarbojoties ar NATO spēkiem,
ar Kanadas parlamentāriešiem
un valdību, kā arī strādājot kopā
ar baltiešiem un ukraiņiem un
sadarbojoties ar šo valstu vēstnie
cībām Kanadā, esot modriem at
tiecībā uz dezinformāciju un
Krievijas “maigās” varas ietekmi.
Paldies Elitai Pētersonei, kas
jau otro gadu ir PBLA Izglītības
padomes locekle, nenogurstoši gā
dājot par Kanadas latviešu sko-l
ām un to attīstību un izaugsmi!
Ar gandarījumu šoruden PBLA
valdē uzņēmām Lindu Marutu
Kronbergu, jauno LNKC vice
prezidenti. Maruta nāk no sabied
riski aktīvas ģimenes, arī viņas
tēvs savulaik bijis PBLA valdē.

Maruta mūs visus iepriecinājusi
ar savu devumu mūzikā – ar iz
cilo solo partiju kopkoŗa koncertā
dziesmā “Manā sirdī” un latviešu
svētdienas skolas bērnu koŗa va
dību aizvadītajos Kanadas latvie
šu dziesmu un deju svētkos To
ronto.
Eiropas Latviešu apvienībai
(ELA) un tās vadībai šis gads ir
bijis pilns izaicinājumu, pielāgo
joties jaunajai reālitātei – darbībai digitālajā vidē. ELA valdes
priekšsēde Elīna Pinto īpaši ak
tīvi paudusi viedokli daudzās ar
likumdošanu saistītās valsts insti
tūciju sēdēs, piemēram, iestājoties
par dubultpilsonības pieļaušanu
ar Latviju Izraēlā un Gruzijā. Sa
vukārt Justīne Krēsliņa no Zvied
rijas nāca ar savu iniciatīvu PBLA
2020. gada balvai. PBLA valdes
locekle no Lielbritanijas Karolīna Zobens-East, tāpat kā viņas
māte, mums visiem labi pazīstamā
diriģente Lilija Zobens, aktīvi
darbojas turienes latviešu kopie
nā, vienojot dažādas latviešu pa
audzes kopīgam kultūras darbam.
Austrālija un Jaunzēlande šinī
gadā pasaulē ir tikušas īpaši pa
manītas un ievērotas ar striktajiem pandēmijas piesardzības pa
sākumiem, tomēr tas nebūt ne
nozīmē, ka latviešu sabiedrības
darbs tur būtu apstājies. Jānis
Čečiņš ir aktīvi iesaistījies dau
dzajos, ar kultūru saistītajos vir
tuālajos pasākumos gan Austrā
lijā, gan Latvijā, gan Sidnejas lat
viešu teātŗa viesizrādēs, arī Dia
sporas konsultatīvās padomes
darbā Latvijā. Savukārt Latviešu
apvienības Austrālijā un Jaunzē
landē (LAAJ) priekšsēdis Jānis
Grauds, tāpat kā viņa priekšteči,
ir turpinājis iestāties par Latvijas
vēstniecības Austrālijā nepiecie
šamību, gan arī šī gada noslēgu
mā gādājis par LAAJ vadības gro
žu nodošanu nākošajam LAAJ
prezidijam Adelaidē, Dienvid
austrālijā.
Paldies Dienvidamerikas un
Karību latviešu apvienības priekš
sēdei Renātei Albrechtai par
latviešu sabiedrības vienošanu
kopīgam darbam Dienvidame
rikā, jo īpaši Brazīlijā, šogad iz
veidojot latvisko Jāņu tradiciju
rokasgrāmatu portugāļu valodā,
kā arī apzinot visus latviešu ar
chīvus Dienvidamerikā.
Atzinība Krievijas Latviešu
kon
gresa ilggadējai priekšsēdei
Laumai Vlasovai, kas gādājusi
par Krievijas latviešu biedrībām,
iestājoties par Latvijas pilsonības
saglabāšanu, vārda brīvību un
mūsu izglītības un kultūras uztu
rēšanu Krievijas latviešu kopie
nās! Šie darbi kļuvuši aizvien sa
režģītāki tur ilgi pastāvošās auto
kratiskās polītikas un birokratijas
dēļ.
Paldies manam izcilajam at
balstam PBLA birojā Rīgā – Rai
tam Eglītim, Jānim Anderso
nam un Lorai Eglei, kuŗi vien
mēr strādā kā visatbildīgākā ko
manda, visaugstāk turot rūpi par
tautiešiem, latvietību un Latviju!
Noslēgumā aicinu ikvienu
būt atbildīgiem un turpināt būt
kopā domās un darbos arī Jau
najā, 2021. gadā, lai mums vi
siem skaists un gaišām cerībām
piepildīts šis Ziemsvētku laiks!
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Atskats uz 2020. gadu

MĀRIS
BRANCIS
Vēl tikai dažas dienas, kad
saule mūs apspīdēs arvien ma
zāk, saīsinot gaismas ilgumu,
tad jau atkal lēni, bet spītīgi die
na stiepsies arvien gaŗāka. Sāku
mā tikai pa minūtei, taču pama
zām arvien straujāk. Tuvosimies
atkal pavasarim, kad viss plaukst,
zeļ un priecē sirdi. Līdz tam ir
vērts apstāties un paraudzīties,
kāds tad ir bijis aizvadītais gads.
Vai patiesi 2020. gads iesākās
tāpat kā visi iepriekšējie? Tagad
jau gandrīz vai negribas ticēt
šādam apgalvojumam! Taču nav
vārdam vietas: tā bija – pulcējā
mies gan ģimenes lokā, gan
draugu pulkā, sveicām tuvus un
tālus, satiekoties aci pret aci,
apskāvāmies, bučojāmies, vēlē
jām skaistu, bagātīgu un radoši
krāšņu gadu. Tiesa gan, kaut kur
visai tālu kā viegla ēna parādījās
nelaimes priekšvēstneši. Taču
mēs tiem nepievērsām uzma
nību – sak, tie taču uz mums
neattiecas, tas notiek kaut kur
citur, mēs jau esam pasargāti no
jebkādas likstas. Tā domājām un
līksmi gājām savu ceļu, apmeklē
jām koncertus, teātŗa izrādes,
iegriezāmies mūzejā, kalām
nākotnes plānus.
Kā neiesi uz mūzeju, ja Deko
ratīvās mākslas un dizaina mū
zejā gadu mijā un vēl ilgi pēc
tam varējām skatīties krāšņo
tekstilmākslinieces Edītes PaulsVīgneres gobelēnu izstādi “Kafi
jas kantāte”, godinot viņu 80
gadu jubilejā? Kā neiesi skatīties
tik pamatīgo grafikas meistara
Richarda Zarriņa 150. dzimšanas
dienas izstādi? Mākslinieks tik
ilgi bija sunīts un apiets, slēpts
un aizmirsts, kaut arī meistars
Latvijas labā bija darījis tik daudz,
radīdams gan naudas zīmes, gan
pastmarkas, gan slaveno, leģen
dāro “Mildu” – pieclatnieku. Ta
gad jubilejas reizē R. Zarriņa
devums beidzot atklāts visā spo
žumā un nozīmībā. Vēl pietie
kami svinīgi tika atvērta Džem
mas Skulmes piemiņas izstāde
Latvijas Nacionālajā mākslas
mūzejā, atgādinot par šīs glez
notājas un visas viņas dzimtas
ieguldījumu latviešu mākslā.
Tad kāda zīmīga vēsts – izstāžu
zāle “Arsenāls” kopš 24. februāra
ir aizvērusi durvis, lai pēc ga
diem atkal greznotos visā krāš
ņumā, atjaunota un rekonstru
ēta. Par to mēs sapņojām jau
tad, kad šo ēku saņēmām no
padomju armijas un sākām ap
saimniekot. Tad maz kas izdevās – ēku gan piešķīra, bet naudu
iedot piemirsa. Beidzot pēc vai
rāk nekā 30 gadiem šis sapnis,
cerams, īstenosies.
Kā jau minēju, tika kaldināti
arī nākotnes plāni. Avīze Laiks
ar Ligitu Kovtunu priekšgalā iz
mantoja to, ka Latvijas Kultūras
ministrija pasludināja par vienu
no prioritātēm latviešu diasporas darbības dokumentēšanu,
archīvu liecību vākšanu un no
došanu valsts glabāšanā, tāpēc
redakcija jauno gadu sāka ar lie
lisku iniciātīvu – radīt šajā lietā
praktisku palīgu ikvienam iein
teresētam cilvēkam un biedrī
bām. Izsūtījām uzaicinājumus
visiem Latvijas mūzejiem un
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Edīte Pauls-Vīgnere pie saviem darbiem
bibliotēkām, kas nodarbojas ar
archīvu vākšanu, atsūtīt savus
apsvērumus un priekšlikumus,
ko tie katrs vāc un kollekcionē
un ko gaida no tautiešiem citās
zemēs. Daļa iestāžu atsaucās un
to atbildes tika arīdzan Laikā
publicētas. Tagad pienākusi ziņa,
ka ALA Kultūras fonds atbalstījis šo priekšlikumu un nākam
gad tiks izdots šis ceļvedis grā
matas formātā.
Vēl februārī paspēja skaļi iz
skanēt 22. starptautiskais ledus
skulptūru festivāls Jelgavā, kad
drīz vien covid-19 piemeklēja arī
Latviju. Viss tika slēgts, un cilvē
ki iedzīti savos dzīvokļos. Tas
ļāva pētniekiem un rakstniekiem
mierīgi piesēsties pie datoriem
un rakstāmgaldiem un nodo
ties rakstu darbiem. Šī piespiedu
noslēgtība iemācīja draudzēties
ar datoru un tā piedāvātajām ie
spējām, viena no tām – sazināties attālināti. Skaisti, taču klāt
būtnes efekts ir tik nepieciešams,
gaidīts, priekpilns. Kad, vasarai
tuvojoties, pamazām atcēla iero
bežojumus, bija tik patīkami
iegriezties galerijās un mūzejos
un baudīt mākslu klātienē. Vai
iepriekš spējām iedomāties, ka
būs tik neparasta situācija: krāš
ņi ar publiku atveram izstādi un
pēc pāris stundām to slēdzam?
Tās tas notika galerijā Art Platz

Rīgā, Alberta ielā, kad tikai vie
nu dienu mēs Latvijā iepazinā
mies ar kalifornieša Jāņa Krišāna
darbu izstādi, nopriecājamies
par izstādes katalogu, noklau
sāmies burvīgu koncertu, un ar
to arī viss beidzās.
Un tad jau maiss bija atrauts
vaļā. Nepārtraukti cits pēc cita
notika koncerti, teātŗa izrādes
un izstādes. Mēs priecājās kā
mazi bērni, saņemot ilgi gaidīto
un kāroto rotaļlietu. Beidzot
durvis vēra vaļā Jāzepa Pīgožņa

Skats Richarda Zarriņa izstādē

Izstāde "Pavasaris Austrālijā" Cēsīs

balvas izstāde ar ieskatu Latvijas
ainavā un Ģederta Eliasa balvas
izstāde par lauku tēmas atspogu
ļojumu Latvijas glezniecībā.
Droši vien visi uzgavilējām
Lolitai Ritmanei, kad viņa ieguva Tenerifes Starptautiskā filmu
mūzikas festivāla Fimucite kon
kursa sadaļas Fimucinema galve
no balvu par labāko orģinālmū
ziku par mūziku izcilajai latviešu filmai “Dvēseļu putenis”.
Pasaules latviešu mākslas centra galerija sarūpēja ņujorkieša

Rolanda Kaņepa gleznu izstādi,
iepazīstinot Latvijas skatītājus ar
šo savrupo, savdabīgo māksli
nieku, kas uzdod skatītājam tik
daudz jautājumu, uz kuŗiem visi
nemaz nespēj atbildēt. Septem
bŗa sākumā vēl viens pārstei
gums – tika atvērta izstāde “Pa
vasaris Austrālijā”, parādot 27 šī
tālā kontinenta latviešu māksli
nieku darbus, neatšķaidot ar citu
autoru opusiem.
Diemžēl sapriecājāmies par
agru, nenosargājām mūsu zemi,
lai šī slimība tik drastiski nepār
ņemtu vai visu valsti. Atkal ne
drīkstam sapulcēties, sarunāties
klātienē ar draugiem un radiem,
atkal mūs vieno Zoom. Nevaram
nosvinēt Dailes teātra simtgadi,
taču mūzeji, paldies Dievam, ir
atvērti un varam izbaudīt Jūlija
Madernieka jubilejas izstādi De
koratīvās mākslas un dizaina
mūzejā, Latvijas Nacionālā māk
slas mūzejā apmeklējama izstā
de, kas 2018. gadā bija skatāma
Parīzē, – “Nepieradinātās dvēse
les. Simbolisms Baltijas valstu
mākslā”.
Nevaru nepieminēt vēl vienu
ļoti saviļņojošu notikumu. Runa
ir par pārdomāto, patriotisma
caurstrāvoto, sirsnīgo Anitas An
dersones sarīkoto apsveikumu –
koncertu 18. novembŗa svētkos
Melburnā, Austrālijā. Pat Latvijā
neko tādu neviens neradīja.
Vēl šis gads licis mums atva
dīties no lieliskā dzejnieka Juŗa
Kronberga un gleznotāja Laŗa
Strunkes. Laika un Brīvas Lat
vijas redakcijā vairs nesagaidīs
Silvijas Līces siltais acu skatiens,
jaukais smaids un klusā, inteli
ģentā balss. Un nupat mani sa
sniedza vēl cita sēru vēsts – mū
žības ceļos devusies Astrīda Jan
sone, kuŗa tik burvīgi aprakstīja
tos mūsu tautiešus, kas atgrie
zušies uz dzīvi Latvijā. Pirms
gadiem, kad biju aktīvs archī
vists un daudz tikos ar trimdiniekiem jeb, tagad jāsaka, ar lat
viešu diasporas pārstāvjiem, da
žādos saietos te ASV, te Latvijā
saskrējos ar viņu. Tādās reizēs
mēs viens otram uzsaucām:
“Sveiks, rīdziniek!” Kam nu ta
gad ko tādu uzsaukt?! Tāds nu ir
cilvēka dzīves ritums – vieni
aiziet, citi nāk vietā.
Kāds man personīgi bijis man
šis gads? Ļoti krāsains, iezaigojoties vai visās spektra krāsās. Sa
vulaik uzrakstījug rāmatu par
mākslinieku Laimoni Mieriņu
Anglijā. Viņa atraitne Ilga Mieri
ņa man atsūtīja daļu vīra archīva
un arī gleznas, kas bija jānodod
Tukuma mūzejam. Biju cerējis,
ka dienasgaismu ieraudzīs sen
sarakstītā grāmata par Kanadas
latviešu gleznotāju Gundegu
Cenni. Diemžēl man nezināmu
iemeslu dēļ tas nav noticis, un
nav cerību, ka līdz gada beigām
šis brīnums uzplauks. Toties jau
nākamnedēļ Jelgavas tipografija
būs iespiedusi citu, arī sen
iecerētu grāmatu “Smiltis, saule,
Jelgava. Starptautiskie smilšu
skulptūru festivāli”.
Lai visiem nākamais gads būtu
ražens un dāsns! Lai saule apspīd
Jūsu ceļu!
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Un ko nu?!

SILVIJA GRIGULIS DŽONSA
(Turpinājums no Nr. 47)
SNIEGA SPĒLES
Torīt es vēl biju cieši aizmigusi
mūsu divstāvu gultas augšējā
guļ
vietā, kad izdzirdu vecmā
miņas izmisuma saucienu:
“Jēzus Marija! Ir pienācis pa
saules gals!”
Es atvēru acis, bet nevarēju
neko saskatīt. Apkārt bija pilnīga
tumsa. Mirklī arī visi pārējie bija
kājās un istabā valdīja manāms
satraukums. Šorīt nebija uzausu
si saule!
Līdzko tētis nospieda lampas
slēdzi, mēs ieraudzījām, ka mūsu
istabas logu no ārpuses aizsedz
biezs, balts aizkars. Vai pulksten
astoņos no rīta ārā vēl nebija
gaismas?
Arī paverot durvis, aina bija
līdzīga. Mēs bijām ieputināti!
Kaut kur tālumā tomēr varēja
sadzirdēt ļaužu balsis.
Es steidzīgi saģērbos un ap
bruņojusies ar lielo plastmasas
šķīvi, pirmā metos rakt eju, lai
izlauztos brīvībā. Kāds gādīgs
kaimiņš ar lāpstu jau cītīgi strā
dāja otrpus kupenai, kas, izrādās,
pagājušajā naktī bija sapūsta tieši
pret mūsu barakas sienu. Pie
mājiņām laukuma pretējā pusē
tik daudz sniega nebija, tomēr
visa nometne bija pilnīgi balta
un vienlaikus bezgala skaista.
Tajā ziemā mums sniega spēļu
netrūka. Sākumā sniegs bija pā
rāk mīksts un irdens, lai pa to šļū
kātu. Tas nebija arī tik lipīgs, lai
varētu taisīt pikas un rīkot sniega
kaujas, toties tas bija ļoti piemērots
alu un eju rakšanai, un slēpņu
būvēšanai. Visa nometnes teritorija tūdaļ tika sa
da
līta. Manējā
atradās starp mū
su barakas ār
durvīm un logu. Savās alās mēs
ne tikai slēpāmies viens no otra,
bet arī uzbrukām blakus izrak
tajām, un tad gāja vaļā īsts kariņš.
Jau pēc pāris dienām sniegs
kļuva mitrāks un nu varējām arī
pikoties. Mēs bijām sadalījušies
komandās. Mēs cēlām aizsarg
mūrus un nocietinājumus, sa
vēlām lielas sniega bumbas, ku
ras noderēja eju bloķēšanai, ja
bija jāaizsargājas no pretinie
kiem. Kad sniega apkārtnē sāka
trūkt, mēs devāmies uz attālā
kām vietām, vēlām bumbas tur,
cēlām tās uz ragavām un vešus
vedām uz savu karalauku. Visai
bieži gadījās, ka tieši šī procesa
laikā mums uzbruka “ienaidnieki” un tādām reizēm bijām jau
laikus sagatavojuši munīciju, ar
ko atšaudīties. Es pat atceros
reizi vienā vēlā vakara stundā,
kad izlavījos ārā, lai pa tumsu
sataisītu sniega piku rezervi nā
kamai dienai.
Patiesībā mūsu sniega alas bija
tik siltas un mājīgas, ka negri
bējām tās pamest arī tad, kad
bija pienācis gulētiešanas laiks.
Mammas tikai ar lielām mokām
varēja dabūt mūs istabās. Sala
apsārtušiem vaigiem, ķircināda
mi savus vecākus, klaigādami un
smiedamies, mēs slēpāmies no
viņiem savās alās.
Dienā mēs atkal traucāmies
lejā no sniega kalniņiem, slidi

kaut kam uzdūros un tad sajutu,
kā mani sagrābj divas stingras
rokas. Tā bija skolas direktora
bargā balss, kas jautāja: “Kas tu
esi?” Es sapratu, ka esmu iekūlu
sies pamatīgā ķezā un man drau
dēja nopietns sods, par “tumsas
stundas” noteikumu pārkāpšanu.
Es klusēju. Direktors turēja mani
tik cieši, ka izrauties nebija ne
mazāko iespēju. Viņš aptaustīja
manu galvu un manas bizes un
es sapratu, ka viņš nenojauš, kas
esmu. Es joprojām klusēju. Galu
galā manā vecumā ļoti dau
dzām meitenēm bija bizes un to
dēļ vien viņš noteikti nevarēja
noprast, ka satvēris tieši mani.
Brīdi klusējis direktors stingri
noteica, ka nākošaja rītā tieku
izsaukta uz viņa kabinetu un at
laida mani vaļā. Es tūdaļ pat
skriešus metos projām.
Tonakt man bija grūti aiz
migt un nakts pagāja visai ne
mierīgi, tomēr nākošajā rītā ne
kas nenotika.

bija jāatzīstas, ka ir vai nav pār
steigta.
Dienā, par kuru jums stāstīšu,
vedēja biju es. Mēs gājām līdz
nonācām pie dziļas, stāvas, pa
mestas grants bedres. Lai spēli
padarītu aizraujošāku, es liku
Guntai spert uz priekšu vēl vienu
soli, domādama, ka viņa to darīs
ar kreiso kāju, kas atradās tālāk
nost no grants bedres malas. Tā
vietā Gunta spēra milzu soli ar
otru kāju un jau nākošajā brīdī,
joprojām cieši turēdamās kopā,
abas vēlāmies zemē pa stāvo
nogāzi.
Kad bijam noripojušas lejā,
kādu brīdi sēdējam pilnīgā klu
sumā. Es biju tik apjukusi, ka
nezināju, ko sacīt, un vēl jo ma
zāk – ko darīt. Tad Gunta norāva
apsēju no acīm un man par lielu
pārsteigumu sacīja: “Silvija, šis
bija lielākais un negaidītākais
pārsteigums manā dzīvē!”
Es jutos ļoti atvieglota, taču
pieņemu, ka Gunta nevarēja no

Tētis jau projām, 1947. gada 20. jūlijs Flensburgā, Andreja
pirmās komūnijas saņemšanas dienā
nājāmies pa dīķa un peldbaseina
ledu, tie bija pilnībā aizsaluši.
No šīs ziemas man vēl joprojām
ir saglabājies kāds “suvenīrs” –
salauztā kājas pirksta rēta.
Todien mēs bijām sarindojuši
savas ragavas kalna galā, lai sa
censtos, kurš ātrāk sasniegs fi
niša līniju kalna pakājē. Manā
ekipāžā bija arī Andrejs, kas
sēdēja man priekšā. Es biju iz
slējusi uz sāniem kājas, lai šādi
stūrētu mūsu ragavas. Pusceļā
jau bijām sasnieguši ļoti labu
ātrumu, kad pēkšņi viena no
blakus ragavām, kurā brauca
lielāki bērni, izbrauca mums
tieši priekšā, sagriezās ar sāniem
un apstājās. Es mēģināju ar kāju
viņus ātri nostumt no ceļa, lai
tiktu garām, bet tā vietā aizķēros
un mēs abi ar Andreju izvēlāmies no ragavām. Kāja sāpēja tik
ļoti, ka nevarēju to pielikt pie
zemes, un mani vajadzēja vest
mājās vešus. Ar to arī šīs dienas
jautrības bija galā. Es sēdēju
ragavās noskumusi un apvainojusies uz likteni.
Tādu es atceros 1947. gada zie
mu nometnē.
TUMSAS STUNDA
Visaizraujošākā dienas daļa
nometnē bija tā saucamā “tumsas stunda”, kad elektrības taupī
šanas nolūkā vakaros vismaz uz
stundu tika izslēgta gaisma visā
nometnē.
Skolēniem bija noteikts, ka
drošības apsvērumu dēļ nevienam bērnam šajā laikā nav at
ļauts iziet no savas istabas. Ve
cāku pienākums bija mūs pie
skatīt.

Tomēr dažreiz gadījās tā, ka
brīdī, kad apgaismojumu izslē
dza, mēs nebijām vēl tikuši mā
jās, un tad ceļu līdz barakai nācās
meklēt tumsā. Dažreiz bija tik
tumšs, ka nevarēja saredzēt pat
savu priekšā izstieptās rokas
plaukstu. Šī, protams, bija lieliska iespēja spēlēt aklās vistiņas
neaizsienot acis, turklāt aklās
vistas tad bijām itin visi. Mēs
bizenējām pa tumsu visos iespē
jamos virzienos, kamēr spēles
vadītājs nokliedza “Stop!” Tad
mēs saķērām tuvākstāvošo un
aptaustot matus, seju un apģēr
bu, mēģinājām uzminēt, kurš
tas ir? Savukārt, saķertais tieši
tādā pašā veidā mēģināja uzmi
nēt savu ķērēju. Tā bija viena ļoti
jautra spēle, jo, maldinot pretinieku, drīkstēja izlikties arī par
kādu citu un tad minētājam
bija jāizlemj noticēt vai neno
ticēt, jo nebija nekādu iespēju
pārliecināties, ko tad īsti esi
noķēris.
Vienas šādas spēles laikā es ar
pieri ietriecos kādā citā spēlētājā tā, ka gar acīm nošķīda
dzirksteles un es novēlos uz grī
das. Nākamajā rītā es ierados
skolā ar zilu aci un tieši tāds pats
ievainojums bija arī vienam no
maniem klases biedriem. Es,
protams, nevienam neatzinos,
kā biju tikusi pie savas uzdauzītās
acs, un vairs neatceros, ko īsti
sameloju, bet mans bēdu brālis
visiem stāstīja, ka vakar esot
nejauši ieskrējis laternas stabā.
Kādas citas “tumsas stundas”
laikā, meklējot savus draugus, es
devos uz priekšu pa skolas garo
gaiteni. Pagriezusies ap stūri, es

Es otrajā rindā pirmā no kreisās, blakus draudzene Rita.
Mirvika, 1946. gads
PĀRSTEIGUMS
Mēs vēl joprojām bijām Mir
vikas (Mürwick) DP nometnē.
Kopā ar Guntu spēlējām pašu
izdomātu spēli “Pārsteigums!”
Pēc noteikumiem vienam spēles
dalībniekam tika aizsietas acis
un otram viņš bija uzmanīgi
jāved un jābrīdina, ja ceļā ir kādi
šķēršļi vai, piemēram, pakāpieni.
Parasti tas notika tā, ka gājām
cieši blakus, sadevušās rokās
soļojot vienā ritmā. Kad bijam
sasniegušas kādu interesantu
vai neparastu vietu, tad tai, kurai
acis bija aizsietas, vajadzēja uz
minēt, kur atrodamies. Pēc tam
apsējs tika noņemts un vestajai

vērtēt kritiena iespējamās briesmas tieši tāpēc, ka viņai bija aiz
sietas acis. Es pati gan jutos ne
tikai nobijusies, bet arī uztraukusies. Gunta taču krītot varēja
sevi savainot, un tā noteikti būtu
bijusi mana vaina. Paldies Die
vam, mēs toreiz tikām cauri vien
ar nobrāztiem ceļgaliem un el
koņiem, kam vecāki nepievērsa
nekādu uzmanību.
Spēles nosaukums “Pārstei
gums!” šoreiz bija pilnībā attais
nojis savu nosaukumu, jo pār
steigtas bijām abas, iespējams,
ka es pat vairāk nekā Gunta.
(Turpinājums sekos)
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sijās par holokausta un citiem
Latvijas vēstures jautājumiem
A. Ezergailis vienmēr pratis sa
glabāt savu stilu un domas asu
mu. Atšķirībā no vairākiem ci
tiem vēsturniekiem A. Ezergailis
nekad nav vairījies asas polemikas, kas dažreiz varbūt likusies
pārāk skarba viņa oponentiem
vai sagādājusi zināmas neērtības
arī viņam pašam, tomēr vien
laikus veicinājusi tālāku domu
apmaiņu par nozīmīgiem un
pretrunīgiem vēstures jautāju
miem. A. Ezergailis vienmēr ir
atvērts, izpalīdzīgs un ar pozitīvu
skatu uz dzīvi tendēts cilvēks.
Esmu viņam pateicīgs par sadar
bību un draudzību daudzu gadu
gaŗumā. Viņa personība man
ļoti nozīmīga gan kā paraugs
vēstures pētniecībā un rakstnie
cībā, gan kā sirsnīgs un labestīgs
cilvēks, kuŗu es ļoti cie
nu un
vēlu visu to labāko.”
Andrievs Ezergailis piedzima
1930. gada 10. decembrī Jēkab
pils apriņķa Rites pagasta pienotavas vadītāja ģimenē. Vecāki
Sēlijā 20. gadu beigās bija ienā
kuši no Ziemeļvidzemes puses.
Viņa tēvs bija agrākais sarka
nais latviešu strēlnieks. Otrā pa
saules kaŗa nogalē, 1944. gadā,
A. Ezergailis kopā ar ģimeni
devās bēgļu gaitās uz Vāciju. Pēc
“dīpīšu” nometnē pavadītiem
gadiem Ansbachā, Bavārijā,
1949. gadā pārcēlās uz ASV, kur
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Līmeniski. 1. Pilsēta Krimas
pussalā. 4. Alkoholisks dzēriens.
6. Pilsēta Šveicē. 7. Kažokzvēru
mednieki Ziemeļamerikā. 8. Apdzīvota vieta Raunas novadā.
10. Debess ziemeļu puslodes
zvaigznājs. 13. Upe Dienvid
amerikā. 15. Mechanikas nozare. 17. Krāsa matu krāsošanai.
19. Piesaule. 20. Sapņainības
caurstrāvota pasaules uztvere,
tieksme pēc skaistā, nesasnie
dzamā. 22. Pūču dzimtas putns.

dzīvo joprojām. Līdzīgi dau
dziem latviešu trimdiniekiem,
arī nākamais profesors sākumā
pelnīja maizi ar mazkvalificētu
darbu, strādājot fermā, par trauku mazgātāju. 50. gados Ezergai
lis iestājās Mičiganas universi
tātē, turpināja studijas Ņujorkas

Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

6
7

Foto: Uldis Neiburgs

Andrievam Ezergailim – 90

VIESTURS SPRŪDE (Latvijas Avīze)
10. decembrī 90 gadu jubileja
latviešu vēsturniekam Andrie
vam Ezergailim – ievērojamākajam Latvijas holokausta vēstures
pētniekam ar pasaules vārdu, ap
10 grāmatu un vairāk nekā 150
rakstu un recenziju autoram, Tri
ju Zvaigžņu ordeņa kavalierim.
Savu holokaustam Latvijā vel
tīto pētījumu tiešuma dēļ An
drievs Ezergailis ne vienmēr ticis
labi uztverts kā trimdas, tā Lat
vijas sabiedrībā, īpaši aizv. gs. 90.
gados, tomēr vienmēr bijis un ir
autoritāte Latvijas vēstures Otrā
pasaules kaŗa perioda, sevišķi
holokausta jautājumos. “Andrie
vam Ezergailim patīk izaicināt,
un labi, ka tā. Jo izaicinot viņš
liek pārdomāt, pārvērtēt un
iespējami tuvoties tam, ko pil
nībā nekad nesasniegsim, – pa
tiesībai,” par viņu raksta Latvijas Okupācijas mūzeja valdes
priekš
sēdētājs Valters Nollen
dorfs.
A. Ezergailis pielicis roku arī
nule kā apgādā “Latvijas Mediji”
tapušajai grāmatai “Viktora
Arāja tiesas prāva”, kam rakstījis
ievadvārdus, un arī grāmatas
materiāls Latvijā nonācis, patei
coties viņa aizrautībai un nesav
tībai. “Viktora Arāja tiesas prā
vas” redaktors Uldis Neiburgs,
kam veicies iepazīties un sastrā
dāties ar šo vīru kā Latvijā, tā
ASV, par viņu saka: “Daudzās
klātienes un neklātienes disku
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23. Divdīgļlapju klases augs. 26.
Metalla nauda. 29. Balle, kuŗas
dalībnieki ierodas maskās un
īpašos tērpos. 30. Pilsēta Brazī
lijā, osta pie Atlantijas okeana.
31. Medicīniska iestāde. 32. Vī
nogu šķirne. 33. Uzstāšanās vie
ta cirkā. 34. Tēls J. Štrausa ope
retē "Sikspārnis".
Stateniski. 1. Pilsēta Polijas
dienvidos. 2. Valstu apvienība.
3. Aizbildne, aizgādne. 4. Budis
tu svētnīcas. 5. Lielas lapsenes.

7. Kollektīvs darbs bez
atlīdzības. 9. Gatve.
11. Richarda Vāgnera
9
opera. 12. Sanitāri pa
sākumi lipīgu slimību
izplatīšanās novērša
nai. 14. Vizuālās māk
slas veids. 16. Pilsēta
Polijā, Vislas krastos.
16
17. Divmastu buru
kuģis ar taisnām bu
rām abos mastos. 18.
Saules dievs seno
ēģiptiešu mītoloģijā.
21. Valsts Vidusame
rikā. 23. Peldēšanas
stils. 24. Panātru
dzimtas augs. 25. ASV
pavalsts. 26. Pilsēta
28
Indijas dienvidos. 27.
Novada centrs Zem
galē. 28. Latviešu dzie
dātājs (1907-1987).
Krustvārdu mīklas
(Nr. 47) atrisinājums
Līmeniski. 4. Astra.
5. Sevans. 7. Litene.
10. Mulla. 11. Manila.
12. Naskas. 13. Saku
sis. 16. Batika. 19. Pi
rita. 22. Terīnes. 23.
Cēzars. 24. Stirna. 25. Lafetes.
26. Rainis. 28. Patoss. 30. Sa
skare. 35. Ampērs. 37. Vagoni.
38. Trose. 39. Astere. 40. Rasols.
41. Raibs.
Stateniski. 1. Sasmaka. 2. Stils.
3. Galanti. 5. Samalt. 6. Vīns.
8. Elks. 9. Eksoti. 14. Karafes. 15.
Sinatra. 17. Amēba. 18. Korti.
20. Istra. 21. Tonis. 27. Iecava.
29. Osmijs. 31. Austere. 32. Re
verss. 33. Spēt. 34. Loro. 36.
"Ronis".

universitātē, kur 1968. gadā arī
ieguva vēstures doktora gradu,
parallēli strādājot par mācībspē
ku Ņujorkas štata Itakas kolle
džā. Darba gaitas tajā viņš pa
beidza kā profesors.
A. Ezergailis sākotnēji speciā
lizējās Krievijas un modernās
Eiropas, kā arī Otrā pasaules
kaŗa vēsturē, bet 80. gadu otrajā
pusē pievērsās nacistu iniciētā

un organizētā holokausta nori
sēm vācu okupētajā Latvijā, at
gādinot trimdai un tāpat dau
dziem Latvijā neērtas patiesības.
A. Ezergailis bija vienīgais lat
viešu vēsturnieks, uz kuŗa viedokli jau 80. gadu beigās At
modas notikumu un PSRS sa
brukuma sakarā sāka atsaukties
ASV laikraksti.
Vienlaikus A. Ezergaiļa zinā
šanas, viedoklis un autoritāte
kļuva nenovērtējami, kad 90. ga
dos sākās Krievijas propagan
das uzbrukumi Latvijai un vaja
dzēja atspēkot arī Rietumos ap
ritē esošos pārspīlējumus. Pie
mēram, ka holokausts Latvijā
bijis pašu latviešu iniciatīva.
Krievijas propaganda joprojām
operē ar PSRS laiku apgalvojumu, ka kaŗa gados Latvijā no
Rietumeiropas esot ievesti un
nogalināti 300 tūkstoši ebrēju.
A. Ezergailis, balstoties Vācijas
archīvu dokumentos, jau pirms
pārdesmit gadiem konstatēja,
ka nacisti Latvijā ieveduši ne vai
rāk kā 22 tūkstošus ārzemju
ebrēju, kas nogalināti 1941. gada
nogalē Rumbulas un Biķernieku meža akcijās. Protams, tas
bija prātam neaptverams nozie
gums, taču kādam to “vajadzēja”
vēl palielināt vairāk nekā 14
reižu! Var sacīt, ka jubilāra pē
tījumi ļāvuši mums un arī rie
tumniekiem paraudzīties uz
holokaustu Latvijā “bez sovjetu
brillēm”.
Lai turas veselība un spars,
cienījamo profesor!

Uz salas Daugavā pie Kokneses top Likteņdārzs – gaišas atceres
vieta, kur svinēt latviešu tautas izturību un spēku. Tas ir arī Tavas
ģimenes un dzimtas Likteņdārzs, veltīts visiem latviešiem, kas 20.
gadsimtā gājuši bojā vai cietuši svešu varu dēļ. Likteņdārzs top
kopdarbībā un par ziedojumiem, tā atbalstītāju skaits jau pārsniedz
500 tūkstošus. Mūsu nākamais lielais kopdarbs --- uzcelt Saieta
namu! Palīdzi! Ziedo!
Nodibinājums “Kokneses fonds”
Adrese: Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011, Latvija
info@koknesesfonds.lv
Ziedojumiem EUR:
AS “Citadele banka”
Konts: LV94PARX0015211160001
SWIFT: PARXLV22
Starpniekbanka ziedojumiem USD:
USA CITIBANK, N.A., NEW YORK
Konts: 36392149
SWIFT/BIC: CITIUS33
Vairāk informācijas
www. liktendarzs.lv

2020. gada 19. decembris – 9. janvāris

LAIKS

SPORTS

Nopirkšu mežu ar zemi
vai lauku viensētu Latvijā.
Tālr.+37126317617;
e-pasts:
ingmars.varpins@inbox.lv

Artūrs Plēsnieks
Londonas
Olimpiskajās
spēlēs – piektais!
Porziņģa pozicijas
NBA labāko
spēlētāju sarakstā

Notikusi Londonas Olimpisko
spēļu rezultātu pārskatīšana.
Latvijas svarcēlājs Artūrs Plēs
nieks pēc sāncenšu diskvali
fi
kācijām par dopinga lietošanu
Londonas Olimpiskajās spēlēs
ieguvis piekto vietu svara katē
gorijā līdz 105 kilogramiem,
ziņo Starptautiskā Olimpiskā
komiteja (SOK).

Salīdzinot ar sezonu iepriekš,
kad ietekmīgais Ziemeļamerikas
sporta medijs ESPN Latvijas
basketbola zvaigzni Kristapu
Porziņģi nosauca par Nacionālās
basketbola asociācijas (NBA) 34.
labāko spēlētāju, viņš zaudējis
savas pozicijas. ESPN publicējis
rangu no 50. līdz 11. pozicijai ar
basketbolistiem, kuŗus uzskata
par labākajiem līgā 2020./2021.
gada sezonā. Pirmo desmitnieku
medijs publicēs vēlāk.
Artūrs Plēsnieks

Viens no Dalasas Mavericks
komandas līderiem Porziņģis ie
rindots vien 41. vietā, kas, salī
dzinot ar 2019./2020. gada sezonu,
ir par septiņām vietām zemāk.
Kristapa kritums tiek skaidrots ar
savainojumu, kuŗu basketbolists
guva izslēgšanas spēlēs Orlando,
lai gan pirms iedzīvošanās traumā
viņš bija viens no labākajiem
spēlētājiem “burbulī”. Pirms pa
gājušās sezonas Porziņģis smagas kājas traumas dēļ nebija
spēlējis 20 mēnešus.
Aiz Porziņģa sarakstā atrodas
(42.) Nikola Vučevičs, (43.) Dže
rens Džeksons juniors, (44.) Drei
monds Grīns, (45.) Gordons Hei
vords, (46.) Keriss Leverts, (47.)
Viktors Oladipo, (48.) Kemba
Volkers, (49.) Spensers Dinvidijs
un (50.) Domants Sabonis. Savu
kārt par Porziņģi labāki basketbolisti – (40.) Freds Vanvlīts, (39.)
Malkolms Brogdons, (38.) Šajs
Gildžess-Aleksandrs, (37.) Markuss
Smārts, (36.) Rasels Vestbruks...
***
Dalasas Mavericks, spēlējot
bez Kristapa Porziņģa, izcīnīja
uzvaru Nacionālās basketbola
asociācijas (NBA) pirmssezonas
pirmajā pārbaudes spēlē. Mave
ricks viesos ar rezultātu 112:102
pārspēja Milvoki Bucks. Porziņ
ģis turpina rehabilitāciju pēc
rudenī veiktās meniska operā
cijas un ātrāk par janvāri
laukumā neatgriezīsies.

2012. gada Olimpisko spēļu
čempions svarcelšanā Oleksijs
Torohtijs vairāk nekā septiņus
gadus pēc starta tika diskvali
ficēts. Sacensību laikā Torohtija
nodoto analīžu atkārtotajās pār
baudēs tika atrasts anaboliskais
steroīds dehidrohlormetiltestosterons. Šī iemesla dēļ viņam
piešķīra diskvalifikāciju, kas ir
spēkā no 2018. gada 18. decem
bŗa līdz 2020. gada 17. decembrim. Šī iemesla dēļ par 2012.
gada olimpisko čempionu svara
katēgorijā līdz 105 kilogramiem
tika kronēts irānis Navabs Na
siršelals. Otro vietu ieguva sā
kotnējais bronzas medaļnieks no
Polijas Vojcehs Bonks, bet bronzu ieguva Uzbekistānas pārstāvis
Ivans Jefremovs, kuŗš Londonā
ierindojās piektajā pozicijā. Jef
removs pie bronzas tika, jo dis
kvalifikāciju saņēma arī ceturto
vietu izcīnījušais Ruslans Nuru
dinovs no Uzbekistānas. Arī
viņš tika pieķerts dopinga lie
tošanā. Visas minētās diskvali
fikācijas ļāvušas Latvijas svarcē
lājam Artūram Plēsniekam no
septītās vietas pakāpties uz piekto. Par oficiālajiem rezultātiem
aģentūru LETA informēja SOK.

Martins Dukurs
dala uzvaru Īglsā
Latvijas skeletonists Martins
Dukurs Austrijas pilsētā Insbrukā
Pasaules kausa (PK) sezonas tre
šajās sacensībās dalīja pirmo vietu
ar krievu Aleksandru Tretjakovu,
bet Martina brālis Tomass ierin
dojās desmitajā vietā.
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Martins Dukurs
Martins trasi veica minūtē un
45,52 sekundēs, kas izrādījās tikpat, cik Tretjakovam. Viņi par
divām sekundes simtdaļām ap
steidza citu Krievijas skeletonistu
Ņikitu Tregubovu. Tomass Du
kurs no uzvarētājiem atpalika par
0,67 sekundēm, ieņemot 10. vietu.
Pirmajā braucienā Martins Du
kurs grubu
ļainajā Īglsas trasē
Insbrukā startēja septītais un ar
vairākām nelielām saslīdēšanām
trasē ieņēma pirmo vietu, trasi
veikdams 52,90 sekundēs. Ar 12.
numuru startēja brits Mets Ves
tons, kuŗš labi brauca un finišā
sasniedza vienādu laiku ar
Martinu, dalot pirmo vietu.
Nākamais trasē devās Tomass
Dukurs, kuŗš starta ieskrējienā
Martinam zaudēja 0,16 sekun
des, kuŗas trasē atspēlēt neiz
devās. Turklāt trases vidū nācās
koriģēt skeletona gaitu, un tuvo
šanās labāko skeletonistu rezul
tātiem tika apturēta, zaudējot uz
varētājiem 0,36 sekun
des un
ieņemot devīto vietu braucienā.
Trešo un ceturto vietu ieņēma
Krievijas sportisti, kuri šajā trasē
bija tre
nējušies arī iepriekšējā
nedēļā, Ņikita Tregubovs, Alek
sandrs Tretjakovs un Daņils Ro
manovs, kuŗš sasniedza ātrāko
starta laiku – 4,83 sekundes (M.
Dukuram tas bija 5,90 sekundes).
Tregubovs no līderiem atpalika
par 0,07, bet Romanovs un Tret
jakovs, kuŗš vairākkārt kļūdījās
trasē, saskaroties ar trases apma
lēm, par 0,14 sekundēm, dalot
ceturto vietu.
Pēc trim posmiem Pasaules
kausa kopvērtējuma lī
deris ar
675 punktiem ir Martins Du
kurs, 578 punkti ir vācietim
Aleksandram Gasneram, Tregu
bovam ir 560 punkti, bet 546
punkti ir Tomasam Dukuram.
***
Latvijas skeletoniste Endija
Tērauda (attēlā) Austrijā Pa
saules kausa trešajā posmā ie
rindojās 11. vietā.

Tālr: 973-746-3075

PĒRK ĪRES NAMU

**Pērk daudzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;
**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;
A.Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net
A.Padegs 845-462-3317 (NY)
apadegs@optonline.net

Vaļņu iela 3, Rīga, LV–1050
e-pasts: matiss@ska.lv
+371 28390346
Juvelieru meistari jau trešajā paaudzē!

KRIKIS JEWELERS
Pārdod, uzpērk, labo, izgatavo

ZIEMSVĒTKI JAU KLAUDZINA PIE DURVĪM!
Ir laiks pasūtināt dāvanas, domājot par tiem,
kuŗus mēs mīlam un gribam iepriecināt.

PO BOX 180230, DELAFIELD, WI 53018
TALR. (262) 593-2503, (262) 366-2918
WWW.KRIKISJEWELRY.COM
E-PASTS: PARSLA@KRIKISJEWELRY.COM

(Turpināts 20. lpp.)
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DIEVKALPOJUMI

No mums škīrusies mūsu bērnības, jaunības mūža draudzene

SILVIJA BIRKERTS

Mīlestībā piemin
RUTA GRASIS, MĀRA, AUGIE, KRISTIJA AR ĞIMENĒM

Mūžībā aizgājusi mūsu
mīļā māsa, tante un krustmāte

RASMA KALNIŅŠ
Dzimusi 1937. gada 28. oktobrī Rīgā,
mirusi 2020. gada 21. oktobrī Ņujorkā

Cik grūti ticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt,
Un tavu smaidu, vienkāršu un siltu,
Mums vajadzēs tik sirdī saglabāt.

Mīlestībā un pateicībā viņu piemin
BRĀLIS JURIS, MĀSA SILVIJA AR ARNI
SANDRA, KRUSTMEITA INGRĪDA AR GREG
BROOKE UN AUSTIN

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa
zināties ar sarīkojumu un
dievkalpojumu rīkotājiem, pre
cīzējot, vai paredzētie sarīko
jumi notiks, vai tie ir atcelti!
LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā
(1955 Riverside Dr., Los An
geles, CA 90034). Mūsu drau
dze vēl nedrīkst rīkot dievkalpojumus Losandželosā.
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājas lapa:
www.seattlelatviancenter.com
SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu bied
rība (5220 Brittany Dr. S, Apt.
1410, St.Petersburg, FL 33715),
tālr: 727-827-2338.
Uzmanību! Mainījusies bied
rības Facebook lapa, lūdzam
sekot mūsu jaunajai lapai “Lat
viesu Biedriba St. Petersburg
FL”. Sīkāku infomāciju par pa
sākumiem var uzzināt Bied
rības Facebook lapā vai zvanot
Dacei Nebarei Tel: 917-7551391
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt
dienu 19:30 Centrā. Pensionāru
sanāksmes pirmdienās, 13:00,
Info: 514-992-9700. www.tervete.org
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran
cisco), Info: www.zklb.wordpress.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-trimdasdrau
dze@gmail.com, tālr: 617-2325994. Māc. Igors Safins. Tālr.:
617-935-4917. E-pasts: igorssafins@gmail.com.
Dievkalpojumi tiek elektro
niski piesūtīti draudzes lo
cekļiem. Tāpat Bībeles stundu
pārrunas. Lūdzu sekot ikne
dēļas draudzes ziņām.
Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave,
Chicago IL 60634), tālr.: 773725-3820; e-pasts: cianasdrau
dze@gmail.com;www.facebook.
com/ Čikāgas-Ciānas draudze
255043897965234. Dievk. Notiek
svētdienās 10:00. Pēc dievk.
kafijas galds. Māc. Gundega
Puidza, tālr. birojā: 773-7361295; 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 svētdienās
10:00. Seko sadraudzības stunda.
Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308).
Info: Ilze Folkmane Gibbs,
e-pasts: folkmane@hotmail.com
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561447-9050. Dievk. notiek 14:00.
Pēc dievk. visi lūgti pie kafijas
galda!
Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside
Dr., Los Angeles CA 90039).
Dievkalpojumi notiek plkst.
11:00. Mūsu baznīcā vēl arvien
nedrīkst rīkot dievkalpojumus.
Turpinām izsludināt virtuālos
dievkalpojumus.
Džamaikpleinas Trīsvienī
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian
Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA
02766). Svētdienās 11:00 Dievk.
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr.
Jānis Keggi, draudzes sekretāre
Zigrida Kručkova, tālr.: 617323-0615.
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 noteikumiem un pašlaik nenotur
dievkalpojumus baznīcā, bet
arī mums nav nolemts da
tums, kad dievnamu atkal
atvērs.
Svētdienu svētbrīži māc. A.
Graham vadībā notiek plkst.
10:00 (pēc Austrumu laika)
virtuālā vidē. Facebook mājas
lapa Latvian Lutheran united
church in Kalamazoo, un You
tube, atrodot kanālu Latviešu
apvienotā draudze Kalamazoo.
Klīvlandes apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lake
wood, OH 44107) Drau
dzes dievk. notiek svētdienās
11:00. Bībeles stundas notiek
10:00 katra mēneša otrajā un
ceturtajā trešdienā. Baptistu
dr.: Bethel Baptist Church (2706
Noble Rd, Cleveland 44121)
Dievk. notiek svētdienās 14:30.
Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.:
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis
Indriksons, tālr.: 402-438-3036.
Dievk. notiek 1.un 4. svētdienā
10:00. Otrajā svētdienā dievk.
angļu valodā. Pensionāru saiets
katru otro ceturtdienu.
Mančesteras latv. ev. lut. dr.:
(21 Garden St, Manchester, CT
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis,
tālr.: 413-568-9062.
Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213),
tālr.: 414-258-8070. Māc. Janis
Ginters tālr: 2607975695 Drau
dzes priekšnieks: Andrejs Junge
tālr: 4144166157 Dievk. notiek
svētdienās 10:00.
Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407). Pēc
dievk. sadraudzība.
Mineapoles-St.
Paulas
latviešu evaņģēliski luteriskās
draudzes video dievkalpojumi
notiek katru nedēļu, tos var
skatīties mndraudze.org.
Montrealas
latv.
Trīsvienības ev. lut. dr.: Trinity
Latvian Church (P.O. Box 39,
Station NDG, Montreal QC
H4A 3P7), tālr.: 514-992-9700.
www.draudze.org vai www.tervete.org Dievk. vada dr. pr.
Jānis Mateus un Vik. Zvirgzds.
tālr.: 5144812530, e-pasts: prez@
draudze.org. Dievkalpojumi
Centrā.
Ņūbransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: Draudzes dievnams (12 GatesAve, East Brun
swick, NJ 08816). Māc. Ieva
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908638-1101, e-pasts: latvianlutheranchurch@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
Skudiņa.Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.:
314 457 1830, kalninsirene@
gmail.com.
Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd
Ave. N.E. Seattle, WA 98125)
Dievkalpojumi notiek 10:30.
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206674-9600; e-pasts: cilnis@
earthlink.net. Baznīcas mājas
lapa: 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 727-7971911.
Sv. Pēterburgas Latviešu ev.
luterāņu Draudzes Ziņas:
Sakarā ar vīrusu visi dievkalpojumi un Bībeles stundas
notiks Faith Lutheran baznīcā,
kas atrodas 2601 49th Street
North, St. Petersburg, FL.
Dievkalpkojumi Svētdienās,
plkst. 14:00 (2 pm):
25. decembrī Svētku diev
kalpkojums
3. janvārī
17. janvārī
Bībeles Stundas Svētdienās,
plkst. 14:00 (2 pm):
13. decembrī
20. decembrī
10. janvārī
24. janvārī
v. Pēterburgas Latviešu ev.
luterāņu draudzes ziņas:
Tērvete – Trīsvienības drau
dze: Dievkalpojumi centrā.tālr:
514-992-9700, www.draudze.
org. Māc. Zvirgzda tālr: 613400-3288, 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.
(Turpināts 19. lpp.)
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Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība
un Latvijas Okupācijas mūzeja saime
sēro un izsaka līdzjutību tuviniekiem par
Astrīdas Jansones,
ilggadējās mūzeja atbalstītājas, aiziešanu Mūžībā
(19.03.1930. – 08.12.2020.)

Mūžībā aizgājusi izcilā latviešu patriote,
sabiedriskā darbiniece un publiciste

ASTRĪDA JANSONE
(1930. 19. III – 2020. 8. XII)

Izsakām visdziļāko līdzjutību Astrīdas ģimenei un viņas
plašajam draugu pulkam Latvijā un ārzemēs.
Pasaules brīvo latviešu apvienība
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PĒTERIS SKUJIŅŠ

Dzimis: 21.7.1944. – Rīgā, Latvijā,
miris: 10.14.2020. – Staten Island, NY
Svešas zemes izstaigājies,
Gudrībiņas pielasījies.
Sveiks lai dzīvo Sprīdītis.
Pašas laimes luteklis!
(A. Brigadere)

Domās arvienu viņu turēs jaunības draugi
un Bruklinas Vilki Kopu Skauti:
INESIS BĒRZIŅŠ
ERNESTS MORTUZĀNS
MĀRIS SERMOLIŅŠ
FRICIS STROBELS

Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars...
(O.Vācietis)
Ar skumjām paziņojam, ka 2020. gada 8.decembra rītā no mums šķīrās studenšu
korporācijas Spīdola filistre, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere

ASTRĪDA JANSONE

Izsakām sirsnīgu līdzjūtību Astrīdas māsām, tuviniekiem un visiem, kuŗiem bija laime
satikt un iepazīt Dārlingu – Astrīdu Jansoni (19.03.1930. Latvijā – 8.12.2020. Latvijā)

DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
E-pasts:baznica@bellnet.ca.
Info:
www.stjohnslatvian.ca
Māc. Ģirts Grietiņš (adrese: 40
Hollyberry Trail, North York
ON M2H 2S1), tālr: 647-9865604, E-pasts: grietins@gmail.
com. Dr. pr. Kārlis A.Jansons,
tālr.: 9053385613, e-pasts:
kjan27@gmail.com. Pr.vietn.
Sibilla Korule. Dāmu kom.pr.
Maija Sukse, tālr.: 4162214309.
Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: Draudzes nams (400
Hurley Ave, Rockville, MD
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. 703/4428458 un epasts-dzalmanis@
yahoo.com).
Katru trešdienu, plkst 10:00
Svētbrīdis (virtuāli)
Draudzes virtuālie svētbrīži
notiek Zoom platformā.
Pieslēgšanās norādes ir at
rodamas draudzes mājaslapā:
www.dcdraudze.org kā arī re
gu
lāri tiek izsūtītas elektro
niski.
Tie, kas nelieto internetu,
var piedalīties, iezvanot pa
telefonu +1 (301) 715-8592 un
ievadiet Meeting
ID 5666715765
Katru trešdienu – plkst
10:00 Rīta svētbrīdis.
Adventa svētdienas – 6., 13.,
10. decembrī – plkst. 11:00
Svētbrīdis & Sadraudzība
KRISTUS PIEDZIMŠANAS
SVĒTKOS
Ceturdien, 24. decembrī –
plkst. 17:00 Ziemsvētku vaka-

ra dievkalpojums
Ziemsvētku dienas dievkalpojumi 25. decembrī – plkst.
11:00 svētbrīdis, svētdien, 27.
decembrī – plkst. 11:00
Svētbrīdis & sadraudzība
Vecgada vakara dievkalpojums, 31. decembrī – plkst
19:00
Gadumijas Svētbrīdis
2021. gada 3. janvārī – plkst.
11:00 svētbrīdis & sadraudzība
TIKŠANĀS KLĀTIENĒ: ce
ram tikties arī klātienē-āra
stavlaukumā, ievērojot visus
COVID-19 noteikumus. Plani
var jebkurā laikā mainīties.
Atkarībā no vīrusa izplatības
un iespejamo ierobežojumu
pastiprināšanas. Tādēļ lūdzm
sekot jaunumiem iknedēļas
e-pasta sūtījumos.
Svētdien, 13. decembrī:
12:00-16:00 Gramatu galds
būs atvērts tiem, kas iepriekš
pieteikusies. Tuvākā infor
mācija īsziņas – 16:00 Latviešu
skolas eglīte (stāvlaukumā aiz
baz
nī
cas – Svētdien, 20
decembrī – plkst 18:00 Svecīšu
dievkalpojums (stāvlaukumā
aiz baznīcas).

Studenšu korporācijas Spīdola Globālā prezidija vārdā t/l glob! sen! fil!
Agnese Eglone

Sit tibi terra levis....

Mūžībā aizgājusi
Mūsu mīļā māsīca, krustmāte, tante

MAIJA ASBERGA,
dz. OŠIŅA

Dzimusi 1928. gada 2. septembrī, Rīgā,
mirusi 2020. gada 4. decembrī, Bostonā
Bet tava piemiņa, tavs vārds
Uz mūsu dvēseles stīgām
Vēl ilgi, ilgi skanēs
It kā pavasara sveiciens silts!
(Fr. Bārda)

Aizsaulē iegājusi mūsu mīļā daiņotāja

MAIJA ASBERGA,

***

Lūgums sūtīt
SARĪKOJUMU un
DIEVKALPOJUMU
ziņas uz e-pastu:
rigaven@aol.com
– Inese Zaķis –
ne vēlāk kā
PIEKTDIENĀS.

Mīlestībā viņu piemin
VALDA
KARMENA, JĀNIS
DAGNIJA, EGONS
KRISTA, ANDRA

dzim. OŠIŅA

Dzimusi 1928. gada 2. septembrī Rīgā,
mirusi 2020. gada 4. decembrī Bostonā

Dziedat skaisti, eņģelīši,
Pa debesu maliņām,
Lai dvēsele nemaldās,
Pie Dieviņa daiedama.
T.dz.

Sērojot piemin
PIEKTVAKARA PUDURIS BOSTONĀ

LAIKS
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(Turpināts no 17. lpp.)
Pirmo uzvaru šajā sezonā
izcīnīja krieviete Jeļena Ņikitina.
Dāmas trasē devās pēc vīru
sacensībām, bet spēcīgās snig
šanas dēļ nācās atcelt pirmā
brauciena rezultātus. Tāpat šo
lēmumu ietekmēja Keitijas Ta
nenbaumas brauciens. Apkalpo
jošais personāls trasē atstāja
ledus birsti, bet Tanenbauma to
savlaicīgi pamanīja un misēkli
likvidēja. Vēlāk Starptautiskā
Biatlona un skeletona (IBSF)
federācija paziņoja, ka pirmā
brauciena rezultāti netiks ņemti
vērā, un uzvarētāja tiks noteikta
vienā braucienā. Tērauda atcel
tajā braucienā sasniedza 17. re
zultātu.

Ķibermanis zaudē
tikai vāciešiem
Īglsas trasē Austrijā tika aiz
vadīts Pasaules kausa trešais
posms bobslejā divniekiem. Trešo
vietu ieņēma Oskars Ķibermanis
kopā ar Matīsu Mikni, zaudējot
tikai diviem vācu pilotētiem
divniekiem.

Oskars Ķibermanis un Matīss
Miknis // FOTO: AP/Scanpix
Devītajā pozicijā sacensības
noslēdza Ralfs Bērziņš kopā ar
Dāvi Spriņģi, bet desmitajā Os
kars Melbārdis ar Intaru Dambi.
Sacensībās triumfēja vācu piloti
Johannes Lochners un Fran
česko Frīdrichs. Lochners abos
braucienos negaidīti apbrauca
pirms tam Siguldā četrās sa
censībās nepārspēto Frīdrichu,
iekšējā Vācijas komandas duelī
uzvarot ar 0,30 sekunžu pār
svaru. Ķibermanis/ Miknis pir
majā braucienā spēja apsteigt
Lochneru, bet otrajā vācietis bija
labāks par Latvijas duetu. Divu
braucienu summā uzvarētājiem
Ķibermanis/ Miknis zaudēja
0,47 sekundes. Bērziņš/Spriņģis
divu braucienu summā uzva
rētājiem zaudēja 1,24 sekundes,
bet vēl par 0,08 sekundēm lēnāki
bija Melbārdis/ Dambis.

Medaļas gāja
secen...

Divu braucienu summā uzvaru svinēja pasaules čempioni no
Vācijas Tonijs Egerts/Saša Be
nekens, kuŗi bija nepārspēti abos
braucienos. Viņi par 0,155 se
kundēm apsteidza austriešus
Tomasu Štoiju/Lorencu Kolleru,
bet vēl viens Austrijas duets
Janniks Millers/Armīns Fraušers
līderiem zaudēja 0,196 sekundes.
Brāļiem Šiciem otrajā braucienā
padevās labs starts, bet trases
lejasdaļā gadījās neliela kļūda, kā
rezultātā medaļas gāja secen.
Duets braucienā ierindojās de
vītajā vietā, bet summā sestā
pozicija, līderiem zaudējot 0,396
sekundes.
Mārtiņš Bots/Roberts Plūms
otrajā braucienā demonstrēja
labāku sniegumu, tomēr no
braucienā neizdevās attīstīt gana
lielu ātrumu, kā rezultātā devītā
vieta un 0,755 sekunžu deficits
no līdera. Arī otrajā braucienā
viņi ierindojās desmitajā pozi
cijā. Oskars Gudramovičs/Pē
teris Kalniņš otrajā braucienā
piedzīvoja kritienu un ierindojās
19. vietā. Summā Latvijas sportistiem 19. pozicija.
Individuāli Artūrs Dārznieks,
Gints Bērziņš un Riks Kristens
Rozītis ierindojās ārpus vadošā
desmitnieka, bet šosezon labu
sniegumu demonstrējušais Kris
ters Aparjods traumas dēļ ne
startēja. Dārznieks aizvadīja labu
otro braucienu un ierindojās 15.
vietā, bet divu braucienu summā
viņam 13. pozicija ar 0,705 se
kunžu atpalicību. Rozītim pa
devās labs starts, taču braucienā
16. rezultāts, summā izcīnot 14.
poziciju. Viņš uzvarētājam zau
dēja 0,773 sekundes. Bērziņš
otrajā braucienā trases lejasdaļā
spēja attīstīt labu ātrumu un
ierindojās 13. pozicijā, divu
brau
cienu summā zaudēdams
0,812 sekundes, kas viņam deva
15. vietu.
Latvijas kamaniņbraucēja Ken
dija Aparjode ieguva 3. vietu
Pasaules kausa posmā Oberhofas
trasē, Vācijā, un pirmo reizi
karjērā individuāli nopelnīja
vietu uz goda pjedestala pamat
sacensībās.

Kendija Aparjode

Kendijai ļoti patīk Oberhofa,
kas līdzīgi kā Sigulda ir “strādā
jama” trase. “Ar patīkamām sa
jūtām braucu uz šejieni,” pa
stāstīja medaļniece. Aparjode ik
gadu pieraksta izbrauktās trases,
kas viņai palīdz pieņemt lēmu
mus sacensībās nākamajās se
zonās. Pirms starta viņa naktī
diez cik labi nav gulējusi uztraukuma vai kāda cita iemesla dēļ,
bet zināja, ka jāizdara savs darbs
un TOP 6 rezultāts noteikti ir
iespējams.
Elīza Tīruma ieguva sesto
vietu, Ulla Zirne bija 13., savu
kārt Sigita Bērziņa ierindojās 18
Ledus trasē Andris un Juris .vietā 28 dalībnieku konkurencē.
Šici // FOOT: AP/Scanpix/LETA Stafetē (Kendija Aparjode, Riks
Latvijas kamaniņu braucēji
brāļi Juris un Andris Šici
Pasaules kausa (PK) izcīņas
trešajā posmā Vācijā, Vistleras
trasē, otrajā braucienā pieļāva
nelielu kļūdu, kā rezultātā
neizdevās pakāpties augstāk par
sesto poziciju.

Kristens Rozītis un Andris Šics/ trešā posma Hohfilcenē sprinta
Juris Šics) Latvijas komanda sacensībās ar vienu kļūdu šau
izcīnīja piekto vietu.
tuvē stāvus ierindojās 20. vietā,
Sanita Buliņa ieņēma 64. vietu,
savu pirmo uzvaru PK sa
Pieviļ trīs kļūdas bet
censībās izcīnīja Baltkrievijas
pirmajā šautuvē sportiste Dinara Alimbekova.
Latvijas vadošais biatlonists
Andrejs Rastorgujevs Pasaules
kausa (PK) trešajā posmā 10 km
sprinta distancē Austrijā pirmajā
šaušanā pieļāva trīs kļūdas, kā
rezultātā viņš ierindojās 36.
vietā, bet pirmo uzvaru izcīnīja
norvēģis Johanness Dale. Dis
tancē Rastorgujevam bija 15.
ātrākais solis.

konkurencē viņa ir piektā.
Līdere ar 377 punktiem ir šajā
nedēļas nogalē abās sacensībās
uzvarējusī Brenana.
Norisinājās arī 15 km brīvā
stila sacensības vīriešiem, kur
48. vietu izcīnīja Raimo Vīgants,
bet 59. pozicijā bija Indulis
Bikše. Visu goda pjedestalu aiz
ņēma Krievijas sportisti.

Pasaules
čempionātu varētu
pilnībā pārcelt uz
Minsku
Patricijai Eidukai
Ja Latvija polītisku apsvērumu
– astotā vieta! dēļ atteiksies rīkot 2021. gada

Andrejs Rastorgujevs

Latvijas vadošā distanču slē
potāja Patrīcija Eiduka Šveices
pilsētā Davosā Pasaules kausa
(PK) sezonas otrajā posmā
sprintā klasiskajā stilā pirmo
reizi karjērā pārvarēja kvali
fikāciju, taču netika tālāk par
ceturtdaļfināla slēpojumu.

Šosezon pirmās sacensības
aizvadīja Edgars Mise, kuŗš ne
vienā no šautuvēm kļūdas ne
pieļāva un finišēja sev rekord
augstajā 72. pozicijā. Viņš nor
vēģim zaudēja divas minūtes un
46,4 sekundes. Roberts Slotiņš
pirmajā ugunslīnijā kļūdījās trīs
reiz, bet otrajā neaizvēra vēl
divus mērķus un ar trīs minūšu
un 50 sekunžu deficītu ierindojās
95. vietā starp 107 biatlonistiem,
kuŗi izgāja uz starta. Slotiņam
distancē bija 71. ātrākais solis,
bet Mise šajā rādītāja sasniedza
100. vietu.
Andrejs Rastorgujevs ar trim
kļūdām šaušanā stāvus spēja
pakāpties par sešām vietām
augstāk 12.5 km iedzīšanas sa
censībās Pasaules kausa posmā
Hohfilcenē. Teju nevainojamas
sacīkstes aizvadīja Francijas iz
lases sportisti Kantēns FijonsMajē un Emiljēns Žakelēns, kuŗi
tādējādi varēja svinēt dubultuzvaru. Abas šaušanas guļus Ras
torgujevs veica nekļūdīgi, kas
trases vidusdaļā (6.2 km) viņam
ļāva pakāpties līdz pat 16. vietai,
no līdera atpaliekot par 1:18.6
minūtēm. Pirmajā šaušanā stā
vus Alūksnē dzimušais biatlonists neaizvēra vidējo mērķi,
taču arī pārējo sāncenšu kļūdu
dēļ viņš tomēr vēl spēja palikt
divdesmitniekā. Tomēr diemžēl
pēdējā šautuve Rastorgujevam
atkal izvērtās nesekmīga – divi
soda apļi (kļūdas trešajā un ce
turtajā šāvienā) nozīmēja atkal
neiekļūt labāko divdesmitniekā.
Finišu Latvijas sportists sasnie
dza kā trīsdesmitais (+2:37.4).
Viņa labākais šīs sezonas re
zultāts joprojām paliek 21. vieta
20 km individuālajā distancē
Kontiolahti, kas bija pats pirmais
starts sezonā.
Latvijas vīriešu izlase, kuras
sastāvā ir Andrejs Rastorgujevs,
Aleksandrs Patrijuks, Edgars Mise
un Roberts Slotiņš, Hohfilcenē tika
apsteigta par apli Pasaules kausa
trešā posma 7,5x4 kilometru
stafetē, paliekot 25. vietā, uzvaru svinēja Zviedrijas kvartets.
***
Latvijas biatloniste Baiba
Bendika Pasaules kausa (PK)

Uzvaru kvalifikācijā izcīnīja
Rozija Brenana no ASV, kuŗa
tuvāko sekotāju Sofiju Hamil
toni-Kaldvelu apsteidza par 1,75
sekundēm. Eiduka 1,5 km gaŗajā
distancē līderei piekāpās par
6,79 sekundēm un ierindojās 14.
vietā. Eiduka pirmo reizi karjērā
sprinta disciplīnā iekļuva vado
šajā trīsdesmitniekā, tādējādi
viņa pēcpusdienā bija tiesīga
piedalīties finālsacensībās. Lat
vijas slēpotāja par savu sniegumu
nopelnīja 50,92 FIS punktus.
Patrīcija Eiduka Davosā izcī
nīja astoto vietu Pasaules kausa
sacensībās 10 kilometru distancē
brīvajā stilā, veicot jaunu ierakstu Latvijas distanču slēpošanas
vēsturē. Sacensībās ar intervālu
startu Eiduka finišēja pēc 25 mi
nūtēm un 48,5 sekundēm, uz
varētājai Rozijai Brenanai no
ASV zaudējot 58,7 sekundes.
Eiduka visos starpfinišos bija
pirmajā desmitniekā, distances
vidusdaļā atrodoties pat piektajā
pozicijā. Finišā viņa tikai nepilnas trīs sekundes zaudēja sla
venajai amerikānietei Džesijai
Diginsai. Sacensībās piedalījās
53 sportistes. Otro vietu ieņēma
krieviete Jūlija Stupaka, kuŗa bija
34,0 sekundes lēnāka par uzva
rētāju, bet trešās vietas ieguvēja
Keilija Svirbala no ASV atpalika
40,5 sekundes. Eiduka par savu
sniegumu nopelnīja 31,52 Starp
tautiskās Slēpošanas federācijas
(FIS) punktus, kas viņai ir kar
jēras labākais rezultāts. Nevie
nam Latvijas distanču slēpotā
jam līdz šim nebija izdevies
finišēt pirmajā desmitniekā Pa
saules kausa sacensībās, taču
jāņem vērā fakts, ka Davosā
nepiedalījās vairākas slēpošanas
lielvalstis. Pasaules kausa kop
vērtējumā Eiduka ar 52 punktiem ieņem 26.vietu, bet U-23

pasaules čempionātu hokejā
kopā ar Baltkrieviju, viss turnīrs
varētu tikt pārcelts uz Minsku,
izdevumā Watson izteicies Starp
tautiskās Ledus hokeja federāci
jas (IIHF) prezidents Renē Fāzels.
Sākotnējā iecere paredz nākamā
gada pasaules čempionātu orga
nizēt Rīgā un Minskā, kur pare
dzētas arī sacensību galvenās cīņas.

Renē Fāzels
“Es nezaudēju cerību, ka situā
cija Baltkrievijā normalizēsies
un pasaules čempionātu tur būs
iespējams organizēt. Padoties nav
manā stilā. Kamēr būs cerība, es
cīnīšos,” sacīja Fāzels. Viņš norā
dīja, ka turnīru nepārceltu uz
Maskavu, kā tas iepriekš vai
rākkārt izskanējis medijos, bet
Sanktpēterburga būtu variants.
“Bet tas būs iespējams tikai tad,
ja Krievija netiks atzīta par
vainīgu notiekošajā dopinga
procesā,” izteicās Fāzels.

Latvijas Futbola
federācijas (LFF)
prezidents Vadims
Ļašenko,

kopā ar Latvijas telpu futbola
izlasi apmeklējot Madridi,
iepazinies ar Spānijas Futbola
federācijas (RFEF) treniņu cen
tru jeb RFEF futbola pilsētu.

LFF prezidents Vadims Ļašenko
(pa kreisi) // FOTO:LFF
2003. gadā celtajā kompleksā
ietilpst pieci futbola laukumi –
divi ar mākslīgo un trīs ar dabīgo
segumu –, telpu futbola halle,
birojs, kurā ikdienā strādā ap
200 no RFEF darbiniekiem, mū
zejs un viesnīca ar 48 istabiņām.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

