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Ja Dievs rakstītu
mūsu 2021. gada rezolūcijas...
Vai tikpat noderīga būtu: “Pa
ļaujies!” Ne vienmēr uzreiz
redzēsim ticības vai Dieva dar
bības rezultātus mūsu dzīvēs,
bet Viņa žēlastība un nodoms
mums nav laikā vai telpā ie
slēgts, tas ir no mūžības uz
mūžību. Kā reiz garīdznieks
Jānis Strautnieks rakstīja:
”Tūkstoš gadu Dieva rokā ir
kā puteklis mēteļa krokā.”
Tā domājot par laiku, iegūs
tam citu perspektīvu visam, kas
LAUMA ZUŠĒVICA,
notiek. Arī par neparedzēti ātro
Latvijas evaņģeliski luteriskās
Covid-19 vakcīnas attīstību! Jau
Baznīcas pasaulē archibīskape 2020. gada beigās to saņēma
arvien pieaugošs cilvēku skaits,
Iesākot Jauno gadu, cilvēki un līdz ar to auga cerība.
mēdz sev izvirzīt rezolūcijas, Raksta, ka tas bija iespējams arī
kādu apņemšanos. Varbūt, ka tādēļ, ka jau pirms četrdesmit
ieejot pagājušajā gadā, tādus
sev uzrakstījāt? Varu tikai mi
nēt, cik no tiem piepildījās gadā,
ko daudzi grib norakstīt, aiz
mirst. Bet varbūt labāk pierak
stīt, ko esam no tā iemācījušies?
Pandēmija savās pēdās atstājusi
postu, sēras, bailes, kas nāk
līdzi 2021. gadā, bet Covid-19
izaicinājumi, ierobežojumi un
pārbaudījumi arī raduši iespē
jas dziļāk ieskatīties sevī, pār
baudīt dzīves pamatvērtības,
labāk iepazīties ar saviem ģi
menes un draudzes locekļiem,
latviešiem pasaules malu malās.
Katra dzīvesvieta pārtapa par
dievnamu, koncerta vai teātŗa
zāli, konferenču vai univer
si
tātes lekciju telpu, skolas istabu.
Un tomēr – pieauga ilgas satikties, ceļot, būt klāt tam, kuŗam
sāp, vismaz ar rokas spiedienu
mīlestībā daloties. Pamazām re
zolūcijas pārtapa par lūgšanām. gadiem zinātnieki sāka cīņu
Ieejot 2021. gadā, sāksim ar pret ļauno HIV vīrusu. Traģiski,
tām. Sarunā ar Dievu mēs ka pret to nav atrasta vakcīna,
varētu prasīt: kādas ir Tavas tomēr – tieši pateicoties zinā
rezolūcijas šim manam Jau šanām, kas iegūtas, to meklējot,
najam gadam? Vai pirmā būtu kā arī technoloģijas sasniegu
pavēle, kas visbiežāk atskan miem, apbrīnojamā ātrumā at
Bībelē? “Nebīsties!” Bailēs ne rasta pote pret jauno korona
spējam izvērtēt situāciju, domāt vīrusu. Līdzīgi, kā no ļauna
loģiski. Bailēs pašaizsardzības radies kaut kas labs.
nolūkos sākam citus saredzēt
Tā arī var notikt cilvēku at
kā ienaidniekus, ne līdzcietējus. tiecībās, kā viena saruna Bībelē
Bailēm ir sava vieta, kad jābēg atklāja, – kad brālis satiek brā
no liesmām vai jāaizsargājas no ļus, kas patiesi viņam pāri bija
vīrusa, bet ilgstoši bailēs būt? darījuši. Viņiem piedodot, Jā
Tas sagrauj sirds veselību. Kris zeps saka: “Nebīstieties; vai tad
tus izsaka arī šādi: “Jūsu sirdis es esmu Dieva vietā? Jūs gan
lai neizbīstas! Ticiet Dievam un bijāt iecerējuši man ļaunu darīt,
ticiet Man!” Daudzreiz Jaun bet Dievs to ir par labu vērsis, lai
gada rezolūcijas saistās ar ap panāktu, kas šodien redzams:
solījumiem uzlabot savu vese daudz ļaudis saglabāt dzīvus.”
lību. Šī Dieva rezolūcija labi (I Moz. I:19-20) Atjaunot cerību
iederētos.
un attiecības – tas viss, šķiet,

kopā der, ieejot 2021. gadā.
Varbūt trešā rezolūcijā Dievs
atgādinātu, kā tas iespējams?
“Mīliet cits citu!” Šī rezolūcija
sevī ietveŗ visu dzīvi, tā ir it kā
pati par sevi saprotama, tomēr
tik daudzas dzīves liecina, ka
to nav nemaz tik viegli izpildīt.
Ir līdzīgi, kā bērniņš sola, pa
tiesi, – es sakārtošu savu istabu!
Bērniņš grib darīt, bet nesaprot, kā, ja neviens nav parādījis,
ko tas nozīmē. Nevis pateicis,
bet parādījis, jo reti kad ar
vārdiem pietiks, lai bērniņš
zinātu, kā atlikt plauktos man
tiņas, apklāt gultu, pakarināt
drēbītes. Dievs un Kristus
mums ne tikai vārdos, bet darbos ir parādījis, ko nozīmē

vēro K. Kīts: “Cilvēki ir nelo
ģiski, nekonsekventi un egoistiski. Vienalga, mīli tos!”
Kā? Kristus savā dzīvē, vārdos
un darbos parādījis, kā tas
iespējams Dieva mīlestības
spēkā. Var notikt salīdzināšanās
ar Dievu un līdzcilvēkiem. Un
tad ir cerība, ka “žēlastība tik
sies ar patiesību, taisnība skūp
stīs mieru.” (Ps 85:11)
Tādēļ klāt vēl viena rezolūcija:
“Nepazaudē cerību!” Cerība rau
gās un dodas uz priekšu, tā
motivē cilvēku meklēt atrisinā
jumus, pārveidot to, kam jā
pārveidojas pasaulē, lai tā būtu
taisnīga un ietu virzienā, kas
nes svētību visiem. Cerības
spēkā atdzīvinātas top sirdis,

tīmeklī!
iks.us
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Numura intervijā
Vaira
Vīķe-Freiberga
3. lpp.

ALA aicina
uz tikšanos
16. janvārī!
4. lpp.

Kā rit Klīvlandes
tautiešu dzīve?
6. lpp.

Daugavas
Vanagiem
jauna vadība
7. lpp.

Kā Amerikas
latvieši cīnījās
"aukstā kaŗa"
frontē?
mīlēt un kā, patiesi mīlot, dzīve
top sakārtota.
Pandēmijas laika varoņi to
sapratuši. Viņi neatlaidīgi strādā,
gādā, mīl, pasauli mēģinot atkal
sakārtot. Tā no kaut kā ļauna
radies tik daudz laba! Zinām,
ka vēl cieš ārkārtīgi daudz ne
tikai slimnieku, bet bezdarbnieku, bēgļu, izsalkušo. Ir arī
noticis pārāk daudz kas tāds,
par ko Dievam un līdzcilvēkiem
jāatvainojas, par ko jālūdz
apžēlošana, jo esam darījuši to,
kas mūs ir attālinājis no Dieva
un no līdzcilvēkiem. Un te nav
runa par maskām vai pandē
mijas dēļ pieprasītiem ierobe
žojumiem. Bet Jauns gads ir
klāt, un nav par vēlu! Tikai
nenokavēsim iespēju mīlēt, sa
kārtot savas attiecības, arī tad,
ja būtu reizēm tā, kā tik skaudri

rodas jaunas idejas, atklātas
tiek jaunas iespējas! Katrs mir
klis, iespēja uzdrīkstēties pie
pildīt Viņa cerības mums nostiprina apziņā, ka Viņš arī pie
pilda apsolījumus mums!
Ne pagātne, ne nākotne
mums pieder, bet šis mirklis
dots, ieejot Jaunajā gadā un
pateicībā lūgt:
Uz Tava altāŗa Tev slavu lieku,
ka mani, putekli, Tu gaismā cel!
Liec strādāt, Kungs, dod žēlas
tības laiku, lai mana tēvu zeme
jaukāk zeļ! (Tirzmaliete)
Strādāsim, lūgsim, lai Dievs
svēta un pasargā mūsu latvju
tautu un zemi, Baznīcu un
plašo pasauli! Viņš lai dziedina
ikkatru un bagātīgi piešķiŗ
savas veltes un Sava Gara spēku
un gudrību, kā saņemtās svē
tības tālāk sniegt!

12. un 14. lpp.

Sandra Kalniete –
par Likteņdārzu
un Latviju
ES paspārnē
13. lpp.

Sporta jaunumi
17. un 20. lpp.
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Vēl pieejami kalendāra
"Četri gadalaiki Rīgas dārzos"
pēdējie eksemplāri

Dāvājiet saviem bērniem, mazbērniem un cittautu draugiem!
Laika Mākslas
kalendārs 2021

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:
3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00

šoreiz Jūs ievedīs Rīgas dārzu
pasaulē, arī tādā, ko nepazīst pat
katrs rīdzinieks. Kalendāra tēma
šogad – "Četri gadalaiki Rīgas
dārzos". Vai Jūs esat bijuši, pie
mēram, dabas parkā "Piejūra"
Mangaļsalā un Buļļos? Vai sen
redzējāt Vērmaņdārza lauvas
rožu laikā? Uz kalendāra vāka
šogad neparasti krāšņā puķu
dobe pie mūsu Baltā nama –
Rīgas Operteātŗa. Un vēl pastaigas pa Mežaparku, Esplanādi...
Pastaigāsimies un priecāsimies
kopā! Ik mēnesi Jūsu mājās būs
gabaliņš skaistās, mīļās Rīgas.

Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784
e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna
mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.
Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.
Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli
par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.
Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas sūtīt Inesei Zaķis
e-pasts: rigaven@aol.com

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

Kalendāra izdošanu atbalsta

Kalendārus var iegādāties par USD 22,– plūs pasta izdevumi,
rakstot čeku Latvian Newspaper Laiks 50 Sternberger Ave,
unit 5 Long Branch, NJ 07740

2021. gada kalendārs: ................... gab.

US $22.00….........…............

Piesūtīšana: ASV – par pirmo US $3.00
Par katru nākamo uz to pašu adresi US $1.50
Ārpus ASV – par katru US $3.50 (NB! Maksa ASV dolaros), tai skaitā pasta izdevumi

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740
laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

Kopā................................................

		

US $....................................................

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

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā:

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

FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!
Laiks pa gaisa pastu Amerikā ...... 3 mēneši $69.00
6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ......... 3 mēneši $69.00
6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ......... 3 mēneši $75.00
6 mēneši $150.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs 3 mēneši $93.00
6 mēneši $186.00
Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Nedēļas teikumi
“Mēs esam sīksta, spītīga un drosmīga tauta. To mūsos ir iestrādājusi vēsture un mūsu
senči. Krize mums ir daudz liegusi, bet tā ir arī pavērusi jaunas iespējas. Mums ir talants,
mums ir darbaspējas un mums ir Latvijas dabas dotās priekšrocības. Es novēlu sev un
mums visiem drosmi mainīties, jo laiks pēc krizes būs citādāks. Būs vajadzīgi lieli mērķi.
Būs vajadzīga drosme atzīt kļūdas un no tām mācīties. Būs vajadzīga drosme turpināt.”
«Lielā Amerika savos plašumos glabā tik daudz vēl
izzināma mūsu mūžam. Dosimies izzināt!» Jūsu Inese

Nedēļas
gudrība

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________
Adrese: _____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ________________________________________________

Valsts prezidents Egils Levits
(no uzrunas Vecgada vakarā)

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

“Darbdiena ir cilvēka die
nišķā maize, kas viņu uztur
veselu un sien pie dzīves.
Svētki turpretī ir cukura
cepumi, ko drīz vien var
atēsties.”
Jānis Jaunsudrabiņš
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“Mēs varam būt laimīgi, ka Latvijā ir tā, kā ir”
Mūsu intervija notiek nāka
mās dienas vidū pēc Ziemas
Saulgriežu nakts – ejam gaismas
virzienā! Esmu priecīga jums
nest sveicienus no mūsu lasītā
jiem Amerikā, Kanadā, Eiropā,
tostarp Latvijā, kuŗiem arī lūdzu
piedalīties šīs intervijas veido
šanā. Proti, aicināju viņus uzdot
jums jautājumus, uz kuŗiem
mūsu lasītājiem būtu svarīgi sa
ņemt tieši jūsu atbildes. Pats pirmais – kā esat iedzīvojusies savā
seniores statusā, turpinot aktī
vitātes starptautiskā laukā?
Aktīvitāšu manam seniores ve
cumam sāk palikt par daudz – tā
varu atbildēt. Pēc sešu gadu dar
bošanās Madrides kluba1 prezidentes amatā, kas noslēdzās 2020.
gada janvārī, vēl turpinu strādāt tā
valdē. Madrides klubs šobrīd ļoti
aktīvi iesaistījies tajos procesos,
kas saistīti ar krizi un pandēmiju.
Turpina notikt sēdes, konferen
ces, semināri, tagad gan jaunajā –
zoom formātā, bet dokumentu
rakstīšana un rediģēšana, dažādu
starptautisku deklarāciju parak
stīšana joprojām aizņem lielu ma
nas ikdienas laiku. Sakarā ar ANO
75. gadadienu vispār ļoti sarosī
jušās starptautiskās organizācijas
ar kuŗām man ir dažāda veida
saistības. Ļoti aktīvs ir bijis starptautiskais Nizami Gandžavi centrs (Nizami Ganjavi International
Centre - NGIC)2, kam rezidence
Baku, Azerbaidžānā, un kam jau
vairākus gadus esmu līdzpriekš
sēde kopā ar Dr. Ismailu Seragel
dinu, bijušo Aleksandrijas (Ēģip
tē) bibliotēkas direktoru. NGIC ir
partneris starptautiski atzītu spe
ciālistu grupā, kas gatavo ziņo
jumus par Covid-19 pandēmiju
kopā ar prestižo medicīnas žur
nālu Lancet un ko vada šī žurnāla
redaktors kopā ar Džefriju Saksu,
pasaulslaveno ekonomikas pro
fesoru no Kolumbijas universitā
tes. Es šai kontekstā esmu līdz
priekšsēde apakšgrupai, kas ziņo
par Covid-19 ietekmi uz visjūtī
gākajām sabiedrības grupām –
bērniem, sirmgalvjiem, bēgļiem
u. c. NGIC centrs rīkojis kopējas
konferences gan ar Ķīnas iestā
dēm, gan Pasaules zinātņu aka
dēmiju (World Academy of Art
and Science), kā arī ar ANO biroju Ženēvā, un man rēgulāri bijis
jārunā vismaz kādā atklāšanas vai
noslēguma ceremonijā. Piedalos
arī Roberta Kenedija meitas di
binātā fonda darbībā, kas cita
starpā aptver starptautisku skolu
tīklu ASV, Spānijā, Portugalē u. c.,
un šā fonda ietvaros esmu uz
runājusi daudzu vidusskolu jau
niešus ar Zoom starpniecību.
Ir grūti iepriekš aplēst, cik
daudz no manis prasīs katrs kontakts vai uzaicinājums, un daudz
kas veļas sniega pikai līdzīgi. Tā
2019. gadā Madridē notika Pa
saules juristu apvienības kongress,
kur, lai arī nebūdama juriste, tiku
aicināta runāt atklāšanas sesijā
savā kapacitātē kā Madrides kluba prezidente. Taču pēc tam tiku
ie
aicināta uz nākamo kongresu
arī (paredzētu Kolumbijā) un pat
piedalīties tā rīcības komitejā.
Ļoti daudz darba prasa pieda
līšanās UNESCO ekspertu grupā
par izglītības nākotni, kas ir ļoti
svarīgs un smags jautājums.

Te droši vien tieši iznāk likt
lietā savas pamatzināšanas –
psīcholoģijā?
Mana izglītība un pieredze gan
klīniskā gan eksperimentālā psī
choloģijā vienmēr ir ļoti noderē
jusi. Mūsu Lancet-Covid-19 eks
pertu grupā ir pārstāvēts ļoti plašs
speciālistu loks – no virusologiem
un epidemiologiem līdz Ama
zones iedzimto cilšu pētniekiem
un sociologiem. Es tik daudz visu
laiku mācos, ka galva kūp! Ne
tikvien mans mazais kabinets, bet
viss ēdamistabas galds ir noklāts
ar dokumentu kaudzēm. Kur nu
vēl ievadi grāmatām, recenzijas,
ieteikumi valsts apbalvojumiem
vai stipendijām... Mierīgas ve
cumdienas man nav, bet interesantas gan.
Kā atgūstat garīgos un fiziskos
spē
kus pēc tādas intelektuālās
slodzes? Ko lasāt šai sarežģītajā
laikā?
Tā kā lielu daļu dienas esmu
pavadījusi, lasot vai rakstot, tad
parasti pauzēs vai pirms gulētie
šanas piekopju arī citas lietas, kas
ļauj atslēgties. Piemēram, krāsoju
mandalas vai izmantoju tās krā
sojamās programmas, kas atrodamas tīmeklī. Rēgulāri uzspēlēju ķīniešu spēli Mah Jong vai klausos YouTube lekcijas par psīcho
loģijas, filozofijas vai vēstures
temām, par savu iemīļoto temu –
augu un puķu audzēšanu, vai noskatos manis apbrīnotus argen
tīniešu milongas un tango dejo
tājus. Protams, priecājos par pu
ķēm, kas šai drūmi tumšajā gada
laikā manā mājā uzziedējušas.
Par lasīšanu. Esmu sev izvir
zījusi vienu uzdevumu – pārskatīt
un atdot to savas bibliotēkas daļu,
kas ir t. s. izklaides literātūra. Tā
pēc, ka tā, pirmkārt, drīz pēc
izlasīšanas aizmirstas un, otrkārt,
aizņem vietu. Tomēr dažus ro
mānus pārlasīšu, tad likšu kastēs
un došu prom, cerams – kādai
publiskai bibliotēkai. Blakus tam
esmu nolēmusi arī turpināt jau
nībā aizsākto “projektu” – izlasīt
pēc iespējas vairāk pasaules lite
rātūras klasiķu darbus. Šogad iz
nāca pievērsties 19. gadsimta ro
māniem, un šobrīd esmu nonā
kusi pie Balzaka. Savulaik Francijā
biju iegādājusies viņa kopotos
rakstus oriģinālā, brīnišķīgos ādas
sējumos, bet ne tuvu neesmu visu
to izlasījusi. Tā gan nav “vieglā”,
izklaides literātūra, drīzāk to pie
skaitu “smagajai” klasikai, kā stila,
tā satura ziņā.
Vēl viens lasītāju jautājums –
kādu padomu jūs dotu savam
pēctecim Valsts prezidenta ama
tā, premjērministram un Sa
eimas priekšsēdei, ja, protams,
jums to lūgtu?
Ik pa laikam sanāk aprunāties
ar valsts pirmajām amatperso
nām, parasti neformālā un drau
dzīgā gaisotnē. Padomu? Šīs augs
tākās amatpersonas taču ir daudz
labāk informētas par mani at
tiecībā uz situāciju valstī, un tas
būtu gluži nepieklājīgi, ja sāktu
dot padomus... Es nekādā gadī
jumā negribētu izlikties gudrāka
par viņiem, taču katrā laikā esmu
gatava sarunai un sava viedokļa
izteikšanai.
Kas jūs sarūgtina šolaiku val
dības darbā?

Foto: Rojs Maizītis

Valsts prezidente (1999 – 2007) Vaira Vīķe-Freiberga intervijā Ligitai Kovtunai

Nav nekā tāda, par ko būtu īpaši
“jāsarūgtinās”, gluži otrādi – mēs
varam būt laimīgi, ka Latvijā ir tā,
kā ir! ASV, jā, tur ir demokratijas
krize, pat katastrofa, kāda mums
Latvijā nedraud, un tas ir daudz.
Mūsu kaimiņiem Baltkrievijā ne
iet viegli, pasaulē notiek visvisā
das šausmu lietas… Labāk atcerē
simies katru dienu būt pateicīgi
savam liktenim!
Abas Latvijas valsts augstākās
amatpersonas – Valsts prezidents un Ministru prezidents
nāk no trimdas aprindām. Kā
das cerības saistāt ar jauno trimdu jeb diasporu?
Tā ir ļoti dažāda, jo ļoti dažādi ir
iemesli, kāpēc latvieši atkal ir de
vušies prom no savas valsts. Man
ir sanācis bieži par to runāt Lat
vijas vēstniecībās ārvalstīs, kur
painteresējos par to, cik aktīva
tajās ir latviešu kopiena. Tā ir
dažāda – aktīvāka un ne tik aktīva.
Joprojām ar prieku atceros Vācijas latviešu sarīkotos svētkus Es
lingenā 2017. gadā, biju to Goda
patronese, un piedalījāmies abi ar
savu dzīvesbiedru Imantu Frei
bergu. Esmu sapratusi, ka diasporai pati degošākā ir vajadzība –
kā, atgriežoties Latvijā, iekļauties
tās vidē, un ne jau pašiem, bet
galvenokārt bērniem. Pilnīgi kon
krēti – Izglītības ministrijai ir jā
pievērš uzmanība, jānodrošina,
lai remigrantu bērniem nebūtu
grūti iekļauties Latvijas izglītības
vidē, lai viņiem netiktu šī iekļau
šanās padarīta sarežģīta sakarā ar
viņu latviešu valodas zināšanu
līmeni. Īstenībā taču viņi ienāk
sev svešā vidē. To zinu no savas
personiskās pieredzes, cik grūti
bērnam ir mainīt skolu, pielā
goties.
Ko pati uzskatāt par savu
nozīmīgāko veikumu Latvijas
labā savas prezidentūras laikā?

Kas palika iecerēts, bet nepa
veikts?
Uz šo jautājumu varētu atbildēt
ar grūti tulkojamo frazi, ko man
teicis tā laika ASV prezidents:
“You made Latvia punch above its
weight” (Jūs padarījāt Latviju sva
rīgāku un atpazīstamāku, nekā
tas pēc tās lieluma un svara būtu
sagaidāms).”3
Kas iecerēts? Valsts prezidentam parlamentārā republikā nav
iespējams izveidot savas personī
gās prioritātes un programmu, kā
tas mēdz būt tādās prezidentālās
republikās kā ASV. Ir jāsaprot
konteksts, ir jārēķinās tiklab ar
Satversmi, kā ar to polītisko spēku
izvietojumu, kāds tas ir Saeimā.
Tas, ko var iecerēt un sasniegt, nav
atkarīgs tikai no Valsts prezidenta
vien, lai cik liels sapņotājs viņš
būtu. Ieceru īstenošana īstenībā ir
izpildvaras un tautas rokās. Tas,
ko gan Valsts prezidents var, –
norādīt uz nepilnībām, no vienas
puses, iedvesmot, mudināt, iero
sināt, no otras! Un, protams, iz
mantot visas tās varas sviras, ko
Satversme prezidentam atvēl…
Par laimi, par valstiski svarīgā
kajām prioritātēm man, stājoties
amatā, jau ne mazāko šaubu ne
bija. Latvijai bija jānostiprina sava
neatkarība polītiski un ekonomi
ski, jānostiprina demokratija, jā
uzlabo valsts pārvalde, jāgādā par
ekonomisko izaugsmi, par augošu
iedzīvotāju labklājību un krietni
vien jāuzlabo savs starptautiskais
tēls. Tik vien! Gluži konkrēti –
bija jāgādā, lai Latvija nekļūtu par
vienīgo no Baltijas valstīm kas
paliktu ārpus NATO “drošības
lietussarga” un dalības ES, jo par
tādu variantu tika runāts gan
starptautiski, gan pašā Latvijā. Es
darīju visu, lai mūsu galvenās
prioritātes tiktu sasniegtas, un
man šķiet, ka varu būt apmieri

nāta ar rezultātu vēstures priekšā.
Savulaik uzskatījāt, ka nams
Strēlnieku laukumā, kas celts
par godu Ļeņina simtgadei, ir
nojaucams, un Okupācijas mū
zejs jāiekārto Teteru namā,
Stabu ielas Stūŗa mājā...
Kas tas tāds – Teteru nams?! Es
nezinu šo vārdu! Es pazīstu tikai
čekas namu, Stūŗa māju, kuŗā es,
savulaik filmējoties, spilgti izjutu
tās negātīvās vibrācijas, no kuŗām
man gluži fiziski kļuva slikti. Visas
šī nama sienas, nemaz nerunājot
par pagrabiem, ir pievilkušās ar
šausmām... Nezinu, kas šai namā
varētu uzturēties! Neatceros arī,
ka būtu iesaistījusies polemikās par
iespējamām citām vietām Oku
pācijas mūzejam nekā tā, kur tas
atrodas. Vienīgais, par ko esmu
izteikusies, ir ieteikums iepazīties
ar lietuviešu pieredzi, jo bijušajā
čekas namā Viļņas centrā ir ie
kārtota efektīga un ļoti apmeklēta
ekspozīcija, ja nemaldos, tieši
specifiski par čekas darbību.
Par melno namu Strēlnieku
laukumā – turpinu uzskatīt, ka
tas ir vizuāli nepievilcīgs, un Vec
rīgas fonā, atjaunotajam Meln
galvju namam blakus, tas man
rada tādu pašu estētisko iespaidu,
it kā uz viena šķīvja būtu uzlikti
skābi kāposti un putukrējums...
Taču ļoti labi saprotu, ka izvietojums pašā centrā ir ļoti svarīgs,
lai Okupācijas mūzejs – tagad jau
ar architekta Birkerta balto pie
būvi – būtu pēc iespējas vieglāk
pieejams un pamanāms ārvalstu
tūristiem un pašiem latviešiem arī.
Visbeidzot – mūsu lasītāji gai
da jūsu spēka vārdus šai laikā,
atminoties, ko jūs savulaik teicāt
no Mežaparka estrādes – “Mēs
esam stipri, mēs esam vareni!”
Todien Mežaparkā teicu: “Mēs
esam stipri, diženi un vareni”, ar
to atgādinot, ka bez ticības saviem
spēkiem un savai vērtībai tautai
neko nav iespējams sasniegt. Ta
gad varbūt uzsvērtu: “Jūs esat stip
ri un vareni!” Jo – neviens maģiskais palīgs jau jums neiedos to
spēka dziru, kā tas ir pasakās, kā
vien jūs katrs pats sev. Novēlu
katram atklāt un izjust šo spēku
sevī un smelties no tā, jo tas
mūsos katrā ir iekšā! Tajos brīžos,
kad dzīve šķiet kļuvusi par daudz
smaga un grūta, aicinu arī atce
rēties mūsu tautas vēl ne tik seno
vēsturi, kad mūsu vecākiem un
vecvecākiem bija jāpārdzīvo ne
ciešamas sāpes, zaudējumi un
grūtības. Viņi to spēja, ja tik vien
netika vardarbīgi pakļauti iznīcī
bai. Paļāvību pašam uz sevi, pa
ļāvību uz Visaugstāko – smelties
Visuma spēku, kas ikkatram no
mums ir pieejams – to novēlu
jums visiem!
1 Pasaules līdeŗu aliances klubs – Club de
Madrid. – Red.
2 Nizami Gandžavi starptautiskā centra mēr
ķis ir sabiedrības izglītošana, tolerances un dia
logu veicināšana starp dažādām kultūrām.
Kopš Centra dibināšanas 2012.gadā Vaira
Vīķe-Freiberga un Ismails Se
rageldins ir tā
līdzpriekšsēdētāji. – Red.
3 Kopš 1999.gada Vairai Vīķei-Freibergai pie
šķirti 34 valstu augstākie ordeņi un 22 goda
doktora gradi. Par viņu publicētas piecas biografijas (latviešu, somu, angļu, franču, spāņu,
krievu un italiešu valodās) un uzņemtas piecas
filmas (latviski, angliski). – Red.
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Gaidāma vienreizēja tikšanās!

Amerikas latviešu apvienība (ALA) 16. janvārī piedāvās unikālu tikšanos tiešsaistē ar
populārās filmas “Dvēseļu putenis” radošo komandu
Sestdien, 2021. gada 16. jan
vārī, Amerikas latviešu apvienība
virtuālo kultūras pasākumu ciklā
piedāvājam virtuālu tikšanos ar
populārās filmas “Dvēseļu putenis” veidotājiem – filmas režisoru
Dzintaru Dreibergu, galvenās
lomas tēlotāju Oto Brantevicu,
operatoru Valdi Celmiņu, komponisti un filmas mūzikas autori
Lolitu Ritmani, producenti Ingu
Praņevsku. Raidījumu vadīs Lat
vijā pazīstamā kultūras žurnā
liste, raidījuma “Kultūrdeva” va
dī
tāja, režisore Henrieta Ver
houstinska. Pirms raidījuma būs
iespēja noskatīties arī īsfilmas
par “Dvēseļu puteņa” tapšanas
aizkulisēm.
“Dvēseļu putenis” ir vēsturiska
drāma pēc strēlnieka Aleksandra

Grīna romāna motīviem. Seš
padsmitgadīgais Artūrs dodas
strēlniekos un kopā ar draugiem
cīnās par brīvību – pat tad, kad
neviens nezina, kuŗā pusē tā
meklējama. Saviļņojošais stāsts
ļauj skatītājam pieaugt kopā ar
Artūru un jaundibināto Latvijas
valsti. Dzintara Dreiberga filma
ir ne vien nozīmīgas latviešu
literātūras ekranizējums, bet arī
būtisks darbs Latvijas kino, kas
pievērš uzmanību šajā žanrā
maz atspoguļotam, bet ļoti sva
rīgam Latvijas vēstures posmam
– Pirmajam pasaules kaŗam un
Brīvības cīņām.
Filma, kas ceļu pie skatītājiem
uzsāka 2019. gadā, pārspējusi
nacionālos TV reitingus, to no
skatījies rekordliels skatītāju skaits.

latviešu apvienība (ALA) aicina
ziedot filmas publicitātes kam
paņai.
Tikšanos ar filmas veidotājiem
būs iespējams noskatīties Zoom
un Facebook platformās 16.
janvārī plkst. 14:00 (Eastern
Standard Time); 13:00 (Central
Standard Time); 12:00 (Moun
tain Standard Time); 11:00
(Pacific Standard Time); 10:00
(Alaska Standard Time); 9:00
(Hawaii-Aleutian Standard Time)
un plkst. 21.00 pēc Latvijas laika.
Sīkāka informācija par raidī
jumu un ziedošanas iespējām
būs atrodama ALA mājaslapā –
www.alausa.org.
Informāciju sagatavoja ALA
Kultūras nozares vadītāja
Valda Grīnberga

Sirsnīgas sarunas par 3x3 pasaulē

DAIGA BITINIECE,

Latvijas 3x3 padomes locekle
3x3 – unikālā pasaules lat
viešu ģimeņu kustība – ir fenomens, kas nu jau ilgi – nākam
gad būs 40 gadi – pulcē latviešu
ģimenes no visas pasaules.
Vēlme būt kopā, piedzīvojot
latvisku nedēļu, apgūstot zinā
šanas un iemaņas, iegūstot
draugus, nepāriet. Tieši otrādi
– aizvien vairāk cilvēku tiecas
tur būt.
Šogad, kad Covid-19 dēļ ne
notika tradicionālie, iemīļotie
3x3 saieti un nometnes, tika
lietā likta lieliskā iespēja tikties
virtuāli.
Tā nu 22.novembrī Zoom
platformā Pasaules brīvo lat
viešu apvienības (PBLA) ciklā
#kultūranepadodas notika se
minārs 3x3 pasaulē.
Seminārs, ko PBLA organizēja
kopā ar 3x3 saietu dalībniecēm
un organizātorēm Vandu Dauk
stu un Elīzu Barkāni, ar 3x3
kustības globālo koordinātori
Līgu Ruperti un grāmatu ”3x3
ārpus Latvijas. 1981–2011” un
”3x3 Latvijā. 1990-2015” māk
slinieci Gundegu Kalendru.
Vairāk nekā pusotru stundu
gaŗajā seminārā bija viss, ko vien
var vēlēties, – vēsturisks atskats
atmiņās un attēlos, fakti, piere
dze, iespaidi, secinājumi, izai
cinājumi un nākotnes vīzija.
Gan latviskās, gan cilvēciskās
vērtības
Līga Ruperte pastāstīja, kā un
kāpēc 1981. gadā ar vīru Arnoldu
uzsākuši 3x3 Gaŗezerā, Miči
ganā, ASV. Iemesli bijuši vairāki:
trūcis plānota, organizēta veida
latvisko zināšanu paplašināšanai
pieaugušajiem, bijis nepieciešami
vecākiem dot vidi, kur brīvi
dalīties domām par savu latvisko
identitāti, pieredzi, audzinot
bērnus divkultūru vidē, lai aktīvi
mijiedarbībā piedalītos trīs pa
audzes, mācoties viena par otru
un viena no otras, pieņemot
faktu, ka latvietība ir daudz
veidīga, un ir jārod vide, kur tas
tiktu novērtēts.
Kas pievelk 3x3, kā izskaidrot
pastāvēšanu 40 gadu gaŗumā,
jaundibinātas nometnes gados
un pieredzē jaunus darbiniekus? –
jautāja Līga Ruperte. Un atbil

Ar nosaukumu “Blizzard of Souls”
un “The Rifleman” filma veik
smīgi turpina ceļu pasaulē:
noslēgti līgumi par vēsturiskās
kaŗa drāmas demonstrēšanu un
izplatīšanu daudzās pasaules val
stīs. Skatītāju vērtējumu papil
dinājis pārliecinošs kino profe
sionāļu vērtējums – Nacionālajā
kino balvā Lielais Kristaps ie
gūtas 11 nominācijas un 6 balvas: labākā pilnmetrāžas spēl
filma, labākā režija, labākais
operators, labākais grims, labākā
mūzika, labākā montāža.
2020. gada novembrī Dzintara
Dreiberga veidoto spēlfilmu Lat
vija izvirzījusi ASV Kinoakadē
mijas balvas “Oskars” sacensībai.
Lai palīdzētu filmai nokļūt tuvāk
finālistu sarakstam, Amerikas

dēja: – Tās ir 3x3 pamatvērtības
– latviskās un cilvēciskās. Lat
viskās vērtības ir apziņa, ka esam
ar savējiem, ka mums ir kopīgas
saknes, vēlme labāk pazīt savu
kultūru un vēsturi, materiālās
un nemateriālās tradīcijas, vēlē
šanās būt zinīgiem par mūs
dienīgo latvietību. Tas ir 3x3 saturs. Taču svarīgas ir cilvēciskās
vērtības – vienlīdzība, pieņemša
na/tolerance, atbalsts, draudzība,

nojušies, ka tieši tā ir vērtība, ka
3x3 nometnē katrs var atrast sev
piemērotu vietu, jo ir kopība,
atvērtība, un daudzveidība.
Stāstot par Ziemeļamerikas
3x3 nometnēm (ilgstoši darbojas Gaŗezerā, Katskiļos un jauna
nometne ir Tērvetē, Kanadā),
viņa akcentēja lielo izaicinājumu
pēc iespējas noturēt latviski ru
nājošu vidi, neatstumjot ģimenes
vai individus, kas vāji runā lat-

Ekrānšāviņš no Zoom semināra 3x3 pasaulē, kas notika 22.no
vembrī PBLA ciklā #kultūranepadodas. Mazais Raitis no
Salacgrīvas 3x3 saka: "Man viss patīk!"
uzticēšanās, sadarbība/mijiedar
bība, spēja pieņemt daudz
vei
dību, neuzspiest citiem savu
taisnību. Un vienalga, ko darām,
jādara labākais, no sirds un pēc
būtības, bez financiālas atlīdzī
bas, kā to visus šos gadus esam
darījuši.
Izaicinājums un nepiecieša
mība – valoda
Daiga Rūtiņa no ASV, kas
bijusi gan bērnu nodarbību va
dītāja un nu jau astoņus ir viena
no Gaŗezera nometnes vadītā
jām, stāstīja, ka 3x3 ir liels ieguvums viņas bērniem. Un, lai arī
katram patīk kas cits, visi vie

viski, vai dzīvesbiedrus, kas ne
runā latviski, bet darīt visu, lai
radītu it īpaši bērniem iespēju
izjust dzīvu un daudzpusīgu latvisku vidi un valodu.
Šo tēmu, stāstot par Austrālijas
3x3 cauri gadiem kopš pirmās
nometnes Kanberā 1983. gadā,
par aktuālu un sāpīgu sauca arī
pirmais Austrālijas 3x3 padomes
priekšsēdis Juris Ruņģis.
Valodas aspekts tika uzsvērts
arī citās runās. Gan Rita Hari
sone, gan Deivids Klarks no
Anglijas stāstīja, cik svarīgi, ka
viena no divām turienes 3x3
nometnēm notiek angļu valodā,

jo tā ir iespēja iepazīt Latvijas
kultūru un vēsturi tiem, kas ne
runā latviski. Un viens no dalīb
niekiem – brits D. Klarks skaidrā
un raitā latviešu valodā izstāstīja
savas ģimenes pieredzi, atzīstot –
lai arī ar savu sievu latvieti un
dēlu regulāri braucot uz Latviju,
tieši 3x3 nometnēs zēns apguvis
ļoti daudz par savas mātes dzimteni.
Arī Inguna Mieze, viena no
Īrijas 3x3 organizātorēm, atzina,
ka tieši bērni esot tie, kuŗu dēļ
vecāki dara visu, lai saglabātu
latvisko vidi un valodu. Un runāt
latviski ģimenē vien esot par
maz, tāpēc 3x3 ir vieta, kur bērni
satiek vienaudžus un apzinās, ka
valodas zināšana ir vērtība un
priekšrocība.
Latvijā 30 gadus un uz
palikšanu
Par Latvijas 3x3 no dažādiem
aspektiem stāstīja Latvijas 3x3
padomes priekšsēde Inese Krū
miņa, viņas dēls Eduards Krū
miņš un Ieva Krūmiņa, kā arī šo
rindu autore.
Krūmiņa uzsvēra, ka 3x3 Lat
vijā nu jau 30 gadu gaŗumā
veiksmīgi darbojas, nometne arī
Latvijas latviešiem noder, lai
fokusētos uz vērtībām, uz lat
viskās un cilvēciskās pašcieņas
celšanu, latvisko bateriju uzlādē
šanai 3x3 ir ļoti nozīmīga. “Ir
netālredzīgi domāt, ka vērtības
pārmantosies pašas no sevis, bez
godā celšanas, bez darba pie tām
– sak, esmu dzimis Latvijā, ko
jūs vēl no manis gribat? Jebkuŗas
vērtības ir jākopj, un 3x3 ir
ārkārtīgi veiksmīgs formāts, kā
to darīt.” sacīja I.Krūmiņa.
Viņa arī pastāstīja, ka pēdējos
gados 3x3 atbalsta Latvijas Re
publikas Kultūras ministrija, lai
nometnē varētu piedalīties Krie
vijas latvieši, lai Latvijas lektori
tiktu uz ārzemju 3x3, lai vieglāk
samaksāt telpu īri.
“Manā redzējumā pati 3x3
kustība arī ir vērtība. Jo tā ir
brīva, atvērta sistēma, kuŗā ir
viegli būt kopā ar citiem, var
baudīt ģimenes kopību, papildi
nāt prasmes, mācīties ko jaunu,
attīstīties, izaugt un nobriest.
Nozīmīgi arī ir izbaudīt to, ka

vienkopus esam ne tikai trīs, bet
pat četras paaudzes,” sacīja I.
Krūmiņa.
Nākotne – izaicinājumi un
iespējas
Interesanta izvērtās gados jau
nās Elīzas Barkānes un 3x3 kus
tības izveidotājas Līgas Rupertes
saruna par 3x3 nākotni. L.Ru
perte vispirms izteica prieku un
pateicību visiem 3x3 iesaistīta
jiem, atzīstot, ka tas šķietot pat
nesaprotami, kā organizātori un
vadītāji, neesot profesionāļi, spē
juši un spēj izveidot tik labus
saietus. Viņa aicināja visus tur
pināt mācīties un visas labās lietas ieviest savās ģimenēs.
E. Barkāne aicināja uzticēties
vērtībām, bet būt atvērtiem
pārmaiņām, kā arī atbalstīt aizvien jaunus cilvēkus, kas savās
kopienās ienestu 3x3 idejas.
Runājot par izaicinājumiem,
L. Ruperte nosauca latviski maz
runājošos ārzemju saietos – kā
viņus atbalstīt, lai neviens netiktu
atstumts. Bet E.Barkāne aicināja
saskatīt, ka izaicinājumi vienlaikus ir arī iespējas, kā piemēru
minot šo gadu ar pandēmiju,
kad, pārorganizējot dzīvi un
darbu, virtuāli izdevies satikties
ar latviešiem no visas pasaules.
Informācija par 3x3
Tā atrodama mājas lapā:
www.3x3.lv. Tur arī visu saietu
avīzes. Ir izdotas divas grāmatas
– ”3x3 ārpus Latvijas. 1981-2011”
un ”3x3 Latvijā. 1990-2015” Tās
atrodamas Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā un arī PDF formātā
www.3x3.lv. Mājas lapā ir arī šī
semināra ieraksts.
YouTube skatāma Līgas Ru
pertes runa TEDx Rīga 2017.
gadā (angliski), vimeo skatāmas
videofilmas par 3x3 nometnēm/
saietiem.
Un, protams, aizvien vairāk
informācijas parādās 3x3 kustī
bas dažādu valstu feisbuka lap
pusēs.
Drīz tiks pabeigts darbs pie do
kumentālās filmas ”3x3 pasaulē”,
kuŗu veido daudzu 3x3 saietu
dalībnieki Monta un Armands
Jakoveli ar savu komandu. Tās
pirmizrāde iecerēta nākamvasar
Rīgā.
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Nebūšanas bērnunamā

EDUARDS
SILKALNS
Ja vēlaties izklaides nolūkā
iepazīt jaunu latviešu krimināl
romānu, varat pamēģināt
Annas Burgas, īstajā vārdā
Judītes Emsiņas, sacerējumu
Tētis. Šī krimiķa veidošanā
jaunā rakstniece veiksmīgi liek
lietā savu vecāko kollēgu bieži
pārbaudītas un efektīvas formulas.
Jau pirmais teikums, kā saka,
stāstījumā „ierauj iekšā”: „Ja Elīna
būtu nojautusi, ka pēc pusstundas tiks pārtraukta viņas dzīve,
viņa šo rītu būtu varējusi
pavadīt citādi.” Jau nieka četras
lappuses tālāk Elīna tiek no
slepkavota. Tad autore lasītāju
iepazīstina ar visdažādākajiem
per
sonāžiem, ļaujot lasītājam
kombinēt, kuŗš tad no viņiem
visiem izrādīsies tas slepkava.
Naīvais lasītājs jeb iesācējs kri
miķu žanrā īpašu uzmanību
pievērsīs raupjas dabas dziņu
pārņemtam puisim, kas jau
agrāk apstrādājis meitenes, ka
mēr sofisticēts žanra cienītājs
pareizi uzminēs, ka par vainīgo
izrādīsies visnepaticamākais no
visiem. Sižeti visādi izplešas un
paplašinās: te mīklu sagādā no
ārzemēm ienākušas neizskaidrojamas summas Runderas
muižas bērnunamam, te atkal
narkotiku kontrabanda... Dar
bības laiks te uz priekšu, te
atpakaļ virzās no 1969. līdz
2017. gadam, dažādas ir dar
bības vietas: visvairāk tās ir
Latvijā, bet arī Kazachstanā un

Anna Burga, Tētis, apgāds „Zvaigzne ABC”, 2020. g., 192 lpp.
Francijā. Lai neapstātos krimi
ķim nepieciešamais raitums,
tikai šur tur vienā vai divos teikumos aprakstīta darbības vidē:

kad gāju pamatskolā, tādus
mēdza saukt par dabas aprakstiem, un tie nevienam sko
lēnam nepatika. Nejutīšos pār
kāpis literāru noslēpumu sagla
bāšanas ieradumu recenzijās
pasakot, ka nepaticamais gal
venais vaininieks beigās izdara
pašnāvību, bet pēdējā no
daļā
visi pozitīvie dzīvi palikušie tēli
dedzina Ziemsvētku eglīti. Nu
daiļāk vairs nevarēja!
Būtu bijis labi, ja jaunās, to
pošās rakstnieces zināšanas par
mūsu tautas 20. gadsimteņa

ja ne tik nežēlīgā un agrāk?
Sapņoja gan toreiz par brīvu
Latviju, bet sapnis par atgrie
šanos bija ciešā korelācijā tieši
ar šo brīvību. – Mulsina arī teikums, ka „Komūnistiskās partijas un Augstākās Padomes
biedri gatavojās ievest mazo
Latviju atpakaļ Eiropā un pa
saulē”. Tādi gatavotāji bija pa
visam citi un gatavošanās notika
gadus vēlāk: jāatceras taču, ka
Latvija iekļuva Eiropas Savie
nībā un NATO 2004. gadā!
Janīna Vintere-Bergs Ame
rikā tikusi pie ievērojamas tu
rības un ar tās vairošanu no
darbojas arī pēc atgriešanās
Latvijā: „Janīnas greznajos apar
tamentos rēgulāri tika rīkotas
privātas viesības. Tur pulcējās
ārzemju latvieši, atjau
notās
Latvijas polītiķi, inteli
ģence,
vēstniecību pārstāvji un baņ
ķieŗi. Janīnas viesistabā, dzerot
konjaku, sarunās dzima idejas
un plāni, tika slēgtas norunas
un vienošanās.” (43. – 44.)
Atceros, kā manā bērnībā
bēgļu nometnē visi materiālie
labumi tika gaidīti no kāda teju
vai mītiska „Amerikas onkuļa”.
Tad nu Burgas Janīna VintereBergs iznāk kā tāda Amerikas
tante!
Kamēr Janīna kā Amerikā, tā
vēlāk Latvijā tikusi pie dzīves
ērtībām un ietekmes likumīgā
ceļā, Latvijas latviešiem kas lī
dzīgs bijis iespējams tikai, rīko
joties nelikumīgi. Kā kontrastu

Amerikas tantei veltītajām vie
tām varam uzskatīt šo:
„Visu dzīvi viņš bija nežēlīgi
strādājis pie tā, lai nostabilizētu
savu varu un ietekmi. Sākumā
militārā karjēra Padomju armijas aviācijā. Vēlāk augsts pos
tenis milicijā. Pēdējos divdesmit gadus Pulkvedis bija policijas no
daļas priekšnieks. Viņš
bija karalis ar neierobežotu
varu. Savā simt hektāru plašajā
īpašumā viņš bija ierīkojis me
dību teritorijas un pat nelielu
privāto lidlauku. Mazās ama
tieru lidmašīnas palaikam ne
manīti šķērsoja robežu, pār
vadājot kravas, par kuŗām ro
bežkontrole un muita varētu
uzdot neērtus jautājumus.” (180.)
Kā lasītājam pret Janīnu un
Pulkvedi attiekties: kādu apbrī
not? par kādu pasmaidīt, kādu
nolādēt? Pēdējais no nupat
citētajiem teikumiem mūs jau
noved stipri tuvu šīs apcerītes
virsrakstā solītajām nebūšanām
bērnunamā, kas, varbūt intrigas sagla
bā
šanas nolūkā, tā i
palika neizstāstītas.
Uz grāmatas aizmugurējā
vāka lasām, ka „ikdienā autore
darbojas speciālajā izglītībā,
atbalstot un iedvesmojot skolas
bērnus”. Jācer, ka viņas apmā
cāmie skolas bērni ir pirmo
klašu skolēni, kas vēl knapi
iemācījušies lasīt, citādi kāds
pusaudzis par dažu sevišķi
spilgtu un pikantu vietu jautātu:
„Skolotāj, kā jūs tā varējāt?”

Vai var izglābties no kaujas drona?

JURIS
ULMANIS,
zemessargs
Militāri konflikti bez upuŗiem
un izpostītām zemēm laiku pa
laikam pasaules vēsturē atstāj
kādu innovāciju. Pirmais pasau
les kaŗš armiju arsenālā ienesa
nāvi sējošu ložmetēju un indīgu
gāzi kā ieroci, Otrajā pasaule
iepazina atombumbu, bet Vjet
namas kaŗā nozīmīga loma bija
helikopteriem. Īsā, bet nežēlīgā
kaŗadarbība Kalnu Karabachā
pievērsa plašākas sabiedrības
uzmanību kaujas droniem un
darbībā uzskatāmi parādīja to,
par ko technoloģiju eksperti
brīdināja jau pirms daudziem
gadiem – bezpilota lidaparāti
var nodarīt lielus postījumus
ienaidnieka spēkiem. Droni ir
ātri, tie var pēkšņi “uzrasties”
negaidītās vietās un no tiem
nav viegli aizsargāties, jo nelīdz
ne ierakumi, ne sienas un dze
loņdrātis. Aprīkoti ar ieročiem
un sprāgstvielām, lidaparāti var
izpostīt pretinieka armijas bazi,
vienlaikus pasargājot savas ar
mijas kaŗavīrus no zaudē
ju
miem, kādi neglābjami rastos
pārdrošos uzbrukumos.
Redzot spiegu filmu scenārija
īstenošanu dzīvē, militārper
sonas meklē “pretindi” dronu
uzbrukumiem. Nav šaubu, ka
tuvāko gadu laikā tiks radīta
technoloģija žiglo lidaparātu
neitralizēšanai. Taču kamēr tādas
nav, ikvienam kaŗavīram ir ak
tuāls jautājums – vai no drona
uzbrukuma iespējams izvairīties?

lik
teņgaitām būtu līdzvērtīgas
vi
ņas intrigu vērpšanas prasmei. 40. lappusē Latvijā no
Ame
rikas
atgriežas Janīna
Vintere-Bergs, „eleganta dāma
ar amerikāņu akcentu”. Burga
precīzi novērojusi, ka ārzemju
latvietes savus uzvārdus bieži
raksta ar vīriešu dzimtes ga
lotnēm, tāpēc tad – Bergs. Taču
viņas pagātnes skatījums tāds
pagreizs.
Lūk, Janīna esot ieradusies
Amerikā 1944. gadā kā 13
gadus veca meitene. Kuŗš lat
vietis gan tolaik būtu gribējis
vai varējis doties uz Ameriku?
Visi taču devās bēgļu gaitās
Rietumeiropas virzienā ar do
mu, ka „līdz Ziemsvētkiem”
varēs atgriezties dzimtenē. Ame
rikā nebija arī tādu „migrantu
nometņu tālu no metrpoles”.
Ieceļot ASV va
rēja vienīgi ar
garantiju no kāda „galvotāja”,
ka tas rūpēsies par ieceļotāja
darbu un mitekli. Liekas, ka
rakstītāja par nometnēm būs
dzirdējusi kaut ko pa ausu
galam, bet tās taču izveidojās
pēc 1944. gada Vācijas Rietumu
okupācijas zonās, Dānijā, Aus
trijā...
Ačgārni skan teikums „1986.
gadā sapnis par atgriešanos Pa
domju Latvijā no Amerikas
vairs nebija utopija” (41.). Kuŗš
trimdinieks gan 1986. gadā
būtu „sapņojis” par atgriešanos
un iestigšanu, kā saka, uz grunti ejošā sabiedriskā sistēmā, pat

Atbildes meklējumi notiek
gana intensīvi, un entuziasti pat
izdevuši digitālas “izdzīvošanas
rokasgrāmatas”. Pasmeļoties zi
nāšanas no tām, mēģināsim
saprast, kāda rīcība var paglābt
no negaidīta uzbrukuma.
Daba pret technoloģijām
Kā ikvienai technoloģijai, arī
droniem ir gan stiprās, gan
vājās puses. To “Achilleja pa
pēdis” pilnīgi noteikti ir slikti
laikapstākļi. Dabu kontrolēt cil
vēks nespēj, bet tai raksturīgus
apstākļus gan protam sacelt. Tā
kā lidaparāti ir mazi un salī
dzinoši viegli, tiem ir grūti tik
galā ar spēcīgu vēju, intensīvām
lietavām un biezu miglu. Pama
not dronu tuvošanos, kaŗavīru
vienībām var palīdzēt dūmu
sveces. Necaur
redzamā migla
traucē lidaparāta sensoru darbu,
pie tālvadības esošā operatora
redza
mība ir apgrūtināta, un
pastāv augsta iespējamība, ka
drons ietrieksies kokā vai kādā
citā šķērslī. Ūdens lielgabali un
augstspiediena ūdens šļūtenes
palīdzēs aiztriekt uzmācīgos
nelūgtos viesus prom no armijas apmetnēm. Noderēs arī jau
dīgi ventilatori, kas aizpūš pa
gaisu visu, kas nav piesiets. Pat
lieliem droniem ir grūti turēties
pretim šādām brāzmām.
Ja šādu līdzekļu nav pa rokai
un lidaparāts pārsteidzis nelielu
karavīru grupu ceļā, tad pēc
iespējas jāizmanto vides priekš

rocības. Lai cik izveicīgi būtu
droni, navigācija sarežģītā vidē
tiem sagādā problēmas. Tādēļ
pirmais uzdevums ir skriet meža
biezoknī, patverties kalnu alā
vai notekcaurulēs zem ceļa. Jo
vairāk šķēršļu un šaurāka ieeja,
jo grūtāk lidaparātam būs sekot.
Turklāt šaurā ejā tas kļūst par
vieglu upuri kaŗavīram – to ir vieg
lāk sašaut vai notriekt ar sitienu.
Labs sargs ap nometnēm ir
lielacu komuflāžas tīkls. Ja drona
sensori auklas laikus nepamana, tad tā propelleri sapinas un
ierīce kļūst rīcībnespējīga. Var

apkārtnē izkaisītas stikla vai
spoguļa lauskas izkliedēs starus
un mulsinās dronu. Savukārt
naktī vērtīgs palīgs ir metalliska sega, kas infrasarkanajam sen
soram traucē izmērīt ķermeņa
temperatūru. Tādējādi drons
īstu cilvēku var uzskatīt par
nedzīvu priekšmetu un ignorēt.
Daži entuziasti pat sekmīgi
izmēģinājuši paštaisītu aizsarg
sistēmu, aprīkojot parastu lie
tussargu ar infrasarkanās gaismas diodēm. Pavēršot lietussarga virsmu pret novērošanas
kameru, tā tiek samulsināta un

arī izmantot tīkla lamatas vai
ieročus, kas izšauj tīklu lidaparātu
virzienā. No šāda “apskāviena”
lidaparāti neprot atbrīvoties.
Samulsināt un neitrālizēt
Noderēs arī maldināšanas
taktikas un rīki. Saulainā dienā

neuztver ieraudzīto objektu kā
dzīvu būtni.
Vēl labāk, ja kaŗavīriem var
izsniegt speciālizētus signāla
bloķēšanas ieročus, kas ar
spēcīgu radiosignāla impulsu
var piespiest dronu atgriezties

sākotnējā pozīcijā vai pat ne
kontrolēti nokrist. Šie ieroči
gan darbojas tuvā distancē un
var kaitēt arī pašu kaŗavīru ko
munikācijas iekārtām. Te gan
jāatceras, ka kaŗavīriem arī
misiju laikā jācenšas mazināt
savu “digitālo nospiedumu”. Proti,
jāizvairās no bezvadu ierīču un
GPS uztvērēju lie
tošanas, jo
kaujas dronu sensori var uz
tvert to signālu un ātrāk nonākt
uz pretinieka pēdām.
Alternatīvs rīks ir GPS uztvē
rēja apmānītāji, kas droniem
intensīvi sūta nepatiesas koor
dinātas līdz tie šo informāciju
sāk uzskatīt par patiesu. Tiklīdz
tā notiek, dronu var novirzīt uz
vietu, kur tas neapdraud kaŗa
vīrus.
No dārgiem rīkiem neapšau
bāmi efektīvas ir lieljaudas mik
roviļņu ierīces, kas ar elektro
magnētisko impulsu izsit dronu
no ierindas. Diemžēl uzbru
kumā cietīs arī pašu komuni
kācijas iekārtas. Savukārt eks
perimentālā stadijā ir ārkārtīgi
koncentrētas gaismas jeb lāzera
staru iekārtas, kas iznīcina lid
aparāta elektroniku.
Gluži kā ikviens ierocis cil
vēces vēsturē, arī droni efektīvi
pildīs savu pienākumu īsu
brīdi. Militārā industrija ir veidota tā, ka katram izgudrojumam drīz tiek piemeklēts neit
rālizējošs līdzeklis. Visticamāk,
tāpat būs arī tagad.
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GADUMIJAS PĀRDOMAS

ANDA
SŪNA COOK
Šogad vīrusa žņaugos gan
18. novembri, gan Ziemsvētkus
svinējām mūsu sirdīs vai arī
sazinājamies ar datora palī
dzību.
Klīvlandes latviešu skoliņas
pārzines Karīna Foltzere un
Zanda Ziloete 18. novembrī
virtuālā izkārtojumā stāstīja
bērniem par Latvijas karogu,
ģerboni un vēsturi. Šo pārrunu
ietekmē tapa zīmējumi, kas
izteic piederību Latvijai.
Noskatījāmies filmu ”Dvēseļu
putenis”. Degsme cīnīties par
brīvību, kas izpaužas varonībā,
ir mūsu tautas mantojums, un
bija tas dīglis, kas veidoja Lat
viju. Varam vien noliekt galvu,
izsakot klusu paldies! Filma
sniedza kaut nelielu izpratni
par latviešu sadarbību ar abām
varu pusēm – kā Krieviju, tā arī
Vāciju. Tā ir tēma, kas ir grūti
izskaidrojama nelatviešiem.
Aizvadītajā gadā arī es sa
ņēmu Amerikas latviešu apvie
nības Atzinības rakstu. Paze
mībā un dziļā pateicībā pie
ņēmu šo rakstu. Sirsnīgs pal
dies par mīļiem vārdiem mā

”Brīvība ir vislielākā vērtība, jo par to esam spējuši un bijuši gatavi maksāt
visaugstāko cenu.” Latvijas kultūras ministrs Nauris Puntulis
cītājai Sarmai Eglītei, mācītājam Ilzei Hāznerei un Klīvlandes
Paulam Barbinam, TILTS priekš latviešu kultūras dārza priekš
niecei Dacei Aperānei, Dau niecei Ilzei Resnei!
gavas Vanadžu priekšniecei
Viens no Ziemsvētku laika

darbiņiem ir iegādāties dā
va
nas, ar kuŗām iepriecēt tuvi
niekus. Dāvanu, ir palikusi
manā atmiņā daudzus gadu
desmitus, būtu priecīga saņemt
joprojām.
Lielais bēgļu vilnis, kas bija
ievēlies Vācijā, bija jau sadalīts
pa tautībām. Pēckaŗa pārvietoto
cilvēku nometnēs jau bija iz
veidojušās nodarbības, lai uz
turētu savas tautas vērtības.
Vissvarīgākās bija skoliņas, un
tūlīt pēc ierašanās nometnē
vecāki sanāca kopā pārrunāt,
kādām zināšanām un spējām
ikkatrs varētu uzņemties būt
par skolotājiem. Ģimenes da
lījās ar grāmatām, kuŗas varētu
izmantot mācībām, un visi
ķērās pie darba, lai izveidotu
telpas klasēm. 1947. gadā biju
Regensburgas latviešu nomet
nē, un mūsu angļu valodas
klasē ienāca kundze, kas izrā
dījās esam amerikāniete. Viņa
aicināja trīs no mūsu klases
Augšējā rindā no kreisās: Ilze Hāznere, Dace Aperāne; braukt viņai līdzi pavadīt dažas
nākamajā rindā uz leju no kreisās: mācītāja Sarma Eglīte, stundas ar viņas bērniem. Es
dzī
mācītājs Pauls Barbins; trešā rindā uz leju no kreisās: Ilze biju viena no trim izrau
tajām.
Resne, Anda Sūna Cook // FOTO: Dace Aperāne

Vārdos grūti aprakstīt iespaidus, sēžot modernā vieglajā
automašīnā pēc daudzo Vācijas
ceļu braukšanas smagās mašī
nas aizmugurē. Slīdot pa Re
gensburgas ielām, viss likās kā
brīnumā un negribējās, lai beig
tos. Piebraucām pie augstas
ēkas, un pretīm izskrēja skaisti
ģērbti meitene un zēns manā
vecumā. Mūs ieveda siltā dzī
voklī un aicināja pie pusdienu
galda. Vairs neatceros, ko
ēdām, tikai to, ka ēdiens bija
ļoti garšīgs. Neatceros arī, kā
pavadījām laiku, bet, kad brau
cām atpakaļ uz nometni, mums
katram iedeva brīnumaini koši
sarkanu ābolu. Es to pārnesu
mājās kā lielu dārgumu, mājās
– uz nometnes istabas kaktiņu,
kas bija iedalīts mūsu ģimenei.
Gribēju pataupīt kā visskaistāko
dāvanu, bet vecmāmiņa teica,
ka jādalās ar māsiņu un brālīti.
Gandrīz vai raudāju, kad nazis
sadalīja skaisto ābolu. Bet, kad
redzēju priecīgos smaidus
mazo bērnu sejiņās, atskārtu,
ka tā bija tā lielāka dāvana...

REIZ DZĪVOJA KLĪVLANDĒ
Ināra ieradās Klīvlandē 1955.
gadā un tūlīt iesaistījās vietējā
latviešu sabiedrībā – uzsāka
gaidu gaitas, dziedāja korī,
tēloja Lienīti Jāņa Kalnieša
režijā, mācījās klavieŗspēli pie
Vīķes kundzes un piedalījās
daždažādos sarīkojumos. Iestā
jās un pabeidza Klīvlandes
Mākslas institūtu (Cleveland
Institute of Art). 1961. gadā
apprecējās ar Mārtiņu Kampi,
bet ceļi šķīrās, un Ināra pārgāja
dzīvot uz Kaliforniju, kur viņa
radīja savus mākslas darbus.
Ināras vitrāžas ir ievietotas
vairākos mūzejos un privātās

5. decembrī. Īsajā piemiņas
brīdī pie urnas Ināras māsas
vīrs William Cook teica šos
vārdus: We are here today to
remember Inara Jaunlinins, and
to place her remains with those
of her mother. Erna Sirmais.
Inara was born on October 7,
1942 in Riga. She died in late
November, 2004 in California.
On September 29, 1944 Inara
with her mother, father, Osvalds
Jaunlinins, grandmother, Elza
Kletnieks, and sister, Anda left
Riga, arriving in Danzig on
October 2nd. Because of the war
the family lived various cities,

ride to their new home in Sioux
Falls, South Dakota. In 1955 the
family moved to Cleveland,
Ohio.
Inara was bright and beautiful. She received a first-rate art
education by graduating from
the Cleveland Institute of Art.
Her talent took her into modern
art, and working with abstract
glass media extensively. She was
a true artist. Sometimes impractical – always creative. Her art
has the power to draw you in.
Color and depth and design
catches your attention and your
imagination.

reflection. May Inara always
rest in peace. Amen. Thank you
all for being here.
Pēc šī aizlūguma Ināras jau
nības draugi Ilze Lāce, Valerija
un Kalvis Kampes, Biruta un
Pēteris Brieži un Andas un
Billa mazmeita Grejlija un

vedekla Deanna Trivisanno Cook
mājā pie azaida dalījās atmiņās
no jaunības dienām, pavadītām
ar Ināru.
Birutas Briedis vēlējums: ”Lai
sapnis baltais Tavu dvēsli aijā,
Un klusais miers ar saviem
spārniem Tevi sedz...”

ASTRĪDA JANSONE

TRIMDAS
BĒRNU BĒRNI
LATVIJĀ
MATĪSS KUKAINIS,
Zvērināts advokāts Latvijā
un ASV
“Priecājos, ka iznākusi
šī lieliskā Astrīdas Jansones grāmata par man
līdzīgajiem trimdas bērnu
bērniem, kas arī tic Latvijas
nākotnei.
Lai tā iedvesmo arī citus!”

Ināra Jaunliniņš
kollekcijās, eļļas audekli un
keramikas izstrādājumi priecē
daudzus to īpašniekus.
Ināra mira traģiskā nāvē
2004. gadā Kalifornijas tuk
snesī, kur viņa bija iekārtojusi
savu studiju. Viņas pelnus ie
guldīja mātes kapiņā Upmales
(Riverside) kapsētā tikai šī gada

mostly in Displaced Persons`
Camps, including Coburg, Eich
stadt, Regensburg, Bad Aibling
and Munich. On September 21,
1951 the family left Germany
and arrived in New York on
October 4, 1951. Within hours
they boarded a train at the
Grand Central Station for the

Inara is survived by her son
Tristan. Someone who will
never forget Inara is her sister,
Anda. And thanks to Anda, we
place Inara to rest beside her
brother, Juris, and mother Erna
Sirmais.
Please, let`s pause for a
moment of silent prayer and

Cena: 20,– USD
Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu
(t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St.
Petersburg, Florida 33715
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PAUL GOBLE

Since Latvia regained its de
facto independence in 1991,
Moscow has regularly sought to
exploit a regional group in that
Baltic country, the Latgalians,
who are mostly Roman Catholic
in religion and speak a dialect of
the national language but who in
fact are politically loyal to Riga.
Russia has done so not only
because of these differences but
because the region’s urban center is dominated by ethnic
Russians and because the region,
located next to Russia, has more
links to its eastern neighbor
At various times, Moscow has

LĀSMA
GAITNIECE
Kad ir gada sākums? Sapro
tama lieta – 1. janvārī. Arī 1. sep
tembrī, ja runa ir par mācību
gadu. Vai zinājāt, ka kristīgās
Baznīcas gada sākums katru
gadu var būt citā datumā, jo tas
ir Pirmā Adventa svētdienā, kad
sākas neparastais gaidīšanas laiks
līdz Ziemassvētkiem. Īpaši ro
sīgs šis posms ir kristiešiem, tai
skaitā, jaunajai paaudzei, kas
zināšanas par Kristīgo baznīcu
gūst Svētdienas skolā.
Latvijas pirmās brīvvalsts laikā,
kā arī pēc valstiskās neatkarības
atgūšanas tai mūsu zemē bijusi
nozīmīga loma, taču – kā tas ir
mūsdienās? Varētu jautāt vēl
konkrētāk, proti, kas Svētdienas
skolās notiek laikā, kad pulcē
šanās ir aizliegta un skolēniem
ieteikts mācīties attālināti? Par
šiem un citiem jautājumiem uz
sarunu aicināju Rīgas Katoļu
ģimnazijas skolotāju, māsu kar
melīti Mariju Stefanu, kuŗai ir
plaša pieredze arī Svētdienas
skolas darbā. Pašlaik māsa kalpo
Rīgas Kristus Karaļa Romas ka
toļu baznīcā Mežaparkā.
Lūdzu, pastāstiet par savu
kalpošanas darbu Kristus Karaļa
draudzē, tās Svētdienas skolā.
Kristus Karaļa draudzes Svēt
dienas skolā darbojos ceturto
gadu. Mūsu Svētdienas skolu
apmeklēja 26 vai 27 bērni, kas te
mācījās trīs mācību gadus. Paš
laik skoliņu rēgulāri apmeklē 10
bērni; mēs viņiem piedāvājam
individuālās nodarbības.
Tas izklausās pat labāk nekā
grupu nodarbības. Bet kā ar
attālināto mācīšanos, ko visur
tā populārizē?
Vadīt Svētdienas skolas nodar
bības Zoom platformā ir priekš
kaķiem. Ir arī tādi bērni, kuŗiem
ir nulle zināšanas par Dievu.
Mēs to labi apzināmies, tāpēc kā
izeja no situācijas ir individuālais
darbs – nodarbība, kur viens
skolotājs strādā ar vienu skolēnu.
Dažkārt piedalās vecāki, es pati
viņiem piedāvāju iesaistīties. Ve
cākiem ir interesanti, jo, kā
izrādās, arī viņi paši par Dievu
iepriekš neko daudz nav zinājuši.
Līdz ar to viņi piedzīvo lielus
atklājumus kopā ar savu bērnu.
Viens gan ir jāatzīst: mūsdienās
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Moscow Again Wants to Play the Latgale Card,
This Time against NATO in Eastern Latvia
promoted the idea that Latgale
should be detached from Latvia
and united with Russia, that
Latgalians should be recognized
as a distinct nation and thus
mean that ethnic Latvians could
be portrayed there as a minority
in their own country, and that
Russia should be permitted to
play a larger role there in order
to allow Latgalians to have leverage against the Latvian government.
Now, in an indication of the
decline in Moscow’s ability to
cause trouble in these ways, but
showing its continuing willing-

ness to try to exploit cultural differences in its neighbors,
Moscow is hoping to play on
NIMBY attitudes among the
Latgals concerning an expanded
military base there slated to be
used by NATO forces.
In an article for the Russian
portal, Rhythm of Eurasia, commentator Roman Baburin says
that Latgalians are “categorically” opposed to this project but
that the Riga government is
ignoring their complaints.
The Latvian defense ministry
several years ago established in
Latgale a training center on 10

hectares of land. Since then, it
has expanded the facility to 2063
hectares, an expansion that
means there is more activity
there, including flights in and
out, and local people are unhappy about that, concerned not
only about being disturbed but
about the impact of the base on
tourism, Baburin says.
They have complained in
open letters, online polls, and in
some local government bodies,
arguing that their opinions
should be considered before
Riga makes decisions that affect
their lives so directly. But the

Latvian government has ignored
them, the Russian commentator
says, effectively throwing their
complaints “into the trash can.”
There is little or no evidence
that the objections of the
Latgalians are more than those
of the “not in my back yard”
kind or that they want Latvia to
limit its integration into NATO.
But Moscow is playing up their
objections in the hopes that it
may be able to suggest both and
thus continue to play in what it
hopes are “the troubled waters”
of its Western neighbor.

Neapdzēst uguntiņu jeb –
Ja neatvelk aizkarus, Saule nav redzama
ieinteresēt bērnus ir grūti. Viņus
ne ar ko vairs nevar pārsteigt...
Tātad jūsu Svētdienas skolā
jaunas zinības gūst gan mazi,
gan lieli ļaudis. Cik ilgi ir
jāmācās Svētdienas skolā?
Svētdienas skola notiek vienu
mācību gadu, un mērķis ir saga
tavoties pirmajai grēksūdzei un
Svētajai Komūnijai. Optimālais
laiks, kad apmeklēt Svētdienas
skolu, būtu no septiņiem līdz 12
gadiem, taču ir bērni, kas pie
mums nāk trīs mācību gadus
pēc kārtas. Iepriekš mums tādi
bija 26 vai 27 audzēkņi, kurŗi
Svētdienas skolu apmeklēja trīs

bilst, ka daudz ir atkarīgs no
direktora. Ir skolas, kur klases
dalās uz pusēm – piemēram, ja
klasē ir 30 audzēkņi, tad 15 no
viņiem apmeklē ētiku, otri 15 –
kristīgo mācību. Diemžēl ir gadī
jies, ka bērni apgalvo: “Dieva nav.”
Tādos mirkļos man pašai rodas
personīgas pārdomas par to, kā
notiek pasaules virzība laikā,
kad cilvēkus interesē un aizrauj
tikai materiālās lietas. Esmu
pārliecināta, ka bez Dieva dzīvei
nav jēgas. Kad ļaudis attapsies?!
Varbūt tad, kad notiks kaut
kas patiešām slikts?
Dievs nekad negrib ne cieša

programma, tai ir vairākas daļas,
sākot ar pasaules radīšanu un
iedzimto grēku, kas izskaidro,
kas ir ciešanas. Ejot Svētdienas
skolā, bērni izdzīvo visu Kris
tīgās Baznīcas gadu. Mācības ik
svētdienu kopā ar lūgšanu ilgst
50 minūtes, pēc tam obligāta ir
piedalīšanās Svētajā Misē.
Un visbeidzot viens pavisam
provokatīvs jautājums – Vai
apmeklēt Svētdienas skolu kādu
var piespiest?
Es neesmu saskārusies ar šādu
situāciju. Sākumā visi ir kautrīgi,
bet Dievs aizrauj. Taču tad sākas

viena problēma – vecāki netiek
līdzi! Mēs visi dodamies uz Svēto
Misi, savukārt, beidzot mācības
Svētdienas skolā, procentuāli
baznīcās ir ļoti maz bērnu, viņi
dievkalpojumus vairs neapmeklē.
Kāpēc? Bērnu autoritāte ir ve
cāki. Ja vecāki meklē aizbildinā
jumus, lai neietu uz dievkalpojumiem, jo svētdienā citas lietas
darāmas, tad to nedarīs arī viņu
bērni. Šī iemesla dēļ mēģinu ar
vecākiem izrunāties, ieteikt, lai
viņi uguntiņu, kas iedegusies
Svētdienas skolas apmeklējumu
laikā, neapdzēš.

Daugavas Vanagiem
jauna vadība

Foto no māsas karmelītes Marijas Stefanas personīgā archīva
mācību gadus. Pavisam nopietni
runājot, Svētdienas skolā ir
jāmācās visu dzīvi!
Ne tik sen Latvijas skolās tika
mainīts mācību saturs, proti,
ētika un kristīgā mācība no
obligātajiem mācību priekšme
tiem kļuva par fakultātīvajiem,
respektīvi, tos var apmeklēt vai
arī neapmeklēt – kā pašam
patīk. Vai tas ir kaut kā mainījis
arī Svētdienas skolas darbu?
Jaunā mācību satura ieviešana
skolās mūsu darbu nav ietekmē
jusi. Taču, runājot par vispāriz
glītojošajām skolām, vēlos pie-

nas, ne slimības. Ja uzticamies
Viņam, Viņš visu vērš uz labu.
Dažkārt cilvēkiem ir grūti sa
prast, ka Viņa ceļi nav mūsu ceļi.
Svētdienas skolas audzēkņiem
stāstu tādu piemēru, ka Dievs ir
salīdzināms ar Sauli. Neviens
nenoliedz tās esamību. Saule
spīd katrā logā, taču, ja neatvelk
aizkarus, tā nav redzama.
Atgriežoties vēlreiz pie mā
cību satura, – vai tāds ir arī
Svētdienas skolām?
Svētdienas skolas uzdevums ir
sagatavot audzēkņus sakramentu
saņemšanai. Ir katoļu baznīcas

Kā zināms, katrus trīs gadus
notiek Daugavas Vanagu priekš
nieka un Daugavas Vanadžu
priekšnieces vēlēšanas. Visi orga
nizācijas biedri ir balsstiesīgi, un
katra DV zeme vēlēšanas orga
nizē. Šogad biedri balsoja ASV,
Anglijā, Austrālijā, Kanadā un
Latvijā. Par DV priekšnieku ievē
lēja Aivaru Sinku no Anglijas,
kuŗš pārcēlies uz dzīvi Latvijā.
Par Vanadžu priekšnieci tika
ievēlēta Ināra Sīkā no Austrā
lijas. Abi 2021. gada 1. janvārī
stājušies amatā.
Daugavas Vanagi,
sasauksimies!
***
Jaunumi Daugavas Vanagu
organizācijā
2020. gada 28. decembrī Dau
gavas Vanagu organizācija at

skatījās uz 75 veiksmīgiem, sa
sniegumiem pilniem darbības
gadiem. Diemžēl šābrīža ap
stākļu dēļ apvienībām nav ie
spējas svinēt šo nozīmīgo pa
grieziena punktu mūsu organi
zācijas vēsturē klātienē. To ņe
mot vērā, DV ASV zemes valde
nolēma izveidot un izplatīt vir
tuālu svētku koncertu, kuŗā
piedalās biedri no vairākām
ASV apvienībām, kā arī biedri
no kaimiņzemes Kanadas – DV
Hamiltonas nodaļas. Ierakstīta
jam koncertam var piekļūt DV

ASV vietnē (http://www. daugavasvanagi.org vai, noklikšķinot
uz šīs You Tube saites: https://
youtu.be/g0R-gWcT21
Latviešu leģionāri dibināja
Daugavas Vanagu organizāciju
1945. gadā Zēdelgemas kaŗa gūs
tekņu nometnē, Beļģijā. Ja kāds
būtu vaicājis pirmajam DV
priekšniekam, pulkvedim Vilim
Janumam, vai viņš sagaidītu, ka
Daugavas Vanagi vēl darbosies
pēc septiņdesmit pieciem gadiem,
iespējams, viņš būtu atbildējis
negatīvi, bet – organizācija vēl
pastāv! Vairākas paaudzes vēlāk,
un darbs netuvojas beigām! Mēs
varam būt lepni par visu, kas ir
padarīts iepriekšējos septiņdes
mit piecos gados, un Daugavas
Vanagi neatteiksies no saviem
pienākumiem arī nākotnē. Kā
rakstīts DV himnā – “mums ir
daudz, ko vēl veikt”...
Skatoties šo koncerta video,
atcerēsimies un godināsim mūsu
organizācijas dibinātājus, apņem
simies turpināt darbu viņu izvir
zīto mērķu sasniegšanā un strā
dāsim, lai nodrošinātu Daugavas
Vanagu organizācijai gaišu nā
kotni nākamajos septiņdesmit
piecos gados!
Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Jūsu ANDRIS KURSIETIS,
DV ASV priekšnieks
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Grāmatu drauga dzīves dēkas jeb „The Adventures of my
life from Helmars Rudzitis”
(Continued from No. 48)
I received news to say that of
the many publishers who had
been licensed during the occupation, five of them – Kadilis,
Ķiploks, Mālītis, Mantnieks and
me – had been given the right to
establish a single Latvian publishing house to deliver books to
members of the Latvian Legion
and to evacuated Latvians. The
publishing house would be in
Berlin.
Farewell to the mountains and
lakes of southern Austria, and
hello, Berlin – a city that I had
once adored. True, it had
changed a great deal since I had
seen it in the 1920s and early
1930s, before Hitler’s reign. It
was not even the city of the period when Hitler first came to
power and its beauty had not
faded. Today it was a different
Berlin, partly destroyed, full of
famine and darkness, and with
bomb that fell every night. And
yet it was a large metropolis, and
work that I had done for nearly
20 years was waiting for me
there.
I arrived in Berlin precisely on
November 18, and my colleagues were already there and
had an invitation for me to
attend Independence Day cele-

brations at the Latvian embassy.
That sounded very hopeful. I
remember little from the party
apart from the fact that there
were many people, including
Latvians and Germans. Kaktiņš
sang, and we even sang our
national anthem. There were
also speeches, but I remember

permission to publish books,
and I believe that involved the
Propaganda Ministry. On our
first visit we were warned that
our program must not be too
broad, so we decided that we
would only publish books by
Latvian authors. We started to
collect manuscripts from the

Berlin 1945 // PHOTO: https://www.autentic-distribution.com/
© Nara
nothing of who spoke or what authors who were in Berlin.
they said. I suppose that the There were not many of them,
speeches were not particularly there were very few manuscripts.
important. Perhaps one of my A few colleagues had brought
colleagues who is still alive manuscripts with them from
remembers more about the Latvia. Mine remained in printevent. I don’t want to ask any- ing houses in Rīga.
one, though, because I only want
We planned our program,
to write what I remember.
including new editions of books
The five of us had to ask for that had been published in the

past. We received permission
without having to beg for it, and
we were told that we would be
given an allotment of paper, but
there was no paper. We were
promised that there would be
paper, and they would tell us
which printing facility had it. We
were so encouraged that we
asked for and received permission to publish a few other
books, though we would have to
wait for paper. Steinert had disappeared. Perhaps he was sent to
defend his motherland, or perhaps he had other things to do.
We waited, but while we waited we had to find some way to
live. There was quite a large
number of Latvians in Berlin at
that time, and many of them
were living at the Russicher Hof
hotel. The five us found room
there, as well. After nearly 20
years since my first visit to
Berlin, I was once again in the
“hotel of the Russian royal
court,” where I had spent my
first night in that city.
Who were the Latvians who
were staying at that hotel? I think
that they were political fanatics
who still hoped that there would
be something that would miraculously bring sovereignty back
to Latvia. As politicians, of
course, they were concerned

about whether there would be a
good government. Which politician does not think that he and
his comrades would not be the
real and best people for a government?
The vast lobby of the “hotel of
the Russian royal court” had
quite a few politicians who spent
time there every day. People
with similar thoughts sat together at tables, and communications people walked from one
table to another, apparently
looking for members of coalitions. Sometimes there were
passionate disputes at the tables.
The men apparently felt that
their politicization on the sinking ship was a serious issue.
These men probably had documents that allowed them to
stay at the hotel. We had permission to publish books and receive
large amounts of valuable paper.
We didn’t have a document that
allowed us to stay at the hotel or
anywhere else in Berlin, which
had been seriously bombed.
They tried to kick us out of the
hotel almost every day, we tried
to ensure that we could stay
there, but the threat of being
evicted increased.
(To be continued)

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
SIETLA (WA)
Redakcija lūdz lasītājus sa
Sietlas latviešu sabiedriskais
zināties ar sarīkojumu un diev centrs (11710 3rd Ave. N. E.
kalpojumu rīkotājiem, precīzē Seattle, WA98125). Mājas lapa:
jot, vai paredzētie sarīkojumi www.seattlelatviancenter.com
notiks, vai tie ir atcelti!
SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu bied
LOSANDŽELOSA (CA)
rība (5220 Brittany Dr. S, Apt.
Losandželosas latviešu namā 1410, St.Petersburg, FL 33715),
(1955 Riverside Dr., Los An tālr: 727-827-2338.
geles, CA 90034). Mūsu draudze
Uzmanību! Mainījusies bied
vēl nedrīkst rīkot dievkalpojumus. rības Facebook lapa, lūdzam se
ŅUJORKA
kot mūsu jaunajai lapai “Lat
Svētdien, 24. janvārī, pulksten viešu Biedrība St. Petersburg
4:00 pm: Kultūras diena Ņujorkā FL”. Sīkāku infomāciju par pa
“Mūzikas un dzejas krāsa", zoom sākumiem var uzzināt Biedrības
formatā; sīkāka informācija Facebook lapā vai zvanot Dacei
sekos, rīko ŅLOP.
Nebarei Tel: 917-755-1391

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdienu
19:30 Centrā. Pensionāru sanāk
smes 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 informāc.
daļas vadītāja Una Veilande
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: 617-232-

Mūžībā aizgājis mūsu tēvs, vectēvs, un vecvectēvs

ANDREJS BROŠS
Dzimis 1923. gada 27. martā Rīgā,
miris 2020. gada 17. decembrī Pensilvānijā, ASV

“...Nomiršu klusi,
Ar sirdi uz Daugavas pusi...”
/Čaks/

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MEITA INGA UN ALLAN, UN KRISTA, LAILA, UN LĪGA AR ĢIMENĒM
DĒLS NILS UN LUIZA, UN LARA
MEITA BEATRISE UN LARRY, UN ĒRIKA, UN VIKTORIJA AR VĪRIEM

5994. Māc. Igors Safins. Tālr.:
617-935-4917. E-pasts: igorssafins@gmail.com.
Dievkalpojumi tiek elektro
niski piesūtīti draudzes locek
ļiem. Tāpat Bībeles stundu pār
runas. Lūdzu sekot iknedēļas
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 drau
dze 255043897965234. Dievk.
Notiek svētdienās 10:00. Pēc
dievk. kafijas galds. Māc. Gun
dega Puidza, tālr. birojā: 773736-1295; mājās: 708-453-0534,
E-pasts: puidza@yahoo.com
Čikāgas latv. ev. lut. Sv.
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.:
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei
manis. Dr.pr. Uldis Pūliņš.
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Pēc dievk. kafijas galds.
Čikāgas latv. baptistu dr:
(820 Ontario St, Oak Park, IL
60302). Māc. Oļģerts Cakars.
Tālr.: 708-383-5285.
Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lake
wood, CO 80226). Birojs atvērts
ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00.
E-pasts: reglite@aol.com Dievk.
notiek svētdienās 9:30. Pēc
dievk. sadraudzība.
Detroitas Sv. Paula latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI

48334). Dievk. notiek svētdienās
10:00. Seko sadraudzības stunda.
Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308).
Info: Ilze Folkmane Gibbs,
e-pasts: folkmane@hotmail.com
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-4479050. Dievk. notiek 14:00. Pēc
dievk. visi lūgti pie kafijas galda!
Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside
Dr., Los Angeles CA 90039).
Dievkalpojumi notiek plkst.
11:00. Mūsu baznīcā vēl arvien
nedrīkst rīkot dievkalpojumus.
Turpinām izsludināt virtuālos
dievkalpojumus.
Džamaikpleinas 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 Kruč
kova, tālr.: 617-323-0615.
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: 269-2141010. Dr. pr. Ivars Petrovskis,
tālr: 616-975-2705. Dievk. no
tiek 2x mēnesī 10:00. Pēc dievk.
kafijas galds.
(Turpināts 18.lpp.)
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***
Maestro 85. jubilejā tapusi
dokumentālā filma “Mūžīgais
dzinējs. Raimonds Pauls”
12. janvārī maestro Raimondam Paulam apritēs 85 gadi. Svi
not lielo notikumu, Latvijas Tele
vīzijā tapusi dokumentāla filma
“Mūžīgais dzinējs. Raimonds
Pauls”. Žur
nāliste un scenārija
autore Henrieta Verhoustinska
un režisors un operātors Andrejs
Verhoustinskis 2020. gadā seko
juši maestro gaitām un tam, kā,
neskatoties uz šķēršļiem, ko uz
likusi pandēmija, Raimonds Pauls
neapstājas un saglabā savu rado
šumu un dzīvessparu.

Filmēšanas grupa saskaitījusi,
ka kopumā 2020. gadā maestro
uzstājies 54 koncertos – tas nozī
mē vismaz vienu koncertu nedēļā.
Cienījamajā vecumā Raimonds
Pauls piedalās mēģinājumos
gandrīz katru dienu, turpina ne
vien izpildīt visiem zināmas me
lodijas, bet arī radīt jaunas. Tādēļ
saprotams ir jautājums – kas viņu
dzen? Tieši uz to mēģinās atbildēt
dokumentālais stāsts “Mūžīgais
dzinējs. Raimonds Pauls”.
Filmas scēnarija autore Hen
rieta Verhoustinska atzīst, ka fil
mēšanas procesā komanda ļoti
iedvesmojusies no maestro: “Fil
mēšanas mums bija kā tāds vita
mīnu eliksīrs, jo sekot Raimondam Paulam viņa darbā nozīmē
ārkārtīgi iedvesmoties. Jo, neska
toties uz neticamo ciparu – 85 ga
diem – viņš ir ļoti radošs, viņa
radošais gars arvien ģenerē jaunas
dziesmas.
***
Izgaismo piemiņas vietu
Ložmetējkalnā
Izpaliekot Ziemassvētku kauju
104. gadadienas atceres pasāku
mam, pašvaldība no 5. janvāŗa
līdz 11. janvārim izgaismo pie
miņas vietu Ložmetējkalnā, aģen
tūru LETA informēja Jelgavas
novada pašvaldības pārstāve Eni
ja Kreicberga-Kapša. Viņa atzina,
ka šogad atceres pasākums paš
valdībā aizritēs klusas pieminē
šanas un atbildīgas rīcības zīmē.
“Godinot strēlnieku varonību,
Ložmetējkalns šogad janvāŗa sā
kumā nepulcēs uz ierastajiem
atceres pasākumiem – ne uz kauju
rekonstrukciju “Mangaļos”, ne uz
atceres dievkalpojumu, ne atmiņu ugunskuriem. Un tomēr
Ziemassvētku kauju stāsts Latvijas
vēsturei ir fenomenāls, tāpēc paš
valdība rosina kaut vai ģimenes
pulkā tradicionālās atceres vietas
Ložmetējkalnā apmeklēt,” sacīja
Kreicberga-Kapša, piebilstot, ka
pašvaldība piemiņas vietu Lož
metējkalnā izgaismos ar svecēm
klusai un svētītai atcerei. Pēdējos
gados viena no pasākuma kul
minācijām bija pašvaldības iedi
binātais lāpu gājiens no Ziemas
svētku kauju mūzeja “Mangaļi”

līdz Ložmetējkalnam, kas pulcēja
gan jaunsargus, gan ikvienu inte
resentu. Šoreiz gājiens netiek or
ganizēts, bet septiņus kilometrus
gaŗais ceļa posms būs “iezīmēts”
ar atstarojošiem kontrolpunktiem, lai tām ģimenēm vai indi
viduālajiem gājējiem, kas šogad
izlems šo ceļa posmu jeb perso
nīgo gājienu noiet, būtu iespējams
to izdarīt bez sarežģījumiem.
Iedzīvotāji aicināti ņemt līdz gan
lāpas, lai izgaismotu sev ceļu, gan
telefonus, kuŗos ievadīt maršruta
koordinātes. Īpaši izveidots marš
ruts, kas ļaus precīzi orientēties
ceļa posmos, elektroniski apska
tāms pašvaldības mājaslapā.
***
No Rīgas Archibīskapa
mētropolīta Zbigņeva
Stankeviča uzrunas Saeimas
sociālo un darba lietu komisijas
sēdē 2020. gada 15. decembrī
“Es teiktu, Saeima tiek bom
bardēta, ar to, lai tiek reģistrētas
partneŗattiecības. Bet, protams,
konservātīvajā sabiedrības daļā
tas izraisa pretdarbību un notiek
polarizācija, un krājas negātīvas
emocijas. Un tāpēc mans priekšlikums būtu, pirmkārt, vienkārši
meklēt citu risinājumu, kas ne
skar reliģiskas vai ideoloģiskas da
bas jautājumus. Ideoloģiju atstā
jam pilnīgi malā un nerunājam
ne par ģimenes koncepta maiņu,
nedz arī par partneŗattiecībām kā
tādām, bet piedāvājam techniski
atrisināt tās reālās problēmas,
ku
ŗas ir visiem tiem cilvēkiem,
kuŗi dzīvo kopā, un kuŗiem nav
juridiskās tiesiskās aizsardzības.

Pēc gaŗām pārdomām un arī
pēc konsultācijām esmu nofor
mulējis to kā “Kopīgas deklarētās
mājsaimniecības un savstarpējās
aprūpes rēgulējumu vai likumu.”
Tātad – tas atstāj malā ģimeni. Par
ģimenes konceptu mēs nestrīda
mies, bet mēs vienkārši skatāmies,
pirmkārt, ka ir ne tikai viendzimuma un ne tikai tie, kas ir tā
saucamās nereģistrētās partneŗ
attiecībās, respektīvi, divu dažādu
dzimumu partneŗi, kuŗi dzīvo
kopā un kuŗi nevēlas stāties lau
lībā. Ne tikai šīs katēgorijas! Bet ir
jau vēl, piemēram, divas vecenītes,
kuŗas vecumdienās grib atbalstīt
viena otru , un viņas grib dzīvot
kopā. Arī viņām vajag tiesības ap
meklēt vienai otru slimnīcā. Vai,
piemēram, audžuvecāki ar audžu
bērniem, kuŗi adopciju vēl nav
noformējuši. Ja audžuvecāki no
mirst, tos bērnus vienkārši “iz
met”. Cilvēki, kuŗi dzīvo kopā zem
viena jumta un kuŗi gribētu tomēr uzņemties atbildību viens
par otru un aprūpēt viens otru, ir
diezgan plašs loks. Un būtu sva
rīgi atrisināt visu šo cilvēku pro
blēmas, neieslīgstot ideoloģiska
jos strīdos.
Tiklīdz mēs runājam par re
ģistrāciju, tas uzreiz vienā daļā
sabiedrības izraisa reakciju – jā,

viņi grib tās partneŗattiecības re
ģistrēt, un tas asociējas it kā ar ap
draudējumu jeb kaut kādām pa
rallelēm attiecībā un laulību un
ģimeni. Labi! Piedāvāju atstāt to
malā, neelektrizēt sabiedrību. Ne
sen dzirdēju, ka Zviedrijā, ja esi
deklarējis divus vai vairāk cilvē
kiem vienotu dzīvesvietu, pēc
kāda laika no viņiem jau sāk
uzskaitīt nodokļus, sāk pieprasīt
atbildību par dzīvošanu tur. Tātad – vairāki cilvēki dzīvo komū
nā. Tas var būt arī, piemēram,
klosteris, kur, piemēram, piecas
klosteŗa māsas, kuŗas dzīvo vienā
mājā, vēlas atbildēt viena par otru.
Tāpēc aicinātu paskatīties plašāk
un noņemt nost ideoloģisko strī
du kontekstu. Tas būtu mans
priekšlikums, un es domāju, ka
tagad... tas jau ir technikas jau
tājums.”
***
Kad redzēsim stingro
ierobežojumu efektu?
To, vai ap gadu miju ieviestie
stingrākie ierobežojumi Covid-19
izplatības mazināšanai ir iedar
bojušies, redzēsim nedēļas beigās
vai vēlāk, intervijā LTV raidījumā
Rīta Panorāma pastāstīja Veselī
bas ministrijas galvenais infektologs, profesors Uga Dumpis.

Uga Dumpis

nais gads būs krietni labāks jau
pavasarī, vai ap gada vidu! Tāpēc,
ka ir vakcīnas. Tās ir vienīgais
atrisinājums,” saka Dumpis, no
rādot, ka tad, kad būs vakcinēti
mediķi un seniori, jau būs mazāk
riska grupu, mazāk pacientu
slimnīcās – un vieglāk būs tikt
galā ar uzliesmojumiem.
***
Pirmās vakcīnas pret vīrusu
Aizvadītajā nedēļā farmācijas
uzņēmumu Pfizer un BioNTech
ražotās vakcīnas pret Covid-19
Latvijā saņēmušas kopumā 2243
personas, aģentūrai LETA pavēs
tīja Veselības ministrijā (VM).
VM pārstāve Anna Strapcāne in
formēja, ka turpmāk Nacionālais
veselības dienests (NVD) katru
darbdienu savos sociālo tīklu profilos publicēs pret vīrusu vakci
nēto cilvēku skaitu. Savukārt dati
par vakcinācijas faktu tiek ievadīti
e-veselības portālā.

devumus veic divās 12 stundu
maiņās, 11 robežkontroles punktos. No 24. līdz 31. decembrim
Nacionālie bruņotie spēki sniedza
atbalstu Rīgas sociālās aprūpes
centram “Mežciems”, nodrošinot
senioru veselības aprūpei nepie
ciešamā ārstniecības personāla,
piecu chirurģiskās aprūpes māsu,
iesaisti centra darbā.

***
Pārsteidz Vācijā ar
prasmēm un radošumu
Pirms gada uz skaisto Švarc
valdes pilsētu Freiburgu Vācijā
pārcēlās divi ļoti talantīgi latviešu
juvelieŗi – Ģirts Cīrulis un Aija
Ulmane. Reģionā un pat, visti
camāk, visā Vācijā, viņi ir vienīgie
latviešu juvelieŗi ar savu darbnīcu
un jau sacēluši nelielu furoru
vietējās juvelieŗu aprindās
Vācu zeltkaļus viņi pārsteidz ar
daudzpusību un jaunāko aprī
kojumu, klientus – ar radošiem
risinājumiem un darbu izpildes
***
ātrumu. Paši bauda jauno dzīvi
Valsts aizsardzības loģistikas
un teic – Freiburgā jau no pir
un iepirkuma centrs
majām minūtēm jutušies kā
Aizsardzības ministrijas paspār mājās.
nē no šī gada sāks darboties Valsts
aizsardzības loģistikas un iepirku
ma centrs (VALIC). Valdība pērn
atbalstīja Valsts aizsardzības mili
tāro objektu un iepirkumu centra
(VAMOIC) strukturālo reorgani
zāciju, centra atsevišķas funkcijas
nododot VALIC. VAMOIC turp
māk būs atbildīgs par aizsardzības infrastruktūras attīstību un
pārvaldību, bet iepirkuma funk Aija un Ģirts
cijas un sāktā nodrošinājuma
reforma, tai skaitā izpildē esošie
Abiem ar Aiju arī Rīgā nebūt
uzdevumi nodoti VALIC.
neklājās slikti. Ģirts iemantojis ne
tikai klientu, bet arī amata brāļu
***
cieņu un atzinību. Viņš ir sestās
Bruņotie spēki sniedz atbalstu paaudzes rīdzinieks, Rīga viņam
vīrusa izplatības ierobežošanā ļoti tuva, arī pēdējās īrētās telpas
2020. gadā Nacionālie bruņotie bija Rīgas centrā. Vēlme izpausties
spēki snieguši atbalstu Covid-19 radoši acīmredzot mantota jau
izplatības ierobežošanā, sadarbo- gēnu līmenī – viņa vectēvs no tēva
joties ar valsts un pašvaldību in puses bija grafiķis Kārlis Cīrulis,
stitūcijām un sniedzot atbalstu bet vectēva tēva brālis bija slavesabiedrībai.
nais Ansis Cīrulis – grafiķis, glez
notājs, lietišķās mākslas meistars,
Latvijas Republikas pirmās pastmarkas meta un valsts karoga
standarta autors.

Infektologs skaidroja, ka vīrusa
inkubācijas periods ir piecas die
nas un parasti jāgaida vismaz divi
inkubācijas periodi, lai redzētu
saslimstības rādītājus. Līdz ar to
ierobežojumu efektu varētu vērot
šīs nedēļas otrajā pusē vai nākam
nedēļ. “Ierobežojumi ir viena lie
ta, otra lieta ir tos ievērot. Tur ir tā
problēma. Ierobežojumi ir izdo
māti, nevis lai pazemotu cilvēkus,
bet gan mazinātu saslimstību,” sa
cīja Dumpis. Viņš atklāja, ka paš
laik Stradiņa slimnīcā ir stacionē
tas trīs dažādas ģimenes ar vīrusu. Tas saistīts ar savstarpējiem
kontaktiem. Arī slimnīcas ceļ
trauksmi par pārslodzi. “Risinā
No aizvadītā gada 7. decembŗa
jums ir viens – mazināt saslim līdz 2021. gada 11. janvārim Na
stību. Mums nav citu risinājumu.” cionālie bruņotie spēki snieguši
atbalstu Valsts robežsardzei, kon
***
trolējot uz ES iekšējām robežām
Uga Dumpis:
ieceļojošo personu elektronisku
Jau pavasarī būs labāk
Apliecinājumu aizpildīšanu. Ze
Cīņā ar vīrusu Stradiņa slimnī messardze uzdevumu izpildi no
cas infektologi atzīst, ka joprojām drošina Valsts robežsardzes va
nav iespējams pierast pie bezjē dībā.
dzīgajām nāvēm, kuŗas gandrīz
Nacionālie bruņotie spēki pēr
visas varēja novērst. Intervijā Lat nā gada martā Ādažu poligonā
vijas Televīzijai valsts galvenais izvērsa pagaidu nometni ar teltīm,
infektologs Uga Dumpis pauž ce kuŗu vajadzības gadījumā varētu
rību, ka pavasarī, pateicoties vak izvērst ārpus poligona, trenējot
cinācijai, būs labāk.
gatavību nepieciešamības gadī
“Ir ļoti skumji redzēt un ap jumā sniegt atbalstu Covid-19
zināties, ka teju tās visas ir bijušas izplatības ierobežošanā.
novēršamas nāves, ja cilvēki būtu
Atbilstoši atbildības territorijai,
uzvedušies saprātīgi. Ja bērni un atbalsta sniegšanā iesaistītas čet
mazbērni nebūtu braukuši pie ras Zemessardzes brigādes: 1. Rī
vecmāmiņām, ja vecmāmiņas un gas brigāde, 2. Vidzemes brigāde,
vectētiņi nebūtu gājuši pie kai 3. Latgales brigāde un 4. Kurzemes
miņiem, ja nebūtu rīkojuši ballī brigāde. Atbalsta sniegšanā Valsts
tes,” saka infektoloģe Aija Vilde.
robežsardzei ik diennakti iesaistī“Es esmu pārliecināts, ka jau ti vismaz 44 zemessargi, kuŗi uz

Ģirts savā darbnīcā Freiburgā
Ģirts un Aija ir mācījušies
Oļega Auzera vadītajā juvelieŗu
kolledžā, Ģirts vēlāk prasmes slī
pējis un izkopis amerikāņu firmas
Berebi filiālē Rīgā, kur nostrādājis
sešus gadus.
***
Zinātnieki atgriežas Latvijā un
šeit īstenos savas ambīcijas
Baltijas Biomateriālu ekselen
ces centrs mudinājis Latvijā atgriezties zinātniekus, kuŗi bija de
vušies zināšanas uzkrāt ārvalstīs.

(Turpinājums 10. lpp.)
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Antons Sizovs un Kristaps Kļa
viņš // Foto: Vitālijs Vinogradovs
Šajā gadā projektam pievieno
jās divi zinātnieki, kas iepriekš
strādājuši Austrijā un Amerikas
Savienotajās Valstīs. Katrs Latvijas
zinātnei dos savu pienesumu, jo
ir speciālizējušies dažādās jomās.
Antons Sizovs un Kristaps Kļa
viņš dzimtenē atgriezušies ar am
bīcijām, kuŗas cer šeit reālizēt. Abi
zinātnieki Baltijas Biomateriālu
ekselences centra (Baltic Biomate
rials Centre of Excellence – BBCE)
komandai pievienojušies kā gru
pu līdeŗi. Rīgas Techniskās univer
sitātes (RTU) zinātnieka K. Kļa
viņa vadībā notiek biomateriālu
in vitro jeb laboratoriskie pētīju
mi, savukārt A. Sizovs no Latvijas Organiskās Sintēzes Institūta
(OSI) puses pārraudzīs biomate
riālu drošību un efektīvitāti, veicot preklīniskos pētījumus.
***
Godina Gunāra Astras piemiņu
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns
kopā ar Rīgas apgabaltiesas priekš
sēdi Daigu Vilsoni nolika ziedus
Gunāra Astras piemiņai pie paš
reizējā Rīgas apgabaltiesas nama
Brīvības ielā 34, kur Gunārs Astra
teica savu Pēdējo vārdu. Šeit – ie
pretim Rīgas apgabaltiesas ēkai –
tiks uzstādīts piemineklis Latvijas
brīvības cīnītājam un disidentam
Astram.

Piemiņas plāksne pie Rīgas ap
gabaltiesas ēkas
Jānis Bordāns: “Es ticu, ka šis
laiks izgaisīs kā ļauns murgs. Tas
dod man spēku šeit stāvēt un
elpot. Mūsu tauta ir daudz cietusi
un tādēļ iemācījusies, un pārcietīs
arī šo tumšo laiku.” Šos vārdus
pirms 37 gadiem – 1983. gada 15.
decembrī – teica Latvijas neatka
rības aizstāvis un padomju oku
pācijas režīma disidents Gunārs
Astra pret viņu vērstajā tiesas
prāvā. Arī šodien mēs varam
smelties spēku šajos Gunāra
Astras vārdos.”

Eiroparlamenta deputātes Ine
ses Vaideres ieskatā “tās ir gaidītas
ziņas, jo šie līdzekļi ļaus Latvijai
gan straujāk atgūties no vīrusa
krizes, gan risināt svarīgus jautā
jumus ilgtermiņā – ieviest Eiro
pas zaļo kursu un digitālās tech
noloģijas, modernizēt uzņēmu
mus, renovēt ēkas, stiprināt dro
šību. Gribu arī atzīmēt EP lomu
jaunā daudzgadu budžeta veido
šanā – mums smagās sarunās ar
dalībvalstīm veiksmīgi ir izdevies
fondus palielināt. Izcīnītie papildu 16 miljardi eiro veselības, zi
nātnes, jauniešu, uzņēmēju atbalsta programmās, salīdzinot ar
sākotnējo priekšlikumu, tieši pa
līdzēs daudziem Latvijas ie
dzī
votājiem.“ Vaidere īpaši izceļ to,
ka EP izdevās trīskāršot finan
cējumu veselības aprūpei. “Nesen
veikta aptauja rāda, ka Latvijas
iedzīvotāji pašreiz kā ļoti svarīgu
jomu ES budžeta ieguldījumiem
redz tieši veselības aprūpi. Nozī
mīgs solis šajā virzienā no nākamā
gada būs ES vēsturē pirmā ve
selības programma, pie kuŗas
izveides esmu strādājusi.”
***
Atbalsta ES un
Apvienotās Karalistes
pēcbreksita vienošanos
Valdība 28. decembrī ārkārtas
sēdē atbalstīja Eiropas Savienības
(ES) un Apvienotās Karalistes pa
nākto pēcbreksita vienošanos.
Sēdē tika izskatīta Ārlietu ministrijas (ĀM) sagatavotā Latvijas
pozicija par ES un Lielbritanijas
un Ziemeļīrijas Apvienotās Ka
ralistes vienošanos par nākotnes
attiecībām. ĀM sniegtā informā
cija liecina, ka Latvija ir gandarīta,
ka ES un Apvienotajai Karalistei
ir izdevies panākt vienošanos par
abu pušu attiecībām pēc pārejas
perioda beigām pērn 31. decem
brī. ES un Apvienotās Karalistes
vienošanās ietver trīs līgumus abu pušu tirdzniecības un sadar
bības līgumu, līgumu par drošības
procedūrām klasificētās informā
cijas apmaiņai un aizsardzībai, kā
arī Apvienotās Karalistes valdības
un Eiropas Atomenerģijas kopienas (EURATOM) līgumu par
sadarbību kodolenerģijas drošā
izmantošanā miermīlīgiem mēr
ķiem.
***
Ārlietu ministrs Edgars
Rinkēvičs piedalījās
Baltijas valstu un Ziemeļvalstu
(NB8) ārlietu ministru videokon
ferencē, lai pārrunātu globālās un
Eiropas aktuālitātes, kā arī atska
tītos uz NB8 sadarbību 2020. gadā
un iezīmētu plānus nākamajam
gadam.

***
16. decembrī Eiropas
Parlaments (EP) ar balsojumu
oficiāli apstiprināja Eiropas Savie
nības (ES) daudzgadu budžetu
2021 – 2027. gadam.
Edgars Rinkēvičs

Inese Vaidere

Diskusijā par transatlantisko at
tiecību nākotni E. Rinkēvičs atzī
mēja nepieciešamību saglabāt cie
šas transatlantiskās saites un uz
svēra koordinētas NB8 un ES pie
ejas nozīmi. Ministri bija vienis

prātis, ka ir nepieciešams turpināt
sniegt atbalstu Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai. Sanāksmes
laikā ministri pārrunāja arī ak
tuālo situāciju saistībā ar Covid19 izplatību un ierobežojumiem,
dzimumu līdztiesības jautāju
miem un Turciju, kā arī praktiskus jautājumus par turpmāko
sadarbību ar Lielbritaniju.
***
Tapusi filma par 18. gadsimta
uzņēmēju Jāni Šteinhaueru
Neparastā 18. gadsimta uzņē
mēja Jāņa Šteinhauera vārds šo
dien zināms retajam, lai gan viņa
darbības vēriens kā latvietim to
laik vāciskajā Rīgā bija gluži neticams – Šteinhauers bija mastu
šķirotāju amata vecākais, Volera
muižā Bolderājā brūvēja grādī
gos, Hemerliņa muižā ierīkoja
vējdzirnavas un kokzāģētavu, bet
Zasu muižā vairāk nekā 40 gadu
pastāvēja viņa papīra manu
fak
tūra. Turklāt ar savu uzņēmēja
talantu viņš pamanījās apiet vā
ciešus arī kokmateriālu piegādē
Rundāles pils celtniecībai.

Pēteris Blūms Ņujorkas Mētro
politana mūzejā
Šteinhauera vārdu no aizmir
stības apņēmies izcelt architekts
Pēteris Blūms, kuŗš kopā ar do
mubiedriem radījis viņam veltītu
dokumentālo filmu. 29. decembrī
to rādīja Latvijas Televīzijā.
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V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
IZRAĒLA. 22. decembrī Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais
vēstnieks Izraēlas Valstī Aivars Groza tikās ar uzņēmuma Elbit
Sistēmas pārstāvjiem. Tika apspriesta iespējamā nākotnes sadarbība
starp Latviju un Elbit Systems Ltd. Elbit Systems Ltd. starptautisks
aizsardzības elektronikas uzņēmums, kas darbojas Izraēlā. Elbit
Systems Ltd. nodarbojas ar plašu datorprogrammu klāstu, tā pro
dukcija tiek pielietota visā pasaulē.
DĀNIJA. Kopenhāgenas kinoteātrī Cinemateket ikgadējā
kinofestivāla East by Southeast ietvaros tika izrādīta Juŗa Kursieša
godalgotā psīcholoģiskā drāma “Oļegs”. Filmas seansu apmeklēja
diplomātiskā korpusa pārstāvji, Dānijas latviešu kopiena, kā arī citi
interesenti. Filmas laikā viesiem bija iespēja nobaudīt latvisku dzērienus
un uzkodas. Filma ir balstīta uz patiesa stāsta motīviem un ataino
jauna vīrieša cerības uz labāku dzīvi – kuŗš caur viesstrādnieka statusu
un savas dzīves dziļāko bezdibeni tomēr atrodot spēku celties augšup.
Pirms filmas skatītājus uzrunāja Latvijas vēstniece Dānijā Alda Vanaga,
akcentējot filmas tematikas aktuālitāti arī Dānijas kontekstā.
POLIJA. 16. decembrī Latvijas vēstniecībā Polijā vēstnieks Ed
gars Bondars un aizsardzības atašejs pulkvežleitnants Aivars Spriedējs
pasniedza apbalvojumus par ieguldījumu Latvijas un Polijas bruņoto
spēku sadarbības veicināšanā diviem izciliem Polijas bruņoto spēku
profesionālajiem karavīriem, Polijas Gaisa spēku Aviācijas universitātes
apmācību instruktoriem.
lielmeistaru – Friderika Šopēna
un Ludviga van Bēthovena – jubilejas, un pianists Andrejs Osokins
sadarbībā ar Polijas Republikas
vēstniecību Latvijā radījis mūzi
kālu sveicienu par godu poļu
komponista Šopēna 210. gads
kār
tai, informēja mūziķa pār
stāvji. “Ir ārkārtīgi svarīgi vir
tuālajā vidē, kur ir tik daudz
biedējošu un traģisku ziņu, ar
mākslu un mūziku sniegt cilvē
kiem arī skaistumu, dvēseliskumu
un harmoniju. Šis projekts sniedz
cerību, ka mēs izturēsim un ka
tieši mūzika un māksla ir tās
vērtības, kas dos mūsu dvēselēm
spēku,” stāsta Osokins. Video svei
cienā dzirdamas Friderika Šopēna “Noktirne” un “Etīde”, kas pēc
pianista domām atspoguļo cilvēka
traģisko cīņu ar stihiju, kas vai
nagojas ar uzvaru.

***
Latviešu māksliniece
Vācijā apglezno sienas un
***
izkrāso ikdienu
Atjauno 1697. gadā
Madaras Petrovičas dzīvesprie
celtu namu Liepājā
cīgie, košie krāsu gleznojumi rotā
Aktrises Dzidras Ritenbergas
daudzas sienas un fasādes gan mazdēlam Gustavam Pelēcim ar
Latvijā, gan nu jau desmit gadus sievu Līnu īpašums pieder Lie
arī Vācijā, kur māksliniece rada pājā, Friča Brīvzemnieka ielā.
gleznas, apglezno, vada mākslas
nodarbības lieliem un maziem.

Madara Petroviča ar bērniem
Pati teic – dzīvo ar pasaules
garšu mutē un iedvesmojas no
arvien jauniem izaicinājumiem
gan mākslā, gan dzīvē. Desmit ga
dus par savām mājām Madara
sauc Vāciju. Uz šo valsti devušies
lielā mērā vīra Jāņa, neiroķirurga,
karjēras dēļ – Latvijā bijis grūti
dabūt budžeta vietu rezidentūrā.
Taču tas nebija vienīgais iemesls –
jauniešiem gribējās plašākus ap
vāršņus, sajust pasaules elpu,
apskatīt citas valstis.

Viņiem ir izdevies 17. gadsimta
ēkā iekārtot gan dzīvojamās telpas, gan arī nelielu, taču stilīgu
mākslas saloniņu “Mākslas lāde”.
Tādā veidā viņi prasmīgi apvie
nojuši estētiskās vajadzības ar
praktiskām.
***
Jaunais Rīgas teātris izsludina
starptautisku projektu konkursu
jaunajiem režisoriem “JRT 2.0”.
Tikai dažus gadus pēc pašreizējās
***
trupas izveidošanas Jaunais Rīgas
Mūzikāls sveiciens
teātris (JRT) ar izrādi “Revidents”
Šopēna jubilejā
(režisors Alvis Hermanis) pieda
2020. gadā tika atzīmētas divu lījās Zalcburgas festivāla Young
izcilu pasaules klasiskās mūzikas Directors Project, kur izcīnīja gal-

veno balvu. Tas bija konkurss,
kuŗā tika atlasīti jauno režisoru
iestudējumi no visas pasaules. Ar
šo notikumu sākās JRT un teātŗa
mākslinieciskā vadītāja starptau
tiskā karjēra, kuŗai 15 gadu ga
rumā sekoja viesizrādes 40 pasau
les valstīs un vairāk nekā 200 pil
sētās, piedaloties visos pasaules
lielākajos teātŗu festivālos.
Iedvesmojoties no šī mūsu
teātŗa vēstures piemēra, JRT iz
sludina projektu konkursu ar
nosaukumu “JRT 2.0” (“Jauno
Režisoru Teātris 2.0”).
***
Pirms 20 gadiem –
2000. gada 22. decembŗa vakarā
– Latvijas Nacionālajā operā un
baletā pirmizrādi piedzīvoja kom
ponista Jāņa Lūsēna un libreta
autores Māras Zālītes “Putnu
opera”.
Pērnā gada sākumā, vēl pirms
pandēmijas, tā tika izrādīta 150.

reizi. Tādējādi tā kļuvusi par
visilgāk Baltā nama repertuārā
esošo latviešu operu. Spilgto iestu
dējumu radījusi režisore Baņuta
Rubesa, scēnografe Ieva Jurjāne
un kostīmu māksliniece Kristīne
Jurjāne.
***
Jaunas tautasdziesmu animētās
versijas un karaoke
Turpinot agrāk sākto projektu
Lasi, dziedi, mācies!, biedrība
“Raita valoda” sadarbībā ar Ame
rikas latviešu apvienību un ALA
Kultūras fonda atbalstu piedāvā
latviešu bērniem un visiem inte
resentiem divas jaunas latviešu
tautasdziesmu animācijas filmi
ņas. Uz gada nogales svētkiem
pieejama viszināmākā latviešu
šūpuļdziesma “Aijā, žūžū” , kas
iekļauta visas pasaules šūpuļ
dziesmu kompaktdisku izlasē un
dziesmu grāmatā, un jautrā, dzie
dātāju iemīļotā “Kumeliņi, kume
liņi...” Vienlaikus ar Latvijas Ārlie
tu ministrijas atbalstu tapušas arī
vēl sešu dziesmu karaoke versijas.
Ziņas sakopojis P. Karlsons
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Kas ir Navaļnijs?

JURIS
LORENCS
Aizvadītā gada nogalē medijos
pavīdēja ziņa, ka Krievijas Proku
ratūra ierosinājusi lietu pret opo
zīcijas aktīvistu Alekseju Navaļ
niju. Apsūdzības pamatā – aizdomas par krāpšanu lielos apmēros.
Nauda, kas ziedota Navaļnija va
dītā “Korupcijas apkarošanas fon
da” darbībai, it kā tikusi izmantota privātām vajadzībām. Bet kas
ir šis Navaļnijs, par kuŗu pēdējos
mēnešos runā teju visa pasaule?
Nesaudzīgs korupcijas atmasko
tājs, Putina ienaidnieks? Krievijas
specdienestu vajāts, izsekots, in
dēts, tomēr palicis dzīvs. Uzdo
damies par augstu amatpersonu,
pa telefonu piezvanījis savam ie
spējamajam indētājam, Krievijas
Federālā drošības dienesta (biju
šās “čekas”) virsniekam Konstan
tīnam Kudrjavcevam. Panācis, ka
iespējamais slepkava izpļāpājas,
ierakstījis sarunu, padarījis vis
vareno dienestu par apsmieklu.
Tātad varonis! Un tomēr es ne
steigtos ar vērtējumu. Mana atbilde ir – es nezinu, kas ir Navaļnijs.
Jo diezgan labi pazīstu Krieviju.
Esmu piedzīvojis padomju laikus,
pārvaldu krievu valodu, divus
gadus (2003 – 2005) kā Latvijas
Avīzes korespondents pavadījis
Maskavā. Tāpēc vienīgais, ko varu
teikt – pretrunīga, mīklaina per
sonība. Vispirms daži Navaļnija
biografijas dati. Dzimis 1976.

gadā netālu no Maskavas, studējis
tieslietas. Polītikā iesaistījies 2000.
gadu sākumā – vispirms liberālajā opozīcijas partijā “Jabloko”,
vēlāk pieslējies krievu nacionālistu
partijai “Narod”, kas tulkojumā
nozīmē “Tauta”. 2008. gadā dibina
“Krievijas nacionālo kustību”, ak
tīvi atbalsta Kremļa agresiju kaŗā
pret Gruziju, aicina deportēt Gru
zijas pilsoņus no Krievijas.
2011. gadā Navaļnija polītiskie
uzskati pilnībā mainās. Viņš no
dibina organizāciju “Korupcijas
apkarošanas fonds” un nāk klajā
ar skandaloziem atmaskojumiem.
Nostājas opozīcijā varas partijai
“Vienotā Krievija” – un vienlaicīgi
palīdz iesēsties Maskavas mēra
krēslā Sergejam Sobjaņinam, vienam no Putina tuvākajiem sa
biedrotajiem. 2018. gadā mēģina
kandidēt Krievijas prezidenta vē
lēšanās, taču viņam atsaka reģis
trāciju. Navaļnijs pēta izlaupīšanu lielākajās Krievijas valsts akciju sabiedrībās – bankās, naftas
un gāzes kompānijās. Tomēr vis
lielāko ievērību izpelnās amatpersonu atmaskojumi, kas skar ag
rāko premjerministru Dmitriju
Medvedjevu, ģenerālprokuroru
Juriju Čaiku, prezidenta Putina
preses sekretāru Dmitriju Pesko
vu un citus. Tie liecina par greznu dzīvi, kas nav samērojama ar
oficiālajiem ienākumiem, par sle

vārdus, kuŗi vairāku gadu gaŗumā
izspiegojuši Navaļniju un mēģi
nājuši viņu noslepkavot. Navaļ
nija indēšana – tā ir vesela sāga
pati par sevi, traģikomisks seriāls,
kuŗā darbojas aģenta Džeimsa
Bonda un mistera Bīna cienīgi
personāži. Ko vērts ir kaut vai
stāsts par Tomskas viesnīcā sain
dētajām Navaļnija apakšbiksēm,
kas tikušas apkaisītas ar indes
pulveri! Atklāti sakot, izklausās
mazliet dīvaini. Ir daudz veidu, kā
polītiski vai pat fiziski iznīcināt
Navaļniju. “Piesviest”, kā Krievijā
saka, narkotikas. Sadabūt meiteni,
kas liecina par “seksuālu uzmāk
šanos”. Sarīkot autokatastrofu.
Uzbērt uz apakšbiksēm dubultu
indes devu. Neļaut pārvest uz
Vācijas klīniku. Jeb vienkārši no
šaut, kā tas notika ar Borisu
Ņemcovu. Čečenijā katru gadu
bez pēdām pazūd desmitiem cilvēku, vietējā diktatora Ahmada
Kadirova pretinieki. Un nekas,
pat gailis pakaļ nedzied. Kas zin,
varbūt Navaļnijs ir tikai viena
no daudzajām figūrām šacha spē
lē ar nosaukumu “Kas nomainīs
Putinu”. Ik pa laikam pienāk brī
dis, kad viņš kļūst noderīgs. Un
tad parādās kārtējais pētījums
par kādu nevēlamu cilvēku, kuŗu
nepieciešams “pabīdīt malā”.
Tā nu iznāk, ka patiesībā mēs
nezinām, kas ir Navaļnijs. Nezi

nām, jo mums ir darīšana ar citu,
brīžiem nesaprotamu pasauli, ar
citu civilizāciju. Krievija ir Bizan
tijas impērijas garīgā mantiniece,
tās turpinājums. Paši krievi saka:
“Maskava ir trešā Roma”. Otrā
Roma – tā ir Konstantinopole, ag
rākā Bizantijas galvaspilsēta, ta
gadējā Stambula. 1996. gadā ame
rikāņu polītologs Semjuels Han
tingtons publicēja grāmata “Civi
lizāciju sadursme”. Viņa ieskatā
pasaulē pastāv astoņas savstarpēji konkurējošas civilizācijas: ķī
niešu, hinduistu (indiešu), japāņu,
islāma, Latīņamerikas, Āfrikas,
slāvu – pareizticīgo un Rietumu.
Katra no tām ar savām vērtībām,
mentālitāti, ar atšķirīgu demo
kratijas izpratni. Pie Bizantijas
tradicijas pieder slepenība, intrigas, galma apvērsumi, polītiskas
slepkavības un indēšanas. Tikmēr
jēdziens “Navaļnija apakšbikses”
Krievijā jau kļuvis par simbolu.
22. decembrī kinorežisors Vitālijs
Manskis nostājās blakus Federālā
Drošības dienesta ēkai Maskavā
un pacēla virs galvas zilas apakš
bikses. Nekaunīgo huligānu aiz
turēja un nogādāja policijas iecir
knī. Pēc audzinošas pārrunas re
žisors tika atbrīvots, bet apakšbik
ses – konfiscētas. Interesanti, kam
tās vajadzīgas? Patiesi, kā teica 19.
gadsimta dzejnieks Fjodors Tjut
čevs – “Krieviju ar prātu nesaprast”.

Latvija Covid-19 spogulī

SALLIJA
BENFELDE
Latvijā ārkārtējā situācija ir
pagarināta līdz 7. februārim. No
2020. gada 30. decembŗa līdz
2021. gada 4. janvārim un no
2021. gada 8. janvāŗa līdz
2021. gada 10. janvārim aizliegta
iedzīvotāju pārvietošanās laik
posmā no plkst. 22 līdz plkst. 5.
Citiem vārdiem sakot, ir izslu
dināta komendantstunda, lai ie
robežotu cilvēku satikšanos. To
mēr 3. janvāŗa skaitļi ir skarbi –
kopš pagājušā gada februāŗa
Latvijā miruši 680 cilvēki, kuŗi
saslimuši ar Covid-19. Slimnīcās
pašlaik atrodas 1180 slimnieki,
bet pēdējās nedēļās inficēto skaits
svārstās no aptuveni 18 līdz 10
procentiem no testēto skaita. Kā
zināms, tiek uzskatīts, ka slimība
sabiedrībā izplatās nekontrolēti,
ja pozitīvo testu īpatsvars pār
sniedz 4%. Neatliekamās medicī
niskās palīdzības dienests norāda, ka kritiska situācija ir jau
pavisam tuvu, sāk izsīkt iespējas
nodrošināt smagi slimo pacientu
aprūpi.
Salīdzinot ar daudzām Eiropas
valstīm, Latvijā situācija tomēr
nav ļoti slikta – 13 Eiropas valstīs
kumulatīvais jeb kopējais sasli
mušo skaits uz 100 tūkstošiem
iedzīvotāju ir lielāks nekā Latvijā.
Protams, slimnieku un arī Viņ
saulē aizgājušo tuviniekiem tas
nav mierinājums.
Traģiska vēsts izskanēja gada
pēdējā dienā: 2020. gada 31. de
cembŗa vakarā Mūžībā devies
Paula Stradiņa Klīniskās univer
sitātes slimnīcas ārsts infektologs

penām villām, jachtām un lid
mašīnām, par īpašumiem “naidī
gajos Rietumos”. Par bērniem, kas
iekārtoti “siltās vietās”. Bet kas ir
interesanti- Navaļnija atmaskojumi nekad nav bijuši vērsti pret
drošības struktūru un armijas
amatpersonām. Kaut gan nav ne
kāds noslēpums, ka tieši armijā
notiek vislielākā izsaimniekoša
na un zagšana. Dzirdēti apgalvo
jumi, ka Navaļnijs patiesībā esot
vai nu Krievijas specdienestu
aģents, vai arī sadarbojoties ar tiem.
Ka pētījumi esot mērķtiecīgi pa
sūtīti, bet informāciju viņš saņe
mot no Krievijas specdienestiem.
Bet tad 2020. gada 20. augustā
ceļā no Tomskas uz Maskavu Na
v
aļnijam kļūst slikti. Lidmašīna
veic ārkārtas nosēšanos Omskā,
kur Navaļniju hospitalizē ar aiz
domām par saindēšanos. Viņu iz
glābj ātrās palīdzības mediķi, kuŗi
iešļircina pretindi – atropīnu. Di
vas dienas vēlāk privāta lidmašīna pārved pacientu uz Berlīni un
ievieto vienā no labākajām Eiro
pas klīnikām – “Charite”. Septem
bŗa sākumā Vācijas eksperti pa
ziņo – iegūti pierādījumi, ka Na
vaļnijs ticis saindēts ar nervus
paralizējošu indi, ķīmisko ieroci,
kas pieder pie “Novičok” grupas.
Savukārt decembrī pētnieku gru
pa “Bellingcat” nosauc astoņu
Krievijas specdienestu aģentu

Pauls Aldiņš, kuŗš kopš pandē
mijas pirmsākumiem aktīvi iesais
tījās Covid-19 slimnieku ārstē
šanā, taču pats zaudēja cīņā ar šo
slimību.
Eiropas Komisija (EK) ir apstip
rinājusi farmācijas uzņēmumu
Pfizer un BioNTech izstrādātās
Covid-19 vakcīnas izmantošanu
Eiropas Savienībā (ES). Vakcīnu
piegāde vienlaikus notika visās
ES valstīs, nenotika šķirošana, vai
valsts ir liela, maza, turīga vai
mazāk turīga. Labā ziņa ir: pa
gājušā gada 28. decembrī Latvijā
pirmie cilvēki saņēma vakcīnu –
tie bija Paula Stradiņa klīniskās
universitātes slimnīcas mediķi.
Vispirms vakcīnu saņems tie ārst
niecības un aprūpes darbinieki,
kuŗi strādā ar Covid-19 pacientiem, vai tie, kuŗiem ir vislielākā
saskare ar jau apstiprināti infi
cētiem vai potenciāli inficētiem
pacientiem. Pēc tam vakcīnu sa
ņems pansionātu darbinieki un
iemītnieki, tad citi seniori un ar
chroniskām kaitēm slimojošie.
Vakcinācija nav obligāta, to pil
nībā apmaksā valsts, bet diemžēl
ne visi iedzīvotāji vēlas vakcinē
ties, un arī starp mediķiem ir tādi,
kas to nevēlas. Iespējams, ka dau
dzi grib nogaidīt, lai pārliecinātos, vai vakcīna tiešām ir droša.
Ārsti un medmāsas gan lielākoties atsaucas šai iespējai, un starp
tiem, kas katēgoriski atsakās, pa
matā ir aprūpes darbinieki un cits
personāls. Savdabīgs antirekords
vērojams Daugavpils slimnīcā –
reģionālajā slimnīcā pieteikušies

vakcīnai ir vien 10% darbinieku.
Slimnīcas valdes loceklis Grigorijs Semjonovs vēl pirms vakci
nācijas sākuma medijiem sacīja,
ka “pašlaik tie ir pirmie 10%, kas
piekrituši. Bet kādas divas nedēļas bija tikai 3%. Līdz ar to tā ak
tīvitāte un atsaucība pieaug”. Grūti
spriest, vai ļoti piesardzīgo at
tieksmi rada Krievijas tuvums,
kas, protams, pastiprina arī tās
ietekmi informātīvajā telpā.
Protams, piesardzīga attieksme
pret vīrusu nav nekas jauns – sa
biedriskās domas aptauju dati
liecina, ka dažādās pasaules valstīs
ir atšķirīga attieksme pret vak
cināciju. Piemēram, pētījumu
centra “Ipsos” un Pasaules ekonomikas foruma veiktajā aptaujā
tikai 40% Francijas iedzīvotāju
pauda gatavību vakcinēties. Pret
imūnizāciju noskaņoti arī 43%
Krievijas un 55% procenti Dien
vidāfrikas iedzīvotāju. Savukārt
Ķīnā gatavību saņemt poti pauda
80% procenti, bet Lielbritanijā –
77% iedzīvotāju. Attieksme gan
mainās, un minētie dati nav
“akmenī cirsti”.
Infektologs Uga Dumpis: “Es
esmu pārliecināts, ka jaunais gads
būs krietni labāks jau pavasarī
vai ap gada vidu – tāpēc, ka ir
vakcīnas. Tās ir vienīgais atrisi
nājums”. Dumpis arī skaidro, ka
imūnitāti iespējams iegūt tikai
tad, ja ir vakcinēta lielākā daļa
iedzīvotāju. Vakcīna būs nepiecie
šama no 60% līdz 75% iedzīvotāju atkarībā no vīrusa lipīguma.
Ja tiešām Lielbritanijā atklātais

vīrusa paveids ir lipīgāks, tad
varētu būt, ka vakcīna būs ne
pieciešama 85% iedzīvotāju.
Gada nogalē arī Valsts prezidents Latvijas Radio pauda savu
viedokli par vakcināciju – līdz ar
vakcīnas pret Covid-19 saņem
šanu Latvijā sistēmai jāstrādā “kā
pa diedziņu” un vakcināciju ne
drīkstam ievilkt uz vairākiem ga
diem. Prezidents apliecināja, ka
vakcinācija pret Covid-19 būs
brīvprātīga: “Neviens netiks pie
spiests. ”
Jāpiebilst, ka vīrusa izraisīto
krizi medijos un sociālajos tīklos
aktīvi cenšas izmantot arī tie, kuŗi
vēlas palielināt savu populāritāti
vai gluži vienkārši pilda pasūtī
jumus – proti, aizvien skaidrāk
var saskatīt vairāku “ekspertu”
saites ar Krieviju un tās interesēm.
Protams, savas intereses neapšau
bāmi ir arī Latvijas polītiķiem,
kuŗi nav tikuši varai tik tuvu, kā
to gribētos.
Ārlietu eksperts un Vidzemes
Augstskolas lektors Jānis Kapus
tāns ziņu aģentūrai LETA skaidro, ka Krievijas propaganda nav
mazinājusies. Tai pat laikā
Covid-19 ir “atrāvis vaļā slūžas”
neapmierinātajiem.” Informācija,
kas pieejama sociālajos tīklos un
īpaši Facebook, parādīja, ka “viltus
ziņas vai puspatiesības ir pār
steidzoši viegli spējušas ietekmēt
daudzus cilvēkus Latvijā. Līdzīgas
tendences vērojamas arī citās pa
saules valstīs,” sacīja Kapustāns.
Eksperts saka – ja iepriekš uz
manības centrā bija Krievijas,

vietējo krievu aktīvistu vai viņiem
simpatizējošo personu aktīvitātes
dezinformācijas jomā, tad 2020.
gadā dezinformāciju ir plaši iz
mantojuši arī atsevišķi pašmāju
polītiķi, uzņēmēji un sabiedriski
aktīvi cilvēki. Vērojama tendence,
ka viltus ziņas vai puspatiesības
izmantojuši arī cilvēki, kas sabied
rībā pozicionē sevi kā ekspertus.
Viņu aktīvitātes sociālajos tīklos
norāda uz informatīvo kaŗu. Pie
personām, kas pieslējušies viltus
vai nepārbaudītām ziņām, eks
perts kā piemēru minēja Saeimas
deputātu Aldi Gobzemu, komen
tētāju, kas sevi dēvē par “žurnā
listu” Sandri Toču, uzņēmuma
“Primekss” izpilddirektoru Jāni
Ošleju un Latvijas Ārstu biedrības
valdes locekli Pēteri Apini.
Jāpiebilst, ka mūsu laikraksts
jau ne reizi vien ir rakstījis par
dezinformāciju un apzinātiem
meliem saistībā ar pandēmiju un
daudziem citiem jautājumiem.
Atliek paturēt možu prātu un kritisku domāšanu, lai viltus ziņas
un stāsti nejauc mums galvu
2021. gadā!
Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”
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Kā Amerikas latvieši cīnījās
“aukstā kaŗa” frontē?

LIGITA
KOVTUNA
Aizvadītā gada 27. novembrī,
dienu pēc tam, kad Amerikā no
svinēta kārtējā Pateicības diena
ar neiztrūkstošo tītaru un radu
tikšanos, cik nu tas šolaik ie
spējams, Latvijā varēja noska
tīties filmu, kas vēsta par šo
dienu pirms 50 gadiem. Tā vēs
turē un daudzos ļaužu prātos
palikusi atmiņā ar drāmatisku
incidentu, kad lika sašķobīties
drošai pārliecībai gan par Sa
vienoto Valstu “stipro ple
cu”,
gan par starptautiskas
nozīmes konvencijām un
lēmumiem. Proti, šai no
vembŗa dienā nāca klajā
filma, Latvijas, Lietuvas un
Francijas
kopražojums,
lietuviešu režisores Gied
res Žickītes dokumentālais
kinovēstījums “Lēciens”,
kas vēsta par 40 gadus jauna
lietuvieša Sima Kudirkas
izmisīgo lēcienu no padomju zvejas kuģa uz amerikāņu
kuģi Viligant, lai nokļūtu
brīvajā pasaulē, “visu iespēju
zemē Amerikā”.
Lēciens beidzās drāmatiski –
piekauts un savažots jaunais
vīrietis tika atdots atpakaļ
padomju saimniekiem ar visu
no tā izrietošo – 10 gadus zi
nāmajās nometnēs, un tas bija
tiem laikiem “saudzīgs” spriedums. Pirms gadiem pieciem
sešiem lietuviešu režisore, ku
ŗai jau bijusi vairāku filmu pie
redze kopš 2011. gada, sāka
interesēties par šo stāstu, un nu
tapusi filma, kas godalgota gan
Varšavas Starptautiskajā kino
festivālā šoruden, gan pabijusi
festivālos Romā, Jihlavā, Ņujor
kā, Tallinā, bet Rīgā saņēmusi ne
vien Latvijas Nacionālā kinocentra atbalstu, bet arī augstu
novērtēta Latvijas medijos. Pati
režisore saka – viņas augstākais
apbalvojums ir filmas galvenā
varoņa, šodien 90 gadus vecā
Sima Kudirkas gandarījums.
Uzņemšanas gaitā intervēts arī
tā laika ASV ārlietu šefs Henrijs
Kisindžers (94 gadu vecumā),
saruna ilgusi veselu stundu pa
redzēto 20 minūšu vietā. Filma
ir jānoskatās, bet šai rakstā at
miņās dalīsies gan pusgadsimtu vecā notikuma liecinieki, gan
arī ielūkosimies, ko tajās dienās
vēstīja Amerikas latviešu laik
raksts Laiks. Ir pamats lepnumam par tautiešu atbildību un
solidāritāti drāmatiskajos vēstu
res brīžos.
Kā uz šo drāmatisko vēstures
gadījumu reaģēja latvieši – Ame
rikas latviešu sabiedrība, orga
nizācijas un avīze Laiks? Vētrai
ni, aktīvi, cieņpilni, atbildīgi!
Laika 1970. gada 28. novembŗa
nr. 95, tātad vistuvākajā iznāk
šanas numurā, 1. lappusē redakcijas slejas virsraksts – “Pirmo
reizi ASV vēsturē” ar apakšvirs
rakstu “Apkaunojums brīvības
un tiesību principiem”. Raksts
par to, ka „no padomju zvejas
kuģa uz ASV krastu aizsardzības
kuterī pārbēgušu baltieti izdod
krieviem”. Laiks citē Ņujorkas
Daily News no 25. novembŗa,
uzsverot, ka “krastu aizsardzības
ierēdņi visas izziņas novirzīja uz
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Ārlietu ministriju. Vašingtonā
Ārlietu ministrijas pārstāvji pri
vāti izteicās, ka viņi starpga
dījumu uzskata par “nelaimīgu”,
un arī norāda, ka “par bēgļa drā
matiskās izdošanas tuvākiem
apstākļiem presē 25. novembrī
informācija nebija atrodama.
Bet – citēta radioraidītājā WINS
24. novembrī atrastā Westing
house Broadcasting Co līdzstrād
nieka Džima Sleida (Slade)

reportāža, kuŗā teikts, ka “pēc
triju aculiecinieku stāstiem,
bēglis, velkot viņu atpakaļ uz
krievu kuģi, sists.” Te gan iela
vījusies neprecīzitāte – Dž. Sleids
teicis: Crewman, a Latvian ( red.
izcēlums) Radio Operator, was
tried and beaten, ko Laiks pa
skaidro: “Nav nekas neparasts,
ka lietuviešus sajauc ar latvie
šiem, un otrādi.” Katrā gadījumā – latvieši Ņujorkā cēlās
protestam. Laiks: “Šī drāma ir
smags brīvības, tiesību un cilvē
cības apkaunojums!” Un jau nā
kamā, avīzes 2. decembŗa nu
mura 1. lappusē lielais virsraksts –
“Mēs gaidām un prasām atbildi”

un foto no baltiešu demonstrā
cijas Taimskvērā (foto autors –
V. Mazelis). Demonstrācija ilga
pusotru stundu, tajā piedalījās
arī latvieši ar tolaik Apvienotās
baltiešu padomes priekšsēdi
Gunāru Meierovicu un ALAs
(Amerikas latviešu apvienības)
priekšsēdi Uldi Gravu priekš
galā. Laikrakstā arī tā paša au
tora foto, kur U. Grava

uzrunā demonstrantus. Rezul
tātā top latviešu kopienas pa
ziņojums, ko Laiks publicē ar
nosaukumu “Jautājumi. Mēs ne
varam un nedrīkstam klusēt!”
“Lielie jautājumi” ir – “Kas noticis ar Savienoto Valstu nacionālo
sirdsapziņu? Kur palikuši principi par cilvēka tiesībām, kur
palikušas visas konvencijas, lī
gumi, deklarācijas un apliecinā
jumi? Un – “Vai krastu apsardzī
bas kutera kapteinis Eustis tagad
būs vienīgais polītiskais sliežu
bīdītājs? Vai Viligant kapteinis
būtu tiesāts, ja viņš būtu pretojies pavēlei un vispirms bēgli
nogādājis krastā, kur viņa likteni
tad izšķirtu attiecīgās iestādes
normālā procedūrā?”

“Mēs prasām atbildes un gai
dām tās. Lai zinātu, kur mēs
stāvam un ar ko kopā stāvam.
Lai zinātu arī piešķirt dziļāku,
bet citādu nozīmi “simpatiju ap
liecinājumiem baltiešu cīņai
par savu brīvību,” ar kādiem
telegrammas mūs apciemo da
žas reizes gadā. Skaidrība varbūt

tolaik zviedru ārlietu ministra
Undēna vārdus, ka viņš “neredz
iemeslu, kāpēc gan krievi ar
šiem izdotajiem gūstekņiem ap
ietos citādāk nekā ar citiem kaŗa
gūstekņiem. (..) Asins traipi uz
Viligant klāja ir liecība, kas nav
nomazgājama”. Un Kudirkas
stāsts vēl lieku reizi to apliecina...

Attēlā redzamie divi spiedodziņi
uz Laika oriģināla kopijas no
zīmē, ka padomju ga
dos šie
numuri “specfondā” bijuši īpaši
aizliegti!

būs sāpīga. Bet tomēr tā būs
skaidrība. Ar asinīm apzīmogota,
uz brīvas valsts kuģa, uz brīvas
valsts territorijas.”
Ne nu gluži atbildi, bet skaidrojumu gan pasaka minētais
Uldis Grava pēc 46 gaŗiem ga
diem savā memuāru grāmatā
“Tālumā, bet ne svešumā”: “Pa
gājušā gadsimta 70. gadi bija
paši drūmākie baltiešu cerībām
atgūt brīvību un valstīm neat
karību. Kopš Otrā pasaules kaŗa
beigām jau bija aizritējuši vairāk nekā 25 gadi, un pasaules
sabiedriskā doma jau sāka no
svērties par labu teicienam better
red than dead.”
Savā Aicinājumā latvieši arī at
ceras un piemin apkaunojošo
Zviedrijas rīcību, 1945. gadā iz
dodot latviešu leģionārus, citējot

Un vēl kāds pavisam konkrēts
stāsts par latvieti, kas bija notikumu aculiecinieks. Viņu sauc
Roberts Brieze. Par asiņainās
drāmas liecinieku viņš kļuva,
būdams uz bēdīgi slavenā Vili
gant kā Ņūbedfordas, Masa
čūsetā, zvejnieku pārstāvis sa
runās ar padomju zvejniekiem.
Viņš tolaik bija lielas zvejas laivas – Svea īpašnieks un apvie
nības Seafood Producers prezidents. Roberta stāsts publicēts
Laika 1970. gada 96. numurā
kopā ar jauku foto, kur viņš ar
meitu nofotografēts uz savas
liellaivas. Tātad – “Pirmdien,
23. novembrī mēs tikām ai
cināti piedalīties sarunās ar
krievu zvejas flotiļu koman
dieŗiem, kas operē gar ASV
krastiem. Bez manis vēl uz šīm
sarunām brauca divi zvejnie
cības departamenta un viens
zvejnieku arodbiedrības pār
stāvis, kas visi bija ieinteresēti,
lai krievi nenosmeltu zivis,
kuŗu krājumi Masačūsetas
krastu rajonā bīstami mazi
nājās. (..) Labā omā devā
mies Martha’s Vineyard sa
las virzienā, kur ASV terri
toriālajos ūdeņos mūs sa
gaidīja padomju zvejas ku
ģis Sovetskaja Ļitva, reģis
trēts pie Klaipēdas ostas.
Uz kuģa pārcēlāmies pulksten 10.30. Krievi bija pret
mums ļoti laipni. Tur pie
dalījās aptuveni 170 personu, viņu vidū aptuveni
40 sievietes. Kāda apkal
potāja bija latviete, vārdā
Skaidrīte. Arī starp virs
niekiem bija vairāki lat
vieši, igauņi, lietuvieši,
bet visas flotiles komandieris bija krievs. Krievi savu
laipnību mēroja ar konjaka un
vodkas plūdiem. Pulksten 3.30
pēc pusdienas, pēc otrām uzko
dām, padomju kuģi atstājām,
un Viligant kapteinis Ralfs E.
Eustis ielūdza padomju dele
gāciju apmeklēt viņa kuģi.
Pulksten 4 bijām nodomājuši
doties mājās, bet tad atklājās
drāmas otrais cēliens, kas bija
noticis pa mūsu viesošanās laiku
uz Sovetskaja Ļitva: Viligant
virs
nieks paziņoja, ka no pa
domju zvejas kuģa uz Viligant
pārlēcis bēglis, kas lūdz polītiskā patvēruma tiesības Savieno
tajās Valstīs.
(Turpinājums 14. lpp.)
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Par Likteņdārzu un par Latviju
Eiropas Savienības paspārnē

Eiroparlamenta deputāte un Kokneses fonda valdes priekšsēde Sandra Kalniete
intervijā Ligitai Kovtunai
Gadumijas intervijās paras
tais jautājums būtu – kā aizva
dījāt šo gadu? Šai reizē tā laikam nebūs pareizā intonācija...
Un tomēr – jūsu gandarījumi
par paveikto Latvijā, Likteņ
dārzā un Eiropas Parlamentā?
Grūts, psīcholoģiski ļoti grūts
bijis šis gads visiem latviešiem,
lai kuŗā pasaules malā mēs dzī
votu. Pirmām kārtām – kā re
dzat, mums nācies pierast pie
attālinātām sarunām, arī mēs
runājam zoom formātā, un tas
ir pavisam citādi nekā klātienē.
Un vēl – ir nepieciešama ļoti liela disciplīna, lai sakārtotu visas
personiskās un ar darbu saistītās
lietas šajā izaicinājumu pilnajā
laikā. Bet es ar cerībām raugos
uz priekšu – vakcīna ir klāt, līdz
pavasarim droši vien vismaz tiksim skaidrībā par to, ar ko varam
rēķināties nākamajā gadā. Lie
lajam pārbaudījumam tomēr ir
arī savas “pozitīvās blaknes”, un
viena no tām – sakarā ar to, ka
nevarēja braukt uz dažādām
eksotiskām zemēm, cilvēki apce
ļoja Latviju, atrodot daudz jauna
un pievilcīga. Likteņdārzā ap
me
klētāju skaits, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, ir divkāršojies!
Tas ir nesalīdzināmi lielāks, pat
salīdzinot ar Latvijas Simtgades
gadu. Šurp brauc ne tikai paš
māju cilvēki, bet arī ceļinieki no
citām valstīm, īpaši laikā, kad,
atverot robežas, bija tā sauktais
Baltijas burbulis, Likteņdārzā
bija daudz apmeklētāju no Lie
tuvas un Igaunijas. Ceru, ka šī
tendence turpināsies. Latvijas
tūrisma maršrutiem vispār ir
ļoti plašs piedāvājums, cilvēkiem
ir tik daudz jaunu atklāsmju,
un Likteņdārzs ir viena no tām.
Ko mēs darījām šai laikā? Mēs
daudz strādājām. Piemēram, ap
zaļumojām Lielo kalnu, kas ta
gad gan ir “iekonservēts”, bet nā
kamajā gadā to pamazām veidosim par dabisku pļavu ar takām.
Par vienu no nozīmīgākajiem
veikumiem vēlos nosaukt pie
miņas vietas – veltījuma Latvijas
valsts dibinātājiem un atjauno
tājiem atklāšanu aizvadītā gada
6. septembrī. Pandēmijas dēļ no
teikto pulcēšanās ierobežojumu
dēļ divas reizes nācās pārlikt svi
nīgo datumu, līdz aizkustinošā
pasākumā tomēr tika atklāta
vieta, kur šo izcilo cilvēku vārdi
ir nosaukti un izlasāmi. Pirmo
reizi visi kopā un katrs nosaukts
vārdā. Pat nedaudz pārsteidzoši,
ka līdz šim Latvijā nav izveidota
neviena piemiņas plāksne šiem
ļaudīm, kur būtu izlasāmi viņu
vārdi. Nu cilvēkiem, kas 1918.
ga
da 18. novembrī un 1990.
gada 4. maijā dibināja un atjaunoja mūsu valsti, ir atdots gods.
Un vienuviet viņi visi tiek go
dināti Likteņdārzā.
Turpinājies bruģakmeņu klā
jums Draugu alejā, un vēl pie
trūkst tikai nedaudz vairāk par
300 akmeņiem, lai būtu apaļi 30
tūkstoši. Te varu paziņot, ka 30
tūkstošā bruģakmeņa nogul
dī

tājs saņems īpašu balvu no
Kokneses fonda. Ir pamats cerēt,
ka to sagaidīsim jau drīz, šajā,
2021. gadā.
To taču var izdarīt arī tī
meklī? Aicinu sarosīties un no
pirkt akmeni ar savu vai savu
bērnu vārdu vietnē www.drau
giem.lv/liktendarzs! No perso
nī
gās pieredzes zinu, cik pa
cilājoši ir to aplūkot, manā
gadījumā klātesot trīs paaudžu
pārstāvjiem.

noderīgi ir arī gluži praktiski dā
vinājumi, kā, piemēram, Zem
nieku Saeimas šopavasar dāvā
tais jaudīgais zāles pļāvējs. Iedo
mājieties, Likteņdārza 15 hektaru platību līdz tam pļāvām ar
gana nolietoto piemājas dārzi
ņam piemērotu zāles pļāvēju, ko
pārslodzes dēļ mūsu darbinieki
ar “zelta rokām” nemitīgi bija
spiesti labot.
Vēl liela pateicība Kokneses
domei, kas parūpējās, lai ceļš no

saņēma Sabiedrības integrācijas
fonda līdzfinansējumu.
Lietus stāvus lija arī kādā ļoti
skaistā un svarīgā sarīkojumā,
kad Likteņdārzā piemiņas ozolus stādīja prezidenti Vaira
Vīķe-Freiberga un Egils Levits.
Viņš gan teica: “Lietus ļoti piederas Likteņdārzam...”
Jā, todien, 10. jūlijā turpinā
jām mūsu tradiciju, kad Valsts
prezidenti iestāda savu kociņu
piemiņai ar veltījumu nākama

Sandra Kalniete: “Pirmām kārtām
novēlu – ar lielu pašcieņu pret sevi un
citiem iziet cauri šim milzīgajam pār
baudījumam – pandēmijai! Daudzi
cilvēki ir apjukuši, dusmīgi, un tomēr –
lūdzu, centīsimies savas dusmas ne
vērst uz citiem, bet tikt ar tām galā
pašiem. Redzēsiet, pasaule kļūs gaišā
ka! Tiem, kas spējuši saglabāt gaišo,
pozitīvo skatu uz dzīvi, novēlu prast
dalīties ar savu iekšējo gaismu ar tiem,
kam varbūt pietrūkst iekšējo spēku
pārvarēt lielus pārbaudījumus.”

jām paaudzēm. Tas bija kārtējais
pacilājošais sarīkojums, turklāt
izvērtās gluži praktisks – ja lietus
gaŗas stundas aprasina tikko ie
stādītos kociņus, tie labāk augs!
Gandarījums par padarīto ir
liels, un uz Likteņdārza nākotni
skatos ar lielu pārliecību. Atmi
nos laiku pirms gadiem desmit,
ka te bija diezgan klusi, likās,
cilvēki būs grūti iekustināmi. Nu
varu teikt, ka esam tikuši pāri
tam kritiskajam punktam, kad
draudēja “kritiens atpakaļ”. Vēl
arī paldies Latvijas Televīzijai,
kas desmit gadu gaŗumā atbal
stīja Likteņdārzu ar veltījuma
koncertu translāciju. Koki aug,
Likteņdārzā ir rosība un tas kļūst
par aktīvu cilvēku pulcēšanās
vietu. Ejam tālāk!
Runājot par jūsu tiešajiem
pienākumiem – darbu Eiropar
lamentā, vispirms vēlos izteikt
savu latvietes prieku un ganda
rījumu par to, ka esat novērtēta
kā viena no ietekmīgākajām
personām EP! Tas ir liels gan
darījums Latvijai.
Paldies!
Nesen, decembŗa vidū jūs nā
cāt klajā ar vēl kādu ļoti nozī
mīgu iniciatīvu, proti, iestājo
ties par dezinformācijas apka
ŗošanu visaugstākajā līmenī,
īpašu vērību aicinājāt pievērst
tam, lai cīņa pret maldu ziņām
kvalitatīvi notiktu arī tā dēvē
tajās nelielajās valodās, tostarp
latviešu valodā. Ko tas mums
nozīmē?

Turklāt – ir uzlabota Likteņdār
za mājaslapa www.liktendarzs.lv,
tā kļuvusi vienkāršāka, saprota
māka. Esam būtiski vienkāršo
juši ziedojumu veikšanu un, no
spiežot pogu “ziedot”, darbība
notiek ātri un viegli. Un ziedojumi mums joprojām ir vajadzī
gi, lai paveiktu visu iecerēto. Iz
mantojot izdevību, teikšu lielu
paldies visiem līdzšinējiem zie
dotājiem – privātpersonām un
organizācijām, tostarp Amerikas
Latviešu apvienībai! Mums ļoti

Daugavpils šosejas līdz Likteņ
dārzam tiktu noasfaltēts – vairs
nebūs jābrauc pa grantsceļa pu
tekļiem un grambām. Ir arī pa
plašināta autostāvvieta un pie
bērnu rotaļu laukuma izveidots
jauns izzinošs objekts – Liep
ozolu lapene. Tās ekspozīcijā ie
pazīstinām ar latviešu spēka ko
kiem: ozolu un liepu, to izskatu,
ziediem un augļiem, stāstām par
to nozīmi latviskajās tradīcijās.
Likteņdārzs kā ģimenēm drau
dzīga vieta šī objekta izveidei

Pirmām kārtām – demokratijas stiprināšanu. Ja salīdzinām ar
2014. gadu, kad notika straujš
pavērsiens arī ES izpratnē par to,
kas ir hibrīddraudi, dezinformā
cija, ir notikušas milzīgas pār
maiņas arī šajā laukā. Tas, kas
tolaik bija gluži jauns, piemēram,
ikviena tīklu lietotāja konkrēta
uzrunāšana, ir vērsies plašumā –
līdz ar digitālās jomas attīstību.
ES, kā citkārt lielas – 27 valstu
“ģimenes” iekustēšanās reālas
rīcības īstenošanai prasa laiku.
Nu esam nonākuši nākamajā –
rīcības posmā. Par tieslietām
atbildīgā komisāre Vera Jourova
(piebildīšu – čechiete, tātad arī
nākusi no “nelielās valodas”
valsts, līdz ar ko ļoti labi saprot
situāciju) nāca klajā ar Eiropas
demokratijas rīcības plānu, iezī
mējot tās jomas, kas jau nākamā
gada laikā taps par likumdoša
nas aktiem, lai garantētu lielāku
personas datu aizsardzību un
elektronisko platformu atbildību
par sociālajos tīklos publicēto
informāciju, kā arī caurspīdīgu
mu polītiskās un komerciālās
reklāmas finanču avotos. Demo
kratija ir jāaizsargā ar vienotu
likumdošanas vidi, kas dod rīkus
cīņai pret ļaunprātīgu dezinfor
māciju, tai skaitā parūpējoties
par “nelielajām valodām”, jo, kā
novērojams, šajās “nelielo valodu” informatīvajās telpās, to
starp Latvijā, maldu ziņu dzēša
na sociālo tīklu digitālajās plat
formās prasa daudz ilgāku laiku,
nekā, piemēram, angļu, franču
un citās pasaules lielākajās valo
dās. Turklāt – šī nelaime ar dez
informācijas mērķtiecīgu izpla
tīšanu ir vēl jo lielāka tāpēc, ka
mazākā valodas lietotāju telpā
tās ietekme top spēcīgāka un arī
ātrāka nekā lielā. Papildu ir jā
paredz lielāks atbalsts medijiem,
kas šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi, lai
cilvēkus sasniegtu patiesa infor
mācija. Mediji arī izglīto, kas
savukārt ļauj cilvēkam sevi no
turēt stabilā intelektuālā līmenī
un stāvēt pretī dažādām ietek
mēm, manipulācijām un vien
kārši muļķībām.
Kopš aizvadītā septembŗa Ei
roparlamentā darbojas īpaša ko
miteja, kuŗā analizējam digitā
lajā vidē notiekošo ārvalstu ie
jaukšanos Eiropas demokratijā
un dezinformācijas izplatīšanu.
Es šajā komitejā esmu ziņojuma
sniedzēja, un tajā iezīmēju tos
likumdošanas caurumus, kas
pēc iespējas ātrāk jāaizlāpa.
Manuprāt, ir ļoti svarīgi elek
troniskās saziņas vidē atrast līdz
svaru starp privātumu, izteik
smes brīvību un atbildību. Ir
jāatrod veids, kā nepieļaut, ka
technoloģiju radītās iespējas tiek
izmantotas negodīgiem, savtī
giem un pat noziedzīgiem mēr
ķiem. Esam apņēmības pilni Ei
ropā izstrādāt stingrāku likumu
ietvaru, kas rēgulē elektronisko
platformu un arī sociālo mediju
atbildību par publicēto saturu.
(Turpinājums 14. lpp.)
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Par Likteņdārzu un par Latviju
Eiropas Savienības paspārnē

(Turpināts no 13. lpp.)
Cik droši varam justies Eiro
pas Savienības ekonomiskajā
paspārnē šajā neskaidrajā un
izaicinājumiem pilnajā laikā?
Latvija sagaida divu miljardu
piešķīrumu pandēmijas seku
likvidēšanai.
Visa aizvadītā gada gaŗumā ir
notikušas spriegas, intensīvas
sarunas starp Eiropadomi un
Eiropas Komisiju, kam, būdama
EPP – Eiropas Tautas partijas,
lielākās Eiroparlamenta frakci
jas vadītāja vietniece, cītīgi sekoju līdzi. Kas tad radījis šo sprie
gumu vai satraukumu? ES ir
daudzgadu budžets, kas nāka
majiem septiņiem gadiem, sa
līdzinājumā ar iepriekšējo periodu, Brexita dēļ, ir mazāks. Eiro
parlamenta uzskats, ko aizstāvē
jām, ‒ veselība, izglītība, aizsar

dzība, pētniecība ir tās jomas,
kur līdzekļus nedrīkst samazināt.
Lai pārvarētu pandēmijas sekas
ES dalībvalstu tautsaimniecībās,
pirmo reizi ES vēsturē tika pie
ņemts lēmums aizņemties starp
tautiskajos finanču tirgos, tādē
jādi izveidotais Atveseļošanās
fonds 750 miljardu eiro apmērā
ir nauda, kas būs jāatdod ar procentiem. Tāpēc Eiropas Parla
ments prasīja garantiju, ka aiz
ņē
muma atmaksāšana nebūs
papildu slogs dalībvalstu no
dokļu maksātājiem, un vienojās
ar Eiropadomi, ka tā piekrīt drīz
paplašināt tiešos ES ienākumus,
ar plastmasas, digitālo un CO2
pārrobežu transmisijas nodo
k
ļiem, kas būs pietiekami, lai
parādu atmaksātu. Desmit (!)
nedēļu gaŗumā, ļoti sarežģītu sa

runu rezultātā tika panākta vie
nošanās starp Parlamentu un
Padomi, ka budžeta un fonda
apstiprināšana notiks vienotā
paketē, ka budžetu palielina par
16 miljardiem zinātnes, pētnie
cības un innovāciju, veselības
aprūpes, izglītības programmas
“Erasmus”, aizsardzības un ārējo
robežu drošības, kaimiņu polī
tikas un humānās palīdzības
programmu vajadzībām, ka bu
džeta financējuma saņemšana
tiek saistīta ar likuma varu, kas
savukārt nozīmē, ka visām da
lībvalstīm ir jāievēro tās likum
došanas saistības, ko tās uzņē
mās, iestājoties ES, ka Atvese
ļošanas fonda naudu valdības
drīkstēs izmantot tikai pēc
skaidri noteiktiem kritērijiem –
aptuveni 20% jātērē, lai pastip

rinātu digitālās ekonomikas da
ļu, un 37% jāiegulda Zaļā kursa
īstenošanā. EPP cīnījās par to,
lai naudu ieguldītu Eiropas eko
no
mikas globālās konkurences
spējas celšanā, kurpretim liberāļi (daļēji) un “kreisie” vēlējās to
izšķiest īslaicīgām vajadzībām,
tā krājot sev polītisko popula
ritāti.
Kad viens liels darba process ir noslēdzies un jauns,
visai neparedzams cēliens
tikko sā
cies, laiks kādiem
ceļavārdiem, novēlējumam...
Pirmām kārtām – ar lielu paš
cieņu pret sevi un citiem iziet
cauri šim milzīgajam pārbau
dījumam – pandēmijai! Daudzi
cilvēki ir apjukuši, dusmīgi, un
tomēr – lūdzu, centīsimies savas
dusmas nevērst uz citiem, bet

tikt ar tām galā pašiem. Re
dzēsiet, pasaule kļūs gaišā
ka!
Tiem, kas spējuši saglabāt gaišo,
pozitīvo skatu uz dzīvi, novēlu
prast da
līties ar savu iekšējo
gaismu ar tiem, kam varbūt pie
trūkst ie
kšējo spēku pārvarēt
lielus pārbaudījumus.

Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”

Kā Amerikas latvieši cīnījās
“aukstā kaŗa” frontē?

(Turpināts no 12. lpp.)
Lūdzu virsnieku bēglim šīs
tiesības nenoraidīt, bet pa to
laiku krievu komandieris ar sava
tulka palīdzību pieprasīja bēgli
nodot viņam atpakaļ. (..) Bēglis
bija nolēcis ap pulksten 2.00,
paņemdams līdzi mazu sainīti ar
dažām grāmatām, vēstulēm, do
kumentiem. Viņš prata četras
svešvalodas. (..) Krievu kapteinis
pieprasīja, lai viņam atļauj ra
diotelefona sarunu ar padomju
sūtniecību Vašingtonā, ko viņam
arī atļāva. Bēglis pa to laiku iz
misis lūdza Dievu, nometies uz
ceļiem. Skats bija aizkustinošs,
un es vēlreiz mēģināju Viligant
kapteinim izskaidrot, kas sagaida šo cilvēku, ja viņu izdos at
pakaļ Padomju Savienībai. Tad
sekoja pavēle mūs, visus civilistus, ieslēgt atsevišķā kabīnē, bet
pa logiem mēs redzējām draus
mīgu ainu. (..) Uz Viligant klāja
uznāca divi spēcīgi krievu jūr
nieki, kas mēģināja bēgli satvert.
Viņš lūkoja izvairīties un izmi
sīgi sauca: “Palīdziet! Palīdziet!”
Neviens tomēr nepalīdzēja. At
nāca vēl trešais krievu jūrnieks.
(..) Viņš mēģināja izrauties, bet
tad saļima bezsamaņā. Vajātāji
tomēr viņu sasēja ar striķiem. (..)
Viligant kapteinis deva rīkojumu
nolaist kuģa glābšanas laivu, ar
kuŗu tad nelaimīgo nogādāja
atpakaļ pie krieviem. Laiva, kas
domāta dzīvības glābšanai, kļu
vusi par šausmu laivu.” Aculie
cinieku kapteini Briezi, kā raksta
Laiks, aplenca reportieri. Pats
Roberts lūdza atļauju zvanīt un
informēt ASV iestādes, bet vi
ņam tika liegts. Ieraugot vien
krievu virsniekus, viņš juties
briesmīgi – pats būdams bēglis,
kas 1944. gadā atstāja Latviju ar
skaudrām atmiņām par to, kā
okupanti izrīkojās ar viņa radiniekiem. Pateicoties šim vīram,
ASV prese no “pirmajām ro
kām” uzzināja par notikušo drā
mu. Vēl viens latviešu “klusais
varonis”... Līdz 27. novembrim,
kad lietuviešu organizācijas
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Bostonā sarīkoja protesta de
monstrāciju pie Džona Kenedija
celtnes, par notikušo bija visai
atturīga informācija Bostonas
presē. Par pozitīvu piemēru
Laiks min vien preses magnāta
Hersta laikrakstu The Record
American.
Atgriežoties pie protesta de
mon
strācijas Ņujorkā – Laiks
raksta, ka te bija aptuveni 100
plakātu ar dažādiem protesta un
prasību saukļiem, kā “Zveja – jā,
brīvība – nē”, “Ārlietu ministrija,
neslēpies aiz krastu apsardzības!”
u. c. The New York Times redakcijas slejā notikums uz Viligant
apzīmēts par „visnožēlojamāko
incidentu, kāds jebkad noticis uz
kuģa zem Amerikas karoga.” Bet
admirālim Elisam, kuŗš pieņēma
lēmumu, norādīts, ka viņam
jāapgūst Baltijas valstu okupā
cijas vēsture vai – vēl labāk – robi
zināšanās jāaizpilda ar ceļojumu
uz Krieviju...
Atceras raidorganizācijas Ame
rikas Balss darbiniece Baiba
Ozola (tolaik Šints): “Ārpus pa
rasti pieejamiem ziņu avotiem –
telegrafa aģentūrām u. c. – šai
gadījumā informācija tika sa
ņemta galvenokārt no Amerikas
Balss lietuviešu redakcijas. Tur
klāt radiožurnālists, latviešu
redakcijas redaktors Aleksandrs
Lauberts to saņēma, kā tolaik
nāca zināms, no kāda “labi in
formēta latviešu paziņas”, acīm
redzot no tā paša Briezes. Katrā
ziņā visi bija sašutuši par ASV
puses trūcīgajām zināšanām un
situācijas neizpratni.”
Atceras bostonietis Ivars
Galiņš:
“Kad Vigilant satauvojās ar
Ļitvu, jūrnieki no abām pusēm
meta pāri cepures, žurnālus, su
venīrus. Viens no Sovetskaja
Ļitva aizmeta savu cigarešu pa
ciņu Vigilant virsniekam. Starp
cigaretēm bija ievīstīta zīmīte,
kuŗā rakstīts, ka pēc konferen
ces viņš gribot pārbēgt uz Ame
rikas kuģi. Viņa vārds bija Sims

(Simonas) Kudirka. Viņš ar sie
vu Geneli, meitu Lolitu un dēlu
Evaldas dzīvoja Lietuvas pilsē
tiņā Griškabūdis, aptuveni 40
kilometrus uz rietumiem no
Kauņas. Kā radio telegrafistam
un techniķim viņam bija labs
darbs. Problēma bija “melnais
plankums” biografijā. Proti,
1949. gadā viņš bija atteicies
okupācijas varai nodot brālēnu
un citus partizānus, kas vēl slē
pās mežos. Šī iemesla dēļ viņam
tika ierādīti darbi neatbilstoši
profesijai, pat labierīcību tīrī
šana. Kad kuģis piestāja ostās,
viņam nedeva pasi un bija jā
paliek uz kuģa. Sims sevi uzska
tīja par ieslodzīto uz peldoša
cietuma. Metoties krēslai, Sims
izdarīja savu liktenīgo lēcienu,
pārvarot aptuveni trīs metrus
lielo atstarpi, un nonāca zem
Vigilant glābšanas laivas. Atradis
lūku, devās dziļāk kuģī, kur
nelaimīgi gandrīz saskrējās ar
sava kuģa komandējošo virs
nieku, kas ar diviem biedriem
bija ieaicināti aplūkot amerikāņu kuģi. “Ko tu te dari?”, viņš
kliedza, bet Sims tikai skrēja
tālāk. Vigilant kapteinis Eustis
viņam ierādīja slēptuvi un lūdza
Ļitvas virsniekus iet atpakaļ uz
savu kuģi. Tie savā starpā saru
nājās, bet nekur negāja. Tikmēr
notika drudžaina sazināšanās ar
dažādām Amerikas kuģniecības
jurisdikcijām, ieskaitot Vašing
tonu. Ziņu bija pārķēruši arī
krievi, un ieradās vēl trīs čekisti,
un Simu, smagi piekautu, pār
veda uz savu kuģi. Kāds no
Vigilant prasīja, vai Kudirka vis
pār vēl dzīvs... Uz to kāds no
čekistiem bija atteicis: "Ja dzīvs,
tad ilgi nebūs!” To pastāstīja
viens no drāmas aculiecinie
kiem, amerikāņu delegācijas
loceklis, latvietis Roberts Brieze.
1949. gadā no Zviedrijas ar kuģi
Gundele un latviešu grupu no
nācis Bostonā un dabūjis pa
tvēruma tiesības. Jaunajā patvē
ruma zemē bija ticis pie krietnas

turības. Uz viņa pasūtinājuma
pat tika uzbūvēts zvejas kuģis, ko
bija kristījis Bostonas Trimdas
draudzes mācītājs Imants Kal
niņš. Viņš gribējis iet Simam
palīgā, bet delegācijas locekļi
atturējuši, jo “lietas esot aizgā
jušas par tālu.” Ja bija cerības, ka
incidentu izdosies noklusēt, tad
tieši Brieze bija tas, kas nākamajā
rītā ziņu iedeva vietējai avīzei.
Zibens ātrumā tā sasniedza Ame
rikas lielo presi un ziņu die
nestus. Vašingtonā valdīja liels
sašutums, un admirālis Eliss un
daži augstākie virsnieki tika
atvaļināti, citi atstādināti no sa
viem posteņiem. Varbūt visne
taisnāk cieta Vigilant kuģa kap
teinis Eustis, kas neskaitāmas
reizes mēģināja atrunāt admirāli
no Kudirkas izdošanas. Viņu par
kapteini nekad vairs nepaaug
stināja, lai gan tajā laikā viņš tika
uzskatīts par piekrastes aizsar
dzības flotes labāko kapteini.
Satraukums valdīja latviešu
un lietuviešu kopienās. Dr. Ro
lands Dzintars Paegle, ginekologs, Jeila universitātes klīniskās
patoloģijas profesors, bija iece
rējis plānu, kā dot citiem brīvības
meklētājiem iespēju atstāt pa
domju kuģi. Viņš bija apzinājis
vairākas ātrlaivas, kas bija ar
mieru šajā akcijā piedalīties. Tās
riņķotu ap kuģi, kamēr tiktu
izkaisītas aģitācijas lapiņas trijās
valodās. Lapiņu nogādāšana uz
kuģi bija problēma. Dzintars bija
noorganizējis izmēģinājuma li
dojumu. Es biju aicināts par fil
mētāju. Bijām četri, pilots un
lietuviešu pārstāvis labi runāja
latviski. Par izmēģinājuma ob
jektu tika izraudzīts no piekrastes tālākais zvejnieku kuģis.
Sākām kaisīt lapiņas. Neveicās.
Neviena kuģi nesasniedza. Pi
lots atzina, ka nevarēs pietiekami zemu nolaisties, lai lapiņas
saniegtu padomju kuģi. Vietējie
zvejnieki mums rādīja dūres un
vēl neglītākas zīmes.
Arī Bostonā mūs sagaidīja

nelāga ziņa – lietuviešu juristi
bija noskaidrojuši, ka pārbēdzēji
tiktu uzskatīti par dezertieriem
un atbildība par tiem gultos uz
aicinātāju pleciem. Vissmagāk
jau cieta Sims Kudirka. Viņš tika
notiesāts uz 10 gadiem. Sākotnēji
Potmas cietumā, vēlāk nosūtīts
uz Permu Sibirijā. 1973. gadā
kāds no lietuviešu kopienas bija
noskaidrojis, ka Simas māte ir
dzimusi Ņujorkā, vēlāk kā jauna
meitene atgriezusies Lietuvā. Tas
nozīmēja, ka Kudirkam ir tie
sības uz Amerikas pilsonību.”
Bet pašu filmas varoni Rie
tumu sabiedrības un preses asā,
vētrainā reakcija paglāba no
tiem laikiem paredzamā soda –
nošaušanas. Un ir patiess lep
nums, ka Amerikas latvieši šai
stāstā spēlējuši tik lielu, pat
izšķirošu lomu.
Kāds būtisks fakts – Laika
sējumos jūs neatradīsiet vārdu
Kudirka, bet gan – Gruzde. Kā
pēc? Atbildi deva Laika izdevēji – Rudzīšu ģimene, proti,
Helmars Rudzītis labi zināja, ka
Laiku saņem un lasa attiecīgie
“organi” okupētajā Latvijā, un,
lai nesagādātu nepatikšanas,
lielas nepatikšanas padomju val
stī mītošajiem radiem, Laiks
mēdza nepublicēt īstos vārdus.
Ikviens no aptaujātajiem tālai
ka notikumu aculieciniekiem
skaid
ri atminas – pārbēdzēju
sauca Kudirka. Kāpēc Gruzde?
Nu, tāpēc...
Paldies Misiņa bibliotēkai –
"Laika" archīva glabātājai, par
atbalstu šīs publikācijas tapšanā!
Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”
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Un ko nu?!

SILVIJA GRIGULIS DŽONSA
(Turpinājums no Nr. 48)
MANA DRAUDZENE RITA
Trešajā klasē mana skolas sola
biedrene bija Rita. Viņai bija ļoti
glīts rokraksts. Viņa mācēja arī uz
zīmēt skaistus cilvēkus ar smu
kām sejām, kurpretī man labāk
padevās ainavas ar mājām un
kokiem. Manis zīmētie cilvēki
vairāk līdzinājās karavīriem ar
mačetēm rokās.
Ritas mamma bija šuvēja, tā
pēc draudzene vienmer bija glīti
saģērbta. Liecībā viņai gandrīz
visos priekšmetos bija piecinieki, kas toreiz bija augstākais sko
lotāja novērtējums. Uz to, pro
tams, tiecos arī es. Mums abām
tolaik bija desmit gadu, un mēs
ļoti ātri sadraudzējāmies.
Nelielajā nometnes skolā mēs
mācījāmies pēc programmām,
kas pirms kara bija izstrādātas
Latvijā.
Grāmatu bija ļoti maz, tāpēc
mums nācās daudz pārrakstīt
no tā, ko skolotāja rakstīja uz
tāfeles. Klases audzinātāja mums
mācīja latviešu valodas gramati
ku, bet mums bija arī dažādi spe
ciālie priekšmeti, un tos mums
pasniedza citi skolotāji. Lai arī
mācību līdzekļu praktiski nebija
nekādu, viņiem tomēr izdevās
vadīt interesantas un arī vērtīgas
stundas.
Mēs apguvām arī divas svešva
lodas – vācu un angļu. Tās
mums, latviešu bērniem, bija
nepieciešamas kaut vai tāpēc, ka
dzīvojām Vācijā, angļu zonā.
Mūsu vecākiem valodu zināša
nas bija krietni labākas, viņi va
rēja sarunāties vairākās valodās
un reizēm mēs vispar nesapra
tām, ko viņi saka. Es varēju tikai
nojaust, ka viņi runā poliski vai
varbūt krieviski.
Vienā no stundām un tā bija
ģeogrāfija, es Ritai padevu zī
mīti, kur atzinos, ka no visiem
klases zēniem man vislabāk pa
tīk Vilnis. Draudzene to ātri no
slēpa, lai nepamanītu skolotājs.
Starpbrīdī es prasīju, lai viņa
man atdod zīmīti. Vilnis turpat
netālu snaiksījās un mēģināja
Ritai to atņemt. Varat iedomāties
manu reakciju. Es nevarēju pie
ļaut, ka tā nonāktu viņa rokās!
Es ar dūrēm metos abiem pa
vidu.
Klases audzinātāja ienāca brī
dī, kad mēs kaujas karstumā
plosījāmies pa grīdu. Es cīnījos
cik spēju, lai atgūtu savu slepeno
vēstījumu, kas bija domāts tikai
un vienīgi Ritai. Skolotāja mūs
sarāja, atņēma zīmīti, izlasīja to
un abus aizsūtīja uz vecāko klasi. Tur mēs par sodu tikām no
stādīti ar sejām pret sienu un
šādi mums bija jānostāv visa
nākošā stunda.
Tas bija briesmīgs kauns!
KOŠI ROZĀ LŪPAS
Vai nu tāpēc, ka Vilnis bija iz
lasījis manu zīmīti vai arī nojautis, kas tajā rakstīts, bet viņš
mani uzaicināja uz kino. Pamat
skolas skolēniem bija aizliegts
apmeklēt vietējo kinoteātri, tā
pēc es vēl nekad tur nebiju bijusi,

jādodas. Galvenais uzdevums
bija tikt līdz nākošai zīmei, kas
atkal norādītu tālāko virzienu.
Zīmes varēju būt visādas un tās
varēja atrastie jebkurā vietā. Ie
spējams, meklējamā norāde slē
pās pat koka dobumā.
Izskatījās, ka redzam dažus
svaigi lauztus zariņus, kas visi
saliekti vienā virzienā. Mēs tiem
uzmanīgi sekojām. Mana visai
aktīvā iztēle ļāva vaļu, un es sāku
saskatīt norādes tur, kur, iespē
jams, to nemaz nebija. Mēs klī
dām apkārt pa mežu un arvien
vairāk mums uzmācās aizdomas, ka esam apmaldījušās. Kad
vēlā pēcpusdienā vēl nebijām
izkļuvušas no meža, sapratām,
ka jāsauc pēc palīdzības. Es or
ganizēju guntiņas tā, lai mēs
kliegtu visas reizē.

aplī uz grīdas Apļa vidū, sa
krustotām kājām, tādā kā jogas
pozā, sēdēja nodarbību vadītāja.
Viņai mugurā bija īss, cieši pie
guļošs haki krāsas formas tērps.
Vadītāja mūs pamanīja un aici
nāja pievienoties. Tad viņa sāka
kaut ko skaidrot angliski.
Es biju pārsteigta par līderes
dīvaino pozu un sēdēšanu uz
grīdas aktu zālē, kad tajā pašā
laikā pie sienas rindu rindām
stāvēja sēdēšanai paredzēti krēs
li. Es nekad agrāk nebiju redzē
jusi pieaugušos sēžam uz grīdas.
Pēc brīža angliete sāka dziedāt
un ik pēc rindiņas lika arī mums
atkārtot dziesmas vārdus. Es no
skaņojos uz to, ka tā ir svarīga
gaidu dziesma, kas mums no
teikti jāiemācās, lai varētu pie
vienoties lielajām meitenēm.

Sūtīta uz Angliju. Rita ar māsām Mangu un Ināru, 1947. gads
turklāt pārsvarā tajā rādīja filmas pieaugušajiem, tāpēc biju
gandrīz pārliecināta, ka mūs
neielaidīs. Vilnis domāja citādi.
Viņš bija padevies augumā un,
mani nopētījis, atzina, ka es no
teikti izskatos vismaz piecpa
dsmit gadus veca. Vēl viens Viļņa
arguments bija tāds, ka kinoteā
trī ir tumšs un neviens nevarēs
īsti noteikt, cik mums patiesībā
ir gadu. Man gan šķita, ka pēc
pusdienā neko īpaši tumšs vēl
nav, tomēr sēdēt kopā ar Vilni
kaut vai pustumsā šķita pietie
koši aizraujoši, un es piekritu.
Lai izskatītos kaut pāris gadus
vecāka un vienlaikus grūtāk at
pazīstama, es aizņēmos mammas lūpu krāsu.
Vilnis bija ideāls džentelme
nis. Viņš nopirka biļetes un visur
laida mani pa priekšu, pieturēja
durvis un tamlīdzīgi. Mūs ne
viens neapstādināja, neizjautāja
un nepratināja. Mēs iegājām
lielā tumšā zālē pilnā ar sēdek
ļiem, kas bija vērsti pret milzu
ekrānu. Skatītāju nebija daudz,
un tas bija labi. Varēja cerēt, ka
netiksiem pieķerti un nepatik
šanas par to, ka bez atļaujas esam
izgājuši no nometnes, ies secen.
Ja godīgi, tad kinoteātris ne
bija nekas īpašs. Filma bija ļoti
gara un diezgan garlaicīga. Ar
savu trūcīgo vācu valodas vārdu
krājumu es nevarēju izsekot līdzi
notikumiem. Šķita, ka jaunam
pārim – filmas galvenajiem va
ro
ņiem – ļoti nepatika dzīvot
laukos. Vilnis gan bija iegrimis
filmas sižetā, bet varbūt, ka viņš
tikai izlikās. Vienīgais, kas man
šajā pasākumā patika, bija tas,
ka mani bija noturējuši par piec-

padsmit gadus vecu jaunkundzi,
ka Vilnis pret mani bija laipns
un pieklājīgs un pēc filmas pa
teicās, ka esmu piekritusi doties
ar viņu uz kino.
Mēs priecīgi nācām atpakaļ
uz nometni un tad vienā mirklī
viss tika sabojāts. Tieši pie no
metnes vārtiem mēs sastapām
mana tēva draugu.
“Labvakar, Grigules jaunkundze! Vai tā bijāt jūs, ko es tikko
redzēju kinoteātrī?”
Ar delnas virspusi es ātri no
slaucīju savas uzkrāsotās lūpas,
steigšus metos uz mājām un
mirklī aizmirsu, cik vecai man
man vajadzēja būt.
“ARVIEN MODRI!”
Nometnes laikā es aizrāvos ar
sabiedriskām lietām, un mēs ar
Ritu iestājāmies Gaidu organizā
cijā, kas tie paši skauti vien bija,
tikai meitenēm. Mēs nodevām
svinīgo zvērestu un saņēmām
zīmotnes, uz kurām bija attēlotas krustām saliktas divas pa
gales un uguns liesma, kas šaujas
aug
š
up. Līdz ar to mēs bijam
kļuvušas par jaunākās kategorijas gaidām jeb “guntiņām”. Pa
visam drīz man ļava pieskatīt
jaunākās meitenes un tā es kļuvu
par guntiņu vienības vecāko.
Vienā no nodarbību reizēm
mēs bijām mežā, kas atradās ne
tālu no mūsu nometnes. Tur tika
rīkotas orientēšanās sacensības.
Pavisam tajās piedalījās četras
vienības. Mums bija jāatrod no
rādes, kas varēja būt nelieli ak
mentiņi izvietoti bultas formā,
sašķelti zariņi, ozolzīles vai ka
staņi, kas izvietoti noteiktā kār
tībā un norādīja virzienu, kurp

Tētis un mamma Flensburgas stacijā 1947. gada 2. jūnijā. Tētis
dodas projām uz Angliju
“Palīgā! Palīgā!”
Mūsu saucieni tika sadzirdēti,
un, kad mūs atrada, galvas no
dūrušas soļojām atpakaļ pie pā
rējām meitenēm. Viņas bija at
radušas visas norādes, priecājās
un pulcējās, lai baudītu maltīti
svaigā gaisā. Laiku pa laikam
mūs apcēla un smējas par to, ka
Silvijai bija piesities vadātājs, ja
reiz mēs bijam pazudušas tik
ilgi. Pēc šīs neveiksmes es pat
sāku domāt, vai maz esmu cie
nīga nest guntiņas vārdu, turklāt
vēl vadītu vienību.
Vēlāk mēs ar Ritu nolēmām
pievienoties lielākajām meite
nēm, kuras sauca par gaidām.
Viņām nodarbības vadīja ang
liete. Tikšanās vieta bija pare
dzēta skolas zālē un to varēja
apmeklēt ikviens interesents.
Mēs mazliet nokavējām sākumu
un ieradāmies tad, kad apmēram
ducis meiteņu jau bija sasēdušās

Viena no viņām mums tulkoja
dziesmas tekstu. Dziesmas no
saukums bija “Three Blind Mice”
jeb latviski “Trīs aklas peles”.
Dziedot bija jāatdarina arī kus
tības, piemēram, ar vienu plaukstu jāaizklāj acis un vienlaikus ar
diviem pirkstiem līgodamies jā
tēlo, kā aklās peles neveikli pār
vietojas pa grīdu. Tad augstu virs
galvas jāpaceļ rokas, izliekoties,
ka ar asu cērti noskaldām pelēm
astes. Kad iedomājos, kā tas va
rētu notikt dzīvē, man pārskrēja
drebuļi un jutos pilnīgi satriekta.
Vai tiešām šis varētu būt vēlamais
rezultāts, ko no mums sagaidīja
gaidu vadītāja? Cirpt nost nabaga pelēm astes?
Pēc tam mums paskaidroja,
ka vēlāk mūs vadīs latviešu lielgaida un mums būs iespēja ve
selu nedēļu pavadīt Glūksburgā
(Glücksburg) gaidu nometnē.
(Turpinājums sekos)
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No mūzeja Latvieši pasaulē fondiem
Pirmā lielā latviešu bēgļu
grupa (apmēram 600), kas pēc
Otrā pasaules kaŗa devās uz
ASV, 1949. gada maijā ieradās
Ņūorleānas (New Orleans) ostā,
Luiziānas štatā. Viņi ieradās no
Hērsbrukas, Valkas un citām
bēgļu nometnēm Vācijā.
Pēc gaŗa ceļojuma ar vilcienu
bēgļi nonāca mazpilsētiņā Sena
tobijā (Senatobia), Misisipi štatā
(tolaik – apm. 2000 iedzīvotāju).
Latvieši apmetās uz dzīvi strād
nieku būdās un sāka strādāt
kokvilnas plantācijās, kuŗu īpaš
nieki bija par viņiem galvojuši,
dodot iespēju ieceļot ASV. Vie
tējie iedzīvotāji ar interesi vēroja
lielo sveštautiešu ieplūdumu un
augstu novērtēja latviešu strādī
gumu, godīgumu un amata pras
mes. Drīz vien latvieši nodi
bināja savu luterāņu draudzi.
Sākumā dievkalpojumi mācītāja
Pāvila Ķirsona vadībā notika
brīvā dabā, pēc tam – citu drau
džu baznīcās. 1950. gadā latvieši
nopirka pamestu koka baznīcu
Senatobijas centrā un to atjaunoja, arī iekštelpas tika iekārtotas pašu spēkiem. Altāri greznoja Augusta Annusa glezna.
Vairums latviešu tomēr ASV
dienvidos nepalika ilgi. Meklē
dami labākus darbus, latviešu
sabiedrību un izglītības iespējas,
viņi pārvācās uz lielpilsētām.
Mācītāja Ķirsona dibinātās Či
kagas Sv. Pāvila luterāņu drau
dzes pamatsastāvu veidoja no
Misisipi pārceļojušie latvieši.
Senatobijas (Misisipi) latvie
šu
luterāņu draudzes baznīcas kroņ

Kroņlukturis pamestajā latviešu luterāņu draudzes baznīcā
neilgi pirms tā “izglābšanas” // Foto dāvinājis Juris Bļodnieks
lukturis darināts 1956. gadā. Šis
latviskais kroņlukturis ar pieciem
zariem un 15 spuldzēm – 120 cm
augsts un 140 cm plats – ir kāda
Misisipi latviešu daiļamatnieka
darbs. Tas greznoja Senatobijas
luterā
ņu baznīcu arī pēc tam,
kad latviešu draudze tur vairs ne
darbojās. Kad 1994. gadā baznīca
nonāca vietējās pašvaldības rokās
un ēkas nākotne kļuva neskaidra,
llona un Jānis Studenti noorga
nizēja kroņluktura glābšanu –
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Līmeniski. 2. Pilsēta Spānijas
austrumos. 7. Apdzīvota vieta
Priekules novadā. 8. Dzejoļa
forma. 9. Latviešu rakstnieks
(1883-1940). 11. Kallu dzimtas
augs. 12. Cietuma telpas ieslo
dzītajiem. 13. Lieli spilgtas krā
sas papagaiļi. 17. Upe Obas ba
seinā Krievijā. 19. Dzelzceļa sta
cija Rīgā. 21. Žirafu dzimtas
dzīvnieks. 23. Mīlestības dievs
sengrieķu mītoloģijā. 24. Sievie
tes vārds (maijā). 25. Latviešu

Lasi, dziedi, mācies,
mazais latvieti!

Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

8
9

29

5

noīrēja piekabi un aizbrauca tam
pakaļ. Pēc viņu ierosinājuma,
kroņlukturi nopirka Bļodnieku
ģimene, lai to novietotu kādā
latviešu namā, ko grasījās iegā
dāties Ņūdžersi
jas (New Jersey) Mācītājs Pāvils Ķirsons Senatobijā, fonā latviešu luterāņu
latvieši. Nams toreiz netika no draudzes baznīca, ap 1950. gadu // Foto dāvinājis Māris Ķirsons
pirkts, bet gran
diozā izmēra
kroņlukturis vairāk nekā 20 gadus “dzīvoja” uz klavierēm Juŗa
Bļodnieka mājā. 2020. gadā viņš
to uzdāvināja mūzejam “Latvieši
pasaulē”.

aktrise (1907-1984). 26. Dabiska
ūdenstilpe. 28. Sievietes vārds
(martā). 29. Laukuma mērvie
nība angļu mēru sistēmā. 31.
Mākslinieku biedrība Latvijā
(1924-1938). 34. Kuģa pavārs.
38. Saullēkts. 39. Vācu matēma
tiķis, astronoms, fiziķis (17771855). 40. Saules sistēmas pla
nēta. 41. Ļoti aizrautīga.
Stateniski. 1. Valsts Eiropā. 2.
Spožākā zvaigzne Liras zvaigz
nājā. 3. Mākslas mūzejs Parīzē.

4. Odiseja dzimtene sengrieķu
mītoloģijā. 5. Argonautu kuģis
sengrieķu mītoloģijā. 6. Pilsēta
Jemenas dienvidrietumos. 10.
Transportlīdzekļa riteņa ap
valks. 11. Adīti izstrādājumi.
14. Namatēvs. 15. Divdīgļlapju
klases augi. 16. Precīzi oriģināla
noraksti. 18. Pilsēta Vācijā,
Rūrā. 19. Krūšutēls. 20. Profe
sija. 22. Stīgu mūzikas instrumentu meistaru dzimta Italijā.
27. Posms kādā procesā. 30.
Dažu sporta spēļu piederumi.
32. Ventas pieteka. 33. Peldēša
nas stils. 35. Ar oglekli bagāts
kurināmais. 36. Lielupes satekupe. 37. Valsts galvaspilsēta
Dienvidamerikā
Krustvardu mīklas
(Nr. 48) atrisinājums.
Līmeniski. 1. Kerča. 4.
Punšs. 6. Lozanna. 7. Traperi.
8. Gatarta. 10. Andromeda. 13.
Amazone. 15. Statika. 17. Ba
sma. 19. Saulgozis. 20. Ro
mantika. 22. Apogs. 23. Ba
landa. 26. Monētas. 29. Maska
rāde. 30. Santusa. 31. Aptieka.
32. Muskats. 33. Arēna. 34.
Adele.
Stateniski. 1. Krakova. 2.
Alianse. 3. Patronese. 4. Pago
das. 5. Sirseņi. 7. Talka. 9. Aleja.
11. Loengrīns. 12. Karantīna.
14. Mozaīka. 16. Krakova. 17.
Briga. 18. Atons. 21. Kostarika.
23. Brass. 24. Lavanda. 25. Ala
bama. 26. Madrasa. 27. Tērvete.
28. Skara.

Projektā “Lasi, dziedi, mācies!” izveidotas
jaunas tautasdziesmu animētās
versijas un karaoke

DACE MAŽEIKA

Turpinot agrāk sākto projektu
Lasi, dziedi, mācies!, biedrība
Raita valoda sadarbībā ar Ameri
kas latviešu apvienību un ar ALA
Kultūras fonda atbalstu piedāvā
latviešu bērniem un visiem in
teresentiem divas jaunas latviešu
tautasdziesmu animācijas filmi
ņas. Te skatāma viszināmākā lat
viešu šūpuļdziesma Aijā, žūžū,
kas iekļauta visas pasaules šū
puļdziesmu kompaktdisku izla
sē un dziesmu grāmatā, un jau
trā, dziedātāju iemīļotā Kumeli
ņi, kumeliņi.
Ar Latvijas Ārlietu ministrijas
atbalstu tapušas arī vēl sešu
dziesmu karaoke versijas. Šoreiz
to pamatā ir vairākas Tarkšķi ga
nos albumā esošās dziesmas,
kuŗās klausītājiem un līdzdzie
dātājiem būs iespēja iepazīties
gan ar rubeņa rubināšanu, gan
meža dzīvnieku veiktajiem lauk
saimniecības darbiem. Tekstus
caurstrāvo labsirdīgs humors,
kad varonis apjož Bausku kā
jostu, iebāž Jelgavu azotē un
brauc uz Rīgu, iejūdzis zirga
vietā gaili.
Filmiņas un karaoke faili pieejami Amerikas Latviešu apvienī
bas Youtube konta sarakstā līdzās
jau esošajām projekta dziesmām.
Animētās filmas veidojuši Rī
gas Centra daiļamatniecības pa
matskolas skolēni kopā ar sa
-

vām skolotājām. Bērni filmas
veidošanas gaitā apguvuši jaunas mākslinieciskās un technis
kās iemaņas, kā arī iedziļināju
šies tautasdziesmu notikumos
un iejutušies tēlos, niansētāk ie
pazīstot latviešu folkloru. Dzies
mu teksti un valodas un folkloras jēdzienu skaidrojumi atrodami katra Youtube ievietotā
faila komentāros.
Projekta pamatā ir ideja – pa
pildināt latviešu valodas un kul
tūras klātbūtni Youtube, piedā
vājot kvalitātīvi iedziedātu tautasdziesmu karaoke un animētās
versijas, kas ļauj skatītājam labāk
izprast dziesmu notikumus.
Animācijas filmu vienkāršība un
vieglā uztveramība sniedz ie
spēju iemācīties tautasdziesmas
un izprast tajās notiekošo bēr
niem ar atšķirīgu līmeņu latviešu
valodas prasmēm – no dzimtās
valodas runātāja līdz valodas pa
matiemaņas apguvušajiem. Pro
jekta materiālus var izmantot kā
uzdevumus un interaktīvu mā
cību paužu papildinājumus no
darbībās bērniem. Tāpat tos ie
spējams izmantot arī pieaugu
šajiem, kas interesējas par latvisko mantojumu un kultūru vai
apgūst latviešu valodu kā mantoto vai otro ģimenes valodu.
Vairāk skatiet https://www.
facebook.com/RaitaValoda
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SPORTS
Dalasas Mavericks
labo NBA rekordu
Kristapa Porziņģa pārstāvētā
Dalasas Mavericks, viņam ne
spēlējot, laboja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) rekordu, pārliecinoši ar 124:73 viesos
uzvarot Losandželosas Clippers
vienību. Rekords krita pirmajā
puslaikā, kuŗu Dalasas klubs
uzvarēja ar 50 punktu pārsvaru
77:27, kas ir lielākais kādas ko
mandas pārsvars kopš NBA
1954./1955. gada sezonā tika
ieviests uzbrukuma laika iero
bežojums. Porziņģis pēc rudenī
veiktās meniska operācijas lau
kumā varētu atgriezties janvāŗa
vidū.

Skeletonista
Martina Dukura
rekords

Īglsā, Austrijā, Martins Du
kurs izcīnīja uzvaru Pasaules
kausa posmā un sezonā arvien ir
nepārspēts. Tomass Dukurs sa
censības noslēdza 8. vietā.

rezultāts. Trasi divos braucienos
viņš veica minūtē un 41,53
sekundēs. Viņš par 0,87 sekun
dēm apsteidza vācieti Sedriku
Renneru. Elvis Veibergs ierin
dojās piektajā, Valts Smilga –
12. vietā. Netlaus uzvarēja Ei
ropas kausa posmā Siguldā arī
pērnā gada janvārī.
Dāmu sacensībās Dārta Zun
te izcīnīja otro, Loreta Lodziņa
– 16. vietu. Zunte abos brau
cienos ierindojās otrajā vietā,
divu braucienu summā piekāp
joties vien vācietei Štefānijai
Focai, kuŗa abus braucienus
veica minūtē un 47,11 sekundēs,
Latvijas sportisti apsteidzot par
0,68 sekundēm. Otrajā braucienā
Zunte Vācijas sportistei zaudēja
tikai 0,13 sekundes.

Kamaniņas

Pasaules kausa izcīņā kama
niņās ceturtajā posmā Vinter
bergas trasē Vācijā dāmu sa
censībās trešo vietu izcīnīja Elīza
Tīruma, 12. vietā bija Kendija
Aparjode, 16. – Sigita Bērziņa.
Uzvarēja vāciete Jūlija Taubica,
kuŗa, otrā brauciena startā kļū
doties viņas tautietei Natālijai
Geizenbergerei, apsteidza Geizen
bergeri par 0,106 sekundēm.
Martins Dukurs
Vīriešu divnieku sacensībās
Divu braucienu summā trešo vietu izcīnīja Juris un
Martinam ceturto uzvaru četros Andris Šici (attēlā).
sezonā aizvadītajos posmos
nodrošināja finišs pēc minūtes
un 44,55 sekundēm. Otro vietu
ieguva brits Mets Vestons 0,20
sekundes aiz uzvarētāja, savukārt
Vācijas skeletonists Kristofers
Grothērs no Martina atpalika
0,33 sekundes un noslēdza
laureātu trijnieku. Jaunākais no
brāļiem Dukuriem Pasaules
kausa posmos tagad ir uzvarējis
Ceturtie bija Oskars Gudra
58 reizes, kas ir – jauns rekords movičs/Pēteris Kalniņš, 15. –
renes sporta veidu pārstāvjiem, Mārtiņš Bots/Roberts Plūme.
jo savulaik leģendārais italietis Divniekiem triumfēja vācu div
Armīns Cēgelers kamaniņu nieki – pirmie bija Tobiass
braukšanā triumfēja 57 reizes.
Vendls un Tobiass Arlts, otrie –
Tonijs Egerts un Saša Benekens,
atpalika par 0,040 sekun
Siguldā uzvar kuŗi
dēm. Individuāli Riks Rozītis
10. vietā, Artūrs
Netlaus ierindojās
Dārznieks – 16., Gints Bērziņš
Eiropas kausa sacensību tre –18. vietā. Vēlāk Sprinta kausā
šajā posmā Siguldā Latvijas ske Elīza Tīruma izcīnīja sesto vietu,
letonists Krists Netlaus izcīnīja bet Kendija Aparjode – septīto.
uzvaru. Netlaus bija ātrākais Vīru konkurencē vienīgais Lat
pirmajā braucienā, bet otrajā vijas kamaniņu braucējs šajā
braucienā viņam otrais labākais disciplīnā Riks Kristens Rozītis

palika 14. vietā, no uzvarētāja
vācieša Maksa Langenbana at
paliekot 0,242 sekundes.
Divnieku sacensībās Juris un
Andris Šici sākotnēji bija astotie,
bet pēc Krievijas ekipāžas dis
kvalifikācijas pakāpās uz septīto
vietu. Viņi uzvarētājiem vācie
šiem Tonijam Egertam un Sašam
Benekenam zaudēja 0,218 se
kundes. Mārtiņš Bots un Roberts
Plūme palika devītajā vietā, bet
Oskars Gudramovičs un Pēteris
Kalniņš piedzīvoja kritienu, kas
viņus ierindoja 14. pozicijā.
Latvijas kamaniņu braucēji
Artūrs Dārznieks un Riks
Kristens Rozītis Vācijā Pasaules
kausa (PK) piektajā posmā
palika ārpus vadošā piecpadsmitnieka, ierindojoties attiecīgi
16. un 23. vietā. Uzvaru divu
braucu summā svinēja tituliem
bagātais Fēliks Lochs.
Komandu stafetē Latvijas trij
niekam – Kendijai Aparjodei,
Artūram Dārzniekam un brā
ļiem Andrim un Jurim Šiciem –
izdevās iegūt ceturto vietu. 12
komandu konkurencē uzvarēja
Austrijas komanda.

Divās dienās divas
otrās vietas
Latvijas bobsleja divnieku
ekipāža Oskars Ķibermanis un
Matīss Miknis Pasaules kausa
izcīņas posmā Īglsas trasē iz
cīnīja otro vietu, piekāpjoties
tikai vācieša Frančesko Frīdricha
ekipāžai. Cita Latvijas ekipāža –
Ralfs Bērziņš/ Edgars Nemme
izcīnīja septīto vietu. Bērziņa eki
pāža uzvarētājiem zaudēja 1,2
sekundes. Vietu labāko desmit
niekā nenosargāja Oskars Mel
bārdis un Arnis Bebrišs. Pirmajā
braucienā viņi bija astotie, bet
otrajā braucienā uzrādītais 14.
rezultāts summā viņus atmeta
uz 11. vietu (+1,44).
Oskara Ķibermaņa divnieks
otro dienu pēc kārtas izcīnīja
otro vietu. Jau ierasti par sacen
sību uzvarētāju kļuva Frančesko
Frīdricha divnieku ekipāža, no
kuŗas Ķibermanis divu brau
cienu summā atpalika 0,78 se
kundes. Kopvērtējumā pēc asto
ņiem posmiem pirmo vietu ar
1785 punktiem ieņem Frīdrichs,
viņam ar 1639 punktiem seko
Lochners, bet trešais ar 1534 ir
Ķibermanis. Bērziņš sakrājis
1320 punktus un ir piektajā
pozicijā, Melbārdis ar 960 punktiem ir desmitais, bet Dāvis
Kaufmanis un Emīls Cipulis ar
Siguldā iekrātajiem attiecīgi 144
un 128 punktiem ir 22. un 23.vietā.

Sīkāka informācija atrodama LASL mājas lapā, paciņu nodaļā: www. lasl.com
vai zvanot: 973 744 6565.
Pieņemsim paciņas un grāmatu sūtījumus iestādēm, kā arī komerciālos un personīgo mantu sūtījumus.
Lūdzam iepriekš pieteikt lielāka apmēra sūtījumus! Ievērosim sabiedriskās attālinājuma normas,
lai nevienam nebūtu jābaidās mūs satikt pie mantu nodošanas!

Par mata tiesu
Biatlonists Andrejs Rastor
gujevs Pasaules kausa sprinta
sacensībās Hochfilcenē divās
šautuvēs kopumā pieļāva trīs
kļūdas, ierindojoties 60. vietā,
bet uzvaru izcīnīja Norvēģijas
sportists Sturla Holms Legreids.

Andrejs Rastorgujevs
Andrejs Rastorgujevs 12,5 km
iedzīšanas sacensībās trīsreiz
kļūdījās šautuvē, garām mērķim
raidīdams arī pēdējos divus
šāvienus. Visu izšķīra pēdējā
šautuve, kuŗā Rastorgujevs pēc
pauzes divus pēdējos šāvienus
atkal raidīja gaŗām mērķim,
noslīdēdams uz 32. vietu, ko
saglabāja arī finišā.

Slēpošana

Polijas slēpošanas centrā Za
kopanē Slāvu kausa izcīņā dis
tanču slēpošanā ar pārliecinošu
uzvaru 69 dalībnieču konku
rencē iesākusi Latvijas vadošā slē
potāja Patrīcija Eiduka (attēlā).

Eiduka 5 km distancē kla
siskajā stilā ar intervāla startu
otrās vietas ieguvēju apsteidza
par vairāk nekā pusminūti un
nopelnot 61,99 FIS punktus.
***
Patrīcija Eiduka Valmusterā,
Šveicē, pārvarēja kvalifikāciju
sprintā prestižās tūres Tour de
Ski pirmajā posmā un sasniedza
ceturtdaļfinālu, kur gan cīņā par
iekļūšanu nākamajā kārtā neie
saistījās. Sacensībās, kas iekļau
tas arī Pasaules kausa sezonas
ieskaitē, Eiduka kvalifikācijā 1,4
km brīvajā stilā noslēpoja trīs
minūtēs un 40,28 sekundēs, kas
bija 15. labākais rezultāts 66
dalībnieču konkurencē. Sacen
sību kopvērtējumā Eiduku ierindoja 26. vietā.
Tour de Ski sacensību otrajā
posmā 10 km klasiskā stila
slēpojumā ar kopīgu startu
Patrīcija Eiduka ierindojās 24.
vietā. Uzvaru izcīnīja Zviedrijas
pārstāve Linna Svāna.
(Turpināts 20. lpp.)

Latvian Cremation Urn
Solid Birch
with Walnut and Amber
For more information

www.BalticSantas.com

262-786-1553

Maija@BalticSantas.com

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
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 8. lpp.)

Ar mīlestību pieminam 2019./2020. gadā Dieva mierā
aizgājušos ALTS Mūža biedrus
Idu Bērziņu, Irīnu Bundi, Austru Reiters, Rūtu Straumani, Rutu Ūli,
Birutu Duļevskis, Dr. Helmi Rožankovski, Valdi Stendzenieku
un ALTS Revīzijas Komisijas locekli Aivaru Galiņu
Lūgsim Tavai dvēselītei
Debesceļā mieru gūt,
Lai ar Tevi zvaigznes starā
Varam domās kopā būt.
(V. Kokle-Līviņa)

SIRSNĪGĀ PIEMIŅĀ, MĪLESTĪBĀ UN PATEICĪBĀ
AMERIKAS LATVIEŠU TAUTISKĀ SAVIENĪBA BOSTONĀ

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā mammiņa, omīte

DZIDRA OLGA BRENDE,
dzim. Telmanis, atr. BOKALDERS

Dzimusi Rīgā, 1925. gada 25. jūnijā,
mirusi Hoffman Estate, IL 2020. gada 26. decembrī
Tu aizej, bet Tavs daiļums
Un dzīves prieks paliek mūsu sirdīs.

DĒLS AIVARS AR SIEVU ILGU BOKALDERS
MAZDĒLS ALEKSIS (JILL), MAZMAZBĒRNI EMME UN KALEB BOKALDERI,
MAZDĒLS ANDREJS BOKALDERS,
MEITA PĀRSLA GAGAINE,
MAZBĒRNI LARISA (TIGER) SUMMERS, INGRĪDA GAGAINIS UN LŪKAS GAGAINIS
DĒLS SIGURDS AR SIEVU ALICIA BOKALDERS
MAZMEITA KIRA BOKALDERS (RYAN LEONARD)

Aizsaulē devusies

IZĪDA ASTARTE FREIJS,
DZIM. STRAUTS

Dzimusi 1929. gada 10. aprīlī Majoros,
mirusi 2020. gada 25. decembrī Rīgā

Saule tev vairs nebūs par gaismu dienā
un mēness par spīdekli naktī.
Tas Kungs būs tava mūžīgā gaisma
un tavs Dievs tavs brīnišķīgais greznums

Mīlestībā piemin:
Māsa Norma Plato
Krustdēls Gustavs Plato ar sievu Rasmu un bērniem
Ēriks Plato ar sievu Daci un bērniem

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 no
teikumiem un pašlaik nenotur dievkalpojumus baznīcā,
bet arī mums nav nolemts
datums, kad dievnamu atkal
atvērs.
Svētdienu svētbrīži māc. A.
Graham vadībā notiek plkst.
10:00 (pēc Austrumu laika)
virtuālā vidē. Facebook mājas
lapa Latvian Lutheran united
church in Kalamazoo, un You
tube, atrodot kanālu Latviešu
apvienotā draudze Kalamazoo.
Klīvlandes apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lake
wood, OH 44107) Drau
dzes dievk. notiek svētdienās
11:00. Bībeles stundas notiek
10:00 katra mēneša otrajā un
ceturtajā trešdienā. Baptistu
dr.: Bethel Baptist Church (2706
Noble Rd, Cleveland 44121)
Dievk. notiek svētdienās 14:30.
Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.:
402-475-8106. Dr. pr. Kārlis
Indriksons, tālr.: 402-438-3036.
Dievk. notiek 1.un 4. svētdienā
10:00. Otrajā svētdienā dievk.
angļu valodā. Pensionāru saiets
katru otro ceturtdienu.
Mančesteras latv. ev. lut. dr.:
(21 Garden St, Manchester, CT
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis,
tālr.: 413-568-9062.
Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213),
tālr.: 414-258-8070. Māc. Janis
Ginters tālr: 2607975695 Drau
dzes priekšnieks: Andrejs Junge
tālr: 4144166157 Dievk. notiek
svētdienās 10:00.
Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407). Pēc
dievk. sadraudzība.
Mineapoles-St. Paulas lat
viešu evaņģēliski luteriskās
draudzes video dievkalpojumi
notiek katru nedēļu, tos var
skatīties mndraudze.org.
Montrealas latv. Trīsvie
nī
bas ev. lut. dr.: Trinity Latvian
Church (P.O. Box 39, Station
NDG, Montreal QC H4A 3P7),
tālr.: 514-992-9700. www.drau
dze.org vai www.tervete.org
Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus
un Vik. Zvirgzds. tālr.: 51448
12530, e-pasts: prez@draudze.
org. Dievkalpojumi Centrā.
Ņūbransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: Draudzes 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. Kontaktper
sona Mary Beth Dzirnis, mob.
(989)781-1163. E pasts: dzirnis@chartermi.net
Dievkalpojumi vienreiz mē
nesī, 1.00 pēcpusdienā, seko
kafijas galds ar groziņiem.
Sandiego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church
(5106 Zion Ave, San Diego, CA
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš,
tālr.: 858-598-5451, e-pasts:
jlegzdins@san.rr.com. Pēc Dievk.
kafijas galds.
Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO 63119).
Dievk. vadīs Māc. Dace Sku
diņa.Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314
457 1830, kalninsirene@gmail.
com.
Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd
Ave. N.E. Seattle, WA 98125)
Dievkalpojumi notiek 10:30.
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206674-9600; e-pasts: cilnis@earth
link.net. Baznīcas mājaslapa:
www.seattlelatvianchurch.org
Skenektedijas latv. ev. lut.
dr.: Trinity Lutheran Church
(35 Furman St, Schenectady NY
12308). Diakone Linda Snie
dze-Taggart.
St. Pētersburgas latv. ev. lut.
dr., draudzes mācītājs Aivars
Pelds. 727-368-0935. Sazināties
ar Andri Ritumu 727-7971911.
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):
17. janvārī
Bībeles Stundas Svētdienās,
plkst. 14:00 (2 pm):
10. janvārī
24. janvārī
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, E-pasts: baznica@bellnet.ca.Info: www.stjohns
latvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš
(adrese: 40 Hollyberry Trail,
North York ON M2H 2S1), tālr:
6479865604, E-pasts: grietins@
gmail.com. Dr. pr. Kārlis A.
Jansons, tālr.: 9053385613,
e-pasts: kjan27@gmail.com. Pr.
vietn. Sibilla Korule. Dāmu
kom.pr. Maija Sukse, tālr.:
4162214309.
(Turpināts 19. lpp.)
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Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā
Korporācijas Dzintra locekle

Mūsu mīļais filistrs

ANDREJS BROŠS, M.S.C.E.

Dzimis 1923. gada 27. martā Rīgā,
miris 2020. gada 17. decembrī Media, Pennsylvania
KORPORĀCIJA TALAVIJA

Fil. RASMA KALNIŅŠ 38.c
Dzimusi 1937. gada 28. oktobrī Rīgā,
mirusi 2020. gada 21. oktobrī Ņujorkā

Mīļā piemiņā viņu vienmēr paturēs
KORP. DZINTRA ŅUJORKAS KOPA

Mierā Tavas čaklās rokas
Klusē Tava labā sirds.
...
Mūžībā aizgājis mūsu biedrs

Fil! VALTS LĪDAKA, Lett! 55 I
Dzimis 1932. gada 19. septembrī Jelgavā,
miris 2020. gada 13. decembrī St. Paulā, Minesotā

Mūžībā aizgājuši mūsu biedri

KORPORĀCIJU KOPA MINESOTĀ

Sit tibi terra levis

VALDIS BAŠĒNS

Dzimis 1946. gada 27. aprīlī Husum, Vācijā,
miris 2020. gada 16. maijā Vineland, NY
un

ANDREJS BROŠS
Dzimis 1923. gada 27. martā Rīgā,
miris 2020. gada 17. decembrī Media, PA

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

GUNĀRS ARNOLDS KLIPSONS
Dzimis 1928. gada 27. janvārī Rīgā, Latvijā,
miris 2020. gada 21. novembrī Wickliffe, Ohio

Ak, retākas rindas…

Sērojot piemin
DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA FILADELFIJĀ

Tas Kungs ir mans gans,
Sēro
Man netrūkst ne nieka;
RASMA SIEVA
Viņš man liek ganīties
DĒLS JOHN
Zāļainās ganībās,
RADI UN DRAUGI
Viņš mani vada pie skaidra ūdens,
ASV UN LATVIJĀ
Tiešām labums un žēlastība
Mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu
Tā Kunga namā vienumēr.

Mūžībā aizgājis mūsu brālēns

DR. EDVARDS EGILS ZĀLĪTIS
Lietuviešu tēlnieces

ELENA KEPALAS
Simtgadei

Dzimis 1950. gada 25. augustā Bruklainā, MA,
miris 2020. gada 25. novembrī Rīgā, Latvijā

Arī cilvēka mūžs līdzīgs dziesmai man likās,
Te tas ieskanas klusi, pieaug spēkā arvien,
Te tas vareni plūst, jau uz tālumiem tiecas,
Te tas pārtrūkst un izgaist, paliek atbalsis vien.

Viņš nebija redzējis sniegu
dzimis Arabijā
ne jau savas vainas dēļ
un viņa
nākdama no sniegu zemes
to saprata
bet kā to pateikt
bronzā
vai alumīnijā
vai radīt sniega pārslas
kristallisku
iru
vai domu-jūtu
tik grūti tveŗamu
patiesību
un tomēr tie tur cēlās
no dziļas – veidu
pazīšanas

Viņu mīļā piemiņā paturēs
EDĪTE UN PĒTERIS AR ĢIMENI
ILDZE UN JURIS
MĀRA AR ĢIMENI
PĒTERIS AR ĢIMENI

DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: Draudzes nams (400
Hurley Ave, Rockville, MD
20850-3121), tālr.: 301-2514151, e-pasts: dcdraudze@
gmil.com Info: www.dcdrau
dze.org Mācītāja prāv. Anita
Vārsberga Pāža, mob. tālr.: 301302-3270, e-pasts: macanita
vp@gmail.com, dr.pr. Dace Zal
mane (tālr. 703/442-8458 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
regulāri tiek izsūtītas elektroniski.
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.
***

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

LAIKS
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2021. gada 9. janvāris – 15. janvāris

L A T V I J A S S P O R T I S T I L A T V I J Ā U N PA S A U L Ē
(Turpināts no 17. lpp.)

Vingrošana

Lielmeistare Dana
Reizniece-Ozola –
jaunā amatā

Latvijas vingrotāja Elīna Vic
hrova Mersinā, Turcijā, izcīnīja
piekto vietu Eiropas čempionāta
Saeimas deputāte Dana Reiz
sacensībās vingrojumā uz baļķa. niece-Ozola (ZZS nolēmusi no
likt mandātu Saeimā. ReiznieceOzola piekritusi piedāvājumam
ieņemt Starptautiskās Šacha
federācijas (FIDE) rīkotājdirek
tores un valdes priekšsēdes vietnieces amatu.

Elīna Vichrova // FOTO: Scanpix/
imago images/Schreyer
18 gadus vecā Vichrova
finālsacensībās par savu sniegumu nopelnīja 12,750 punktus.
Finālā viņa startēja kā ceturtā un
pēc sava vingrojuma bija bronzas medaļas pozicijā, bet beigās
viņu apsteidza pēdējās divas
startējušās Ukrainas sportistes.
Uzvaru ar 14,0 punktiem izcīnīja
rumāniete Larisa Andrea Jor
dahe, otro vietu ar 13,800 punktiem ieņēma viņas tautiete
Silviana Sfiringu, bet trešā ar
13,100 punktiem bija ukrainiete
Anastasija Motaka.

Dana Reizniece-Ozola
// FOTO: Reuters
Latvijas Radio ReiznieceOzola pastāstīja, ka viņas at
bildības jomā būs attīstības projekti un sociālās jomas projekti,
kā arī sadarbība ar starptautiskām
institūcijām. “Šis piedāvājums ir
ļoti augsts novērtējums ne tikai
man personiski, bet arī Latvijai
un mūsu valsts šacha tradicijām.
FIDE rīkotājdirektores amats ir
viens no augstākajiem, kāds
bijis kādā no starptau
3x3 basketbolisti Latvijai
tiskām sporta organizācijām. Tā
lieliska iespēja nest Latvijas
uzvar irsporta
vārdu pasaulē,” sacīja
Pasaules tūres finālposmā Reizniece-Ozola.
Džidā, Saūda Arabijā. Koman
da Rīga ar Miezi, Kārli Lasmani,
Vai Laura
Edgaru Krūmiņu un Agni Ča
varu ierindā pirmo reizi trium
Ikauniece startēs?
fēja Pasaules tūres fināla sacen
sībās. Latvijas komanda grupā
Kad kļuva zināms, ka Tokijas
pārspēja mājiniekus Jeddah (22:21 Olimpiskās spēles tiek pārceltas
pagarinājumā) un Piran no uz 2021. gada vasaru, vismaz
Slovēnijas (18:16). Finālā pretī viena Latvijas sportiste par to
stājās pasaules ranga līdere Li noteikti priecājās. Laurai Ikau
man, pret kuŗu šosezon bilance niecei pagājušā gada martā bija
bija pozitīva – divas uzvaras un izdarīta ceļgala operācija, taču
zaudējums.
sāpju iemesls nebija novērsts,
tādēļ uz sekmīgu startu Tokijā
bija niecīgas cerības.

pirmo uzvaru Profesionālās
šautriņu mešanas organizācijas
(PDC) rīkotajā pasaules čem
pionātā, iekļūstot otrajā kārtā.
Artūrs Strautiņš // FOTO:
pallacanestrovarese.it
Pallacanestro Varese uzbrucējs
spēlē vienā komandā ar citu tautieti Ingu Jakoviču un arģen
tīniešu leģendu Luisu Skolu un
rezultātīvāko spēlētāju sarakstā
ir top15. Tas liek domāt, ka, turpinot uzsāktajā tempā, pēc
Strautiņa rindā sāks stāties arī
Italijas grandi. Sarunā ar Sporta
centrs.com Artūrs stāsta par ak
tuālo sezonu un par ilggadējo
spēlēšanu Italijā.

Kaspars Bērziņš
karjēru turpinās
Lietuvas komandā

Kaspars Bērziņš sezonas
turpinājumā pārstāvēs Lietuvas
basketbola līgas (LKL) klubu
Šiauliai, informēja BK Ogre.

Kaspars Bērziņš cīņā pret
Maiklu Kaizeru // FOTO:
Ritvars Raits
Spēka uzbrucējs sezonu sāka
Ogres kluba rindās, aizvadot
deviņas cīņas Latvijas un Igau
nijas līgā. Bērziņš vidēji 21
minūtē guva 13,4 punktus un
izcīnīja 7,1 atlēkušo bumbu, kā
arī bloķēja 1,2 metienus un
nopelnīja otro labāko lietderības
koeficientu 16,7.

Izglītības un
zinātnes ministre
Ilga Šuplinska

ilggadējam basketbola trene
rim Imantam Pļaviņam (attēlā)
pasniedza Ministru kabineta
balvu par mūža ieguldījumu
sporta attīstībā.

Komandas biedri nes uz
rokām fināla uzvaras groza
guvēju Nauri Miezi, kuŗš tika
atzīts par turnīra vērtīgāko
spēlētāju. // FOTO: FIBA
Rīdzinieki lielāko daļu laika
kontrolēja spēli, bet izskaņā
iniciātīvu pārņēma serbi, no
nākot viena punkta attālumā no
uzvaras (18:20).Tomēr ar cīņas
sparu aizsardzībā vairākas reizes
izdevās nosargāt grozu un
Nauris Miezis trīs sekundes
pirms pamatlaika izskaņas no
tālās distances atnesa uzvaru –
21:20. Pirms mēneša Dohā pret
šo pašu komandu līdzīgā veidā
pirmo vietu izrāva Lasmanis.

Taču aizvadītā gada nogalē
ceļgalam tika veikta atkārtota
operācija. Kopš liktenīgā savai
nojuma 2017. gada pasaules čem
pionātā Londonā talantīgā Lat
vijas sportiste zem skalpeļa gū
lusies teju biežāk nekā piedalī
jusies sacensībās. Vai tas pārvelk
Imanta Pļaviņa darba gaitas
krustu Lauras olimpiskajiem aizsākās 1956. gadā, profe
sio
sapņiem?
nālas dzīves laikā viņš strādājis
par jauniešu treneri Rīgas 2.
un jauniešu sporta skolā,
Artūrs Strautiņš - Bērnu
Valtera Basketbola skolā un
un jauniešu basketbola
viens no Bērnu
skolā “Rīga”.

produktīvākajiem
leģionāriem Eiropā

Šautriņu metējs

22 gadus vecais Artūrs Strau
Razma uzvar pa
tiņš šajā sezonā ir viens no
saules čempionātā
produktīvākajiem ārzemēs spē
Latvijas šautriņu metējs Ma
lējošajiem Latvijas basketbolis
dars Razma guva savas karjēras
tiem.

Madars Razma // FOTO: Imago
Sport/Scanpix/LETA
Pirmās kārtas sacensībā Razma
ar rezultātu 3:0 nervozā cīņā
pārspēja starptautiskajā šautriņu
mešanā mazpazīstamo japāni
Toru Suzuki. Otrajā kārtā lat
vieša pretinieks bija skots Gerijs
Andersons, kuŗš iepriekš izcī
nījis pasaules čempiona titulu.

LBS uzrunā
Austrālijas latvieti

trālijas, gan Latvijas pilsonība,
lai gan Latvijā viņš savas dzīves
laikā nav bijis. Lēmanis šobrīd
gatavo Austrālijas augstākās jeb
Nacionālās basketbola līgas (NBL)
komandu Brisbenas Bullets gai
dāmajai sezonai, kuŗu vienība
uzsāks 16. janvārī.

Eiropas
Parlamenta
deputāti
nosūtījuši

otro vēstuli Starptautiskajai
hokeja federācijai (IIHF) ar
aicinājumu atņemt Baltkrievijai
tiesības rīkot nākamā gada pa
saules čempionātu, vēsta ziņu
aģentūra DPA. 2021. gada pa
saules čempionāts nākamgad jā
uzņem Minskai un Rīgai, taču
Latvijas valdība nevēlas rīkot
turnīru kopā ar Baltkrieviju, jo
tās pašpasludinātā prezidenta
Lukašenko režīms pielieto represijas pret mierīgajiem protestē
tājiem. Zaļās partijas biedre
Viola fon Kramona-Taubādele
no Vācijas paziņoja, ka DPA
redzēto vēstuli ir parakstījuši 44
deputāti. Vēstulē IIHF prezidentam Renē Fāzelam teikts, ka
līdzšinējais Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko, ir
“nežēlīgs diktātors un pašpaslu
dināts hokeja līdzjutējs, kas pār
kāpj visus jūsu federācijas pamatos esošos morāles principus”.

Latvijas Basketbola savienības
(LBS) vadība un titulētais trene
ris Andrejs Lēmanis, kuŗš ie
priekš vadījis Austrālijas vīriešu
basketbola izlasi, plāno veikt
sarunas par Latvijas vīriešu
izlases galvenā treneŗa darbu.
LBS vadībai un Lēmanim iespē
jamo darba piedāvājumu plānots
pārrunāt 2021. gada janvārī.
Tomēr savstarpēja komūnikācija
noritējusi jau kopš 2020. gada
pirmās puses. Austrālijas speciā Izrāda interesi par
lists sākotnēji tika uzrunāts
talantīgo Krolli
saistībā ar LBS organizētiem
jauniešu basketbola pasāku
Italijas futbola klubi Cagliari,
miem, kuros Lēmanis arī bijis Venezia un SPAL apsver iespēju
gatavs piedalīties.
savā rīcībā iegādāties Latvijas
futbola
izlases
uzbrucēju
Raimondu Krolli, ziņo portāls
tuttomercatoweb.com.
Italijas
augstākās līgas jeb A serijas
vienības Cagliari skauti ar
interesi seko līdzi 19 gadus vecā
Kroļļa gaitām, raksta medijs.
Sardīnijas
klubs
apsver
uzbrucēju iegādāties 2021. gada
Basketbola savienība, izskatot janvārī vai arī vasarā gaidāmajā
Lēmaņa kandidātūru, jau laikus pāreju “logā”. Turklāt šādu pašu
domā ne tikai par 2022. gada variantu izskata arī B serijas
Eiropas meistarsacīkstēm, bet komandas Venezia un SPAL,
arī pēc tām sekojošo Pasaules kuŗas arī apsver iespēju veikt
kausa izcīņu. Latvijas valstsvie transfēru.
nība šajos čempionātos varēs
censties pulcēt visus Nacionālajā
basketbola asociācijā (NBA) un
ULEB Eirolīgā spēlējošos basketbolistus, kas vienībai izlašu
spēļu kalendāra dēļ nav izdevies
kopš 2017. gada Eiropas čem
pionāta.
Lēmanis ticis uzrunāts, bal
stoties uz viņa pieredzi ar Aus
trālijas izlasi pasaules mēroga // FOTO: Valmiera FC
turnīros. Austrālijas latvieša va
dībā valstsvienība izcīnījusi ce
Raimonds Krollis jau pērn
turto vietu gan olimpiskajās viesojies uz pārbaudēm Portu
spēlēs, gan Pasaules kausā. Tur gales futbola grandā Lisabonas
klāt, pateicoties speciālista saik- Sporting, Beļģijas vienībā KAA
nei ar Latviju, LBS spējusi darbā Gent, kā arī Nīderlandes klubā
ieinteresēt augsta līmeņa ārzemju PEC Zwolle. Portāls MVP par
treneri. Latvijas sporta spēļu futbolista gaitām šajos klubos
izlašu vēsturē var atrast vien vairāk klāstīja rakstā “Vēlējās
pāris trenerus ar tik vērā ņema kārt bučus uz nagliņas. Spītīgais
miem sasniegumiem. A. Lēmaņa izlases debitants Krollis”.
vecāki ir dzimuši Latvijā un
emigrējuši Otrā pasaules kaŗa
Sporta ziņas sakopojis
noslēgumā. Viņam ir gan Aus
P. KARLSONS

