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BARIKĀDĒM – 30

ANDRIS KĻAVIŅŠ

Barikādes nebija nekāds mūzikas festivāls
ar instalācijām no dzelzsbetona!

tīmeklī!
iks.us
w w w. l a

Klāt
Lielās Mūzikas
balvas laiks
3. lpp.

5. lpp.

Latviešu fonda
"Austras stunda"
6. lpp.

Līdzīga militāro vienību eska
lācija notika arī abās kaimiņu val
stīs. Naktī no 12. uz 13. janvāri
padomju armija ar tankiem ie
lenca Lietuvas Republikas Augstākās padomes ēku Viļņā, ieņēma TV, Radio un citus svarīgus
objektus, sadursmēs ar sapulcēju

šamies cilvēkiem nogalinot 14 un
ievainojot 110 iedzīvotājus.
13. janvāŗa rītā radio uzrunā
Latvijas Tautas frontes līdeŗi Dai
nis Īvāns un Romualds Ražuks
aicināja aizsargāt mūsu stratēģiski
svarīgos objektus, būvējot bari
kādes. Divos dienā 11. Novembŗa
krastmalā notika Vislatvijas ma
nifestācija, kuŗā ar sarkanbaltsarkanajiem karogiem sapulcējās ap
tuveni 500 – 700 tūkstoši cilvēku.
Tūlīt pēc tam Vecrīgā un citviet
sāka būvēt barikādes.
Tautas vienotības iedvesmots,
kāds no žurnālistiem tad rakstīja:
“Gaiss smaržoja pēc dīzeļdegvie
las, ugunskuŗu dūmiem un lau
kiem. Ielās beidzot dominēja pa
mattautas – latviešu valoda... Dienu
un nakti deg ugunskuri, skan lat
viešu dziesmas un neiztrūkstoši
blakus ir Latvijas Radio.” Tā kā Rīgā
latviešu bija tikai kāda trešdaļa,
Radio un televīzijas centrs Zaķusalā // Foto: Ilgvars Gradovskis TF aicināja ļaudis no visas Latvijas.

Foto: Šarlote Abiļeviča

1991. gada barikādes Doma laukumā // Foto: Ilgvars Gradovskis

Foto: Druvis Ābrams

Pēc Neatkarības deklarācijas pie
ņemšanas 1990. gada 4. maijā ak
tīvizējās Latvijas brīvības pretinie
ki. Pirmajās rindās bija Baltijas
kaŗa apgabala Latvijas territorijā
dislocētā PSRS kaŗaspēka virs
nieki un kaŗaskolu kursanti. 15.
maijā pie tagadējās Saeimas ēkas
lielā skaitā pulcējās civīlā ģērbtas
Padomju armijas militārperso
nas, cenšoties ielauzties ēkā, kad
tur notika sēde. Ieradās milicijas
īpašo uzdevumu vienība OMON
un ar stekiem iebrucējus izklī
dināja. Tā bija pēdējā reize, kad
OMON nostājās Latvijas valdības
pusē, bet septembrī tā atteicās pa
kļauties Iekšlietu ministrijas pa
vēlēm.
1991. gada 8. janvārī Rīgā sle
peni ieradās PSRS Aizsardzības
ministra vietnieks ārkārtas situā
cijās, viens no Afgānistānas kaŗa
augstākajiem komandieriem, ģe
nerālpulkvedis V. Ačalovs, lai tiktos ar Baltijas kaŗa apgabala virs
pavēlnieku Fjodoru Kuzminu un
Latvijas kompartijas pirmo sekre
tāru Alfrēdu Rubiku. 9. janvārī
ASV izplatīja paziņojumu, kuŗā
asi nosodīja Padomju lēmumu
ievest papildus kaŗaspēku brīvību
alkstošajās Baltijas valstīs. 11. jan
vārī Baltijas kaŗa apgabala stābā
notika slepena Kaŗa padomes sē
de, kuŗā nolēma izsniegt auto
-
mātus virsniekiem un kaŗaskolu
kursantiem. Rīgas ielās bija vēro
jama armijas pārvietošanās bru
ņutransportieros.

Jonkeru
pamatskolas gads

Ministri deva rīkojumus ievest gal
vaspilsētā smago techniku. Kāds
zemnieks esot atbraucis ar traktoru
pie TV ēkas Zaķusalā un pametis
to ar vārdiem: “Kā vergs es vairs
šo zemi nearšu!” Cits ironizēja, ka
komūnisti solīja, bet nu komū
nisms ir klāt pāris dienās, jo mai
zītes un pīrādziņus dod par velti,
mūzikanti un dziedātāji uzstājas bez
maksas. Bet patiesībā barikādes
nebija nekāds mūzikas festivāls ar
instalācijām no dzelzbetona, kā
vienam otram šodien šķiet.
Barikādēm bija ne tikai sim
boliska nozīme neatkarības atgū
šanā, bet arī militāri stratēģiska
nozīme. Uzbrukuma gadījumā ra
dīt iebrucējiem iespējami daudz
šķēšļu un maksimāli daudz lieci
nieku klātbūtni. Noturēt pozicijas
iespējami ilgāku laiku, lai par uz
brukumu tiktu informēta starp
tautiskā sabiedrība.
(Turpinājums 16. lpp.)

ASV
latviešu ārsti
par Covid-19
vakcīnu
8. lpp.

Par ko
būtu balsojis
Forests Gamps?
11. lpp.

Latvija-ĪrijaDubaija-Latvija.
remigrantes stāsts
13. – 14. lpp.

Sporta jaunumi
17. un 20. lpp.
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Latvian newspaper

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

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:
3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00
Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784
e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
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
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PBLA Kultūras fonds aicina pieteikt jaunrades un
kultūras projektus atbalstam 2021. gadā
Pasaules Brīvo latviešu apvienības Kultūras
fonds (PBLA KF) un tā padome kopīgi ar visu
pasauli cer uz krietni labāku un gaišāku 2021.
gadu, jo aizvadītajā gadā PBLA Kultūras fonda
atbalstam tika pieteikts krietni mazāks projektu
skaits nekā iepriekš, turklāt vairāki no pretendentiem, kuŗu projektiem piešķīrām līdzekļus,
bija spiesti Covid-19 pandēmijas apstākļos
atteikt savu projektu īstenošanu.
Par spīti šādai notikumu attīstībai, kultūras
un izglītības darbinieki visā pasaulē ar degsmi,
sajūsmu un enerģiju turpina veidot vērtīgus
projektus, un PBLA Kultūras fonds šogad
priecāsies tos atbalstīt.
Labā ziņa ir tā, ka PBLA KF nolēma pārlikt
pusi no 2020. gada atbalsta līdzekļiem uz 2021.
gadu. Laipni lūdzu visus topošo kultūras projektu veidotājus un plānotājus pieteikties PBLA
KF atbalsta līdzekļiem 2021. gadam! Nerau
goties uz pandēmiju, PBLA KF turpinās at
balstīt kultūras un jaunrades projektus, kā to
esam darījuši ik gadu nesenā un tālākā pagātnē,
veicinot kopumā vairāku simtu latviskās

BAIBA OLINGERE
9. janvāŗa pēcpusdienā Dvīņu
pilsētas latvieši bija aicināti pie
dalīties “gleznu izstādē” no mā
jām. Apmēram 25 cilvēki satikās
ar Zoom palīdzību un kopā
pavadīja jauku pusotru stundu,
apskatot gleznas un klausoties
stāstus. Kā tas notika? Pirms
pasākuma katrs dalībnieks izvē
lējās gleznu, nosūtīja tās attēlu
Indrai Halvorsonei, lai viņa va

kultūras projektu tapšanu visā pasaulē.
Aicinu iepazīties ar PBLA Kultūras fondu
mūsu mājaslapā: www.pbla.lv/kulturas-fonds,
kur iespējams atrast arī aizvadītajos gados
PBLA KF atbalstīto projektu sarakstus un projekta atbalsta pieteikuma anketu 2021. gadam.
Šajos sarakstos iespējams apskatīt, kādus projektus PBLA KF ir savā laikā atbalstījis un par
kādām summām (lai šī gada pieprasījumi būtu
ar reālām cerībām).
Atbalsta pieteikumu iesniegšanas termiņš
šogad ir 2021. gada 1. marts, pieteikuma anketas un saistošie dokumenti līdz 1. martam
sūtāmi PBLA KF priekšsēdim Jurim Ķeniņam
(gkenins@rogers.com) un PBLA pārstāvniecī
bai Rīgā (pbla-latvija@pbla.lv).
Juris Ķeniņš,
PBLA Kultūras fonda priekšsēdis

Gleznas un stāsti –
gleznu izstāde no mājām Mineapolē
rētu parādīt visiem Zoom sanāk
smē, un tad sagatavoja īsu stāstu
par to, kā viņš/a šo gleznu
iegādājās, vai kāpēc šis gleznotājs
ļoti patīk, vai kādas izjūtas šī
glezna rada. Vienpadsmit cilvēki
stāstīja par savām mīļākajām
gleznām; kopā bija 22 “lodziņi”
Zoom satikšanās reizē – tātad
klāt bija citi klausītāji.
Mēs redzējām vairāku māk

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

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā:

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

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

Gunārs Stumbris, eļļa. City Point, Wisconsin

Nedēļas teikums
“ASV šobrīd nav viegls laiks, un būtu labi, ja vismaz viena melaime tiktu savaldīta.”
«Lielā Amerika savos plašumos glabā tik daudz vēl
izzināma mūsu mūžam. Dosimies izzināt!» Jūsu Inese

MD Jānis Dimants
par Covid-19 vakcīnu

Nedēļas
gudrība

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

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

slinieku gleznas – daži no tiem
bija labāk pazīstami plašai publikai, citi – mazāk: Marija Sku
tāne-Netz, Gunārs Stumbris,
Maksimilians Mitrēvics, Egons
Cēsnieks, Jānis Skujiņš, John
Lācis, Ruta Vētra-Kubits, Inese
Jansone, Augusts Annus, J. Zun
taks un, protams, labi pazīsta
mais Jānis Kalmīte.
Stāsti bija aizraujoši, mīļi,
sirsnīgi, citkārt jocīgi, piemēram,
dzirdējām, kā Baibai Olingerei
pirms 15 gadiem nebija nevienas
Kalmītes gleznas un tagad ir
piecas, kā Pauls un Irēne Lazdas
nopirka pirmo gleznu savā lau
lībā, kā Ruta Vētra uzdāvināja
jauku gleznu Zintai Ponei, kuŗā
ir attēloti mūsu pašu “’Teiksmas”
dalībnieki pie Baltijas jūras un
kā Jānis Zeltiņš izpētīja glez
notāju Lāci, par kuŗu viņš neko
agrāk nezināja.
Visiem, kuŗi piedalījās, ļoti
patika pēcpusdiena. Bija ieteikums tādu pašu pasākumu rīkot
vēlreiz vai pat katru mēnesi. Pa
sākuma dalībnieki arī rosināja
šos stāstus pierakstīt, lai kaut
kad nākotnē varam apvienot šos
stāstus interesantā grāmatā.

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

“Ja ceļotājs, kas rāpjas
kalnā, vadoties pēc zvaigznēm,
pārāk nododas kāp
šanas
problēmām, tad viņš aizmirst,
kāda zvaigzne viņu vada.
Rīkojieties tikai rīko
šanās
dēļ, viņš nenonāks nekur.”
Antuāns de Sent-Ekziperī
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Klāt Lielās Mūzikas balvas laiks

MĀRIS BINDERS
Kultūras ministrija, “Latvijas
Koncerti” un Lielās mūzikas
balvas (turpmāk tekstā – LMB)
žūrija 13. janvārī Zoom vir
tuālajā telpā aicināja mediju
pārstāvjus uz nominantu pazi
ņošanai veltītu preses konfe
renci. Konferencē tika paziņoti
arī balvas “Par mūža iegul
dījumu” laureāti – komponists
Imants Kalniņš un diriģents
Aleksandrs Viļumanis.

LMB pasniegšanas ceremo
nija un svinīgais koncerts
notiks 2. martā Latvijas Nacio
nālajā operā. Pasākumu tieš
raidē atspoguļos Latvijas Tele
vīzijas 1. kanāls un Latvijas Ra

Paziņoti Lielās Mūzikas balvas 2020 nominanti. Balvas “Par mūža ieguldījumu”
laureāti – Imants Kalniņš un Aleksandrs Viļumanis
balstīt savu iecienīto mūziķi vai
favorītu!
Lielā mūzikas balva (LMB) ir
augstākais Latvijas valsts ap
balvojums mūzikā. 1993. gadā
Kultūras ministrija, pēc torei
zējā kultūras ministra Rai
monda Paula iniciātīvas, pie
ņēma lēmumu ik gadu izcilā
kos sasniegumus valsts mūzikas
dzīvē godināt ar speciālu balvu.
LMB prestižu gan sabiedrībā,
gan mūziķu aprindās nodrošina
kompetentas žūrijas darbs.
2020. gadā žūrija iespēju ro
bežās koncertus apmeklēja
klātienē, bet, sākoties globālajai
Covid-19 pandēmijai un val
dības noteiktajiem ierobežo
jumiem, aktīvi sekoja koncert
dzīvei online tiešsaistēs un
digitālajās platformās.
LMB žūrijas priekšsēde Daina
Markova: “Neskatoties uz kul
tūras nozarei nāvējošu gadu,
mūzikas dzīvē esam piedzī
vojuši neticami bagātu, daudz
veidīgu, radošu koncertu un
notikumu pilnību. Ar savu
klāt
būtni mūs aplaimojušas
daudzas zvaigznes, kuŗas esam
varējuši satikt savās mājās –
Latvijā. Ar drosmi un radošu
garu programmās ar klausītā
jiem dalījušies bezgala daudz
brīnišķīgu mākslinieku. Esam
piedzīvojuši daudz un labas
Latvijā jaunradītas mūzikas
visdažādākajos žanros. Lep

Imants Kalniņš
dio 3 “Klasika”.
LMB nominantu paziņoša
nai veltītajā preses konferencē
piedalījās kultūras ministrs
Nauris Puntulis, Latvijas Kon
certu valdes loceklis Guntars
Ķirsis un LMB žūrija: žūrijas
priekšsēdētāja, mūzikoloģe Daina
Markova; diriģents, mūzikas
pedagogs Jānis Erenštreits; mū
zikoloģe, mūzikas pedagoģe
Iveta Grunde; mūzikoloģe,
Latvijas Televīzijas Kultūras
rai
dījumu redakcijas vadītāja
Ieva Rozentāle; mūzikoloģe,
Latvijas Radio 3 Klasika žur
nāliste Maruta Rubeze; teātŗa
zinātniece, mūzikas pedagoģe
Ingrīda Vilkārse; mūzikologs,
žurnālists Armands Znotiņš.
Kā ierasts, arī šogad portālā
“Delfi” norisināsies LMB publikas simpātijas balsojums. Ie
spēja balsot būs no 8. februāŗa
un noslēgsies 28. februārī
pl. 23.59. Ikviens ir aicināts at

minācijas mazliet atšķirsies.
Ierobežojumi radīja neiespē
jamu lielas formas skatuves
uzvedumu nodošanu publikas
vērtējumam, tālab netika sa
sniegts pietiekams skaits atbil
stošu izrāžu, lai būtu lietderīgi
piešķirt apbalvojumu katēgorijā
“Gada uzvedums”. Vienlaikus
LMB žūrija ir konstatējusi vērā
ņemamu vairāku individuālo
mākslinieku kvalitatīvu programmu skaita pieaugumu.
Līdz ar to nominācijā “Par iz
cilu sniegumu gada gaŗumā”
šoreiz nominēti četri izcili
mūziķi: pianiste Agnese Egliņa,
pianists un komponists Rai
monds Pauls, diriģents Ainārs
Rubiķis un pianists Reinis
Zariņš. Balvu šajā katēgorijā
šogad saņems divi no viņiem.
Kuŗi? Tā paliks intriga līdz pat
balvas pasniegšanas ceremo
nijai, jo žūrija gala lēmumu
pieņems tikai sarīkojuma
dienā. Un atrasties vienā no
minācijā kopā ar mūsu Maestro
Raimondu Paulu vien jau ir
milzu gods! Tikko 85. dzimša
nas dienu nosvinējušais Maes
tro pagājušajā gadā ir spēlējis
vismaz 54 (!) koncertos. Tais
nības labad jāatzīst, ka klausī
tājiem Latvijā noteikti nebūtu
bijusi iespēja visa gada gaŗumā
sekot līdzi Agneses Egliņas,
Aināra Rubiķa un Reiņa Zariņa
sniegumam, jo šo mūziķu ka

iesūtīt interneta saites uz online
režīmā notikušajiem koncer
tiem, producenti LMB žūrijai
izvērtēšanai iesūtīja vairāk nekā
50 pieteikumus, kas pie
rādīja
visa veida radošos meklējumus,
kā krizes laikā turpināt mūzicēt
un sasniegt savu klausītāju.
Šādas speciālbalvas radīšana ir
apsveicama un, cerams, LMB
vēsturē paliks kā unikāla sava
veida laikmeta liecība.
Jānis Erenštreits: “Ieilgušās
pandēmijas apstākļos mūsu iz
pildītājmākslinieki vairāk ne kā
savu iespēju robežās centušies
uzturēt mūzikas dzīves dzies
tošo pulsu. Viņu ir vairāk nekā
nominācijās izvirzītie. Atzinību
pelna visi, kas turpināja augt
un, neērtības pieciešot, priecēja
klausītājus ar labu mūziku.
Vēlu nezaudēt ticību tam, ka
pienāks brīdis un mēs bez
ierobežojumiem satiksimies ēr
tās, sapostās zālēs. Mēs cienam
un mīlam mūsu māksliniekus.
Lūdzu, esiet gatavi uznācienam
uz skatuves!”.

PAR MŪŽA
IEGULDĪJUMU
Komponists
Imants Kalniņš
Diriģents
Aleksandrs Viļumani

len
dārā bija daudz koncertu
ārvalstīs, kas pandēmijas dēļ
tika atcelti. Viņu iestrēgšana
Latvijā šo
reiz bija lutinājums
Latvijas klausītāju ausīm un
sirdīm!
Žūrijas loceklis Jānis Erenš
treits preses konferencē teica:
“Mēs varam tikai minēt, kā
būtu veidojusies Latvijas mūzi
kas dzīves kopaina ierasti
dabīgos apstākļos. Tomēr, ne
skatoties uz pulka atceltiem vai
pārceltiem koncertiem, kas
ne
drīkstētu kļūt par normu,
pamanījām gana jaudīgus un
mākslinieciski spilgtus sniegumus visa gada gaŗumā.”
Ņemot vērā ierobežoto ie
spēju koncertus apmeklēt klā
tienē, Kultūras ministrija ir
nolēmusi šogad piešķirt speciāl
balvu “Par radošu, dro
smīgu
un innovatīvu māksliniecisko
darbību Covid-19 krizes ap
stākļos”. Gada nogalē, lūgti

GADA
JAUNDARBS:
Arturs Maskats “Vasaras
sapņi”, pirmatskaņojums 13.
septembrī Dzintaru koncert
zālē – Lusiana Mančīni (mecosoprāns), Hugo Tičati (vijole,
atskaņojuma vadītājs) un ka
merorķestris Kremerata Baltica
Uģis Prauliņš “Mesa un in
terlūdijas L’homme armè”,
pirmatskaņojums 20. decembrī
Latvijas Radio 1. studijā – vo
kālā grupa Ars Antiqua Riga,
Kaspars Majors un Vairis
Nartišs (sakbuts), Jānis Pelše
(ērģeles), Uģis Prauliņš (taus
tiņinstrumenti)
Pēteris Vasks Sestais stīgu
kvartets, pirmatskaņojums 2. ok
tobrī Liepājas koncertzālē “Lie
lais dzintars” – stīgu kvartets
Artemis
GADA JAUNAIS
MĀKSLINIEKS
Vijolnieks Daniils Bulajevs
Diriģents Aivis Greters
Dziedātāja Beāte Zviedre
PAR RADOŠU,
DROSMĪGU UN
INNOVATĪVU
MĀKSLINIECISKO
DARBĪBU COVID-19
KRIZES APSTĀKĻOS
Koncerts “Mālera Piektā un
RIX” 13. martā Lielajā ģildē
(rīkotājs – LNSO)
Ko n c e r t s - p e r f o r m a n c e
“Viens” 24. jūlijā koncertzālē
“Latvija” (rīkotājs – “Kurzemes
filharmonija”)
Mūzikāli performatīvs pie
dzīvojums “Kamēr… upē” 25.
jūlijā Gaujas krastā (rīkotājs –
Cēsu Mākslas festivāls)

Aleksandrs Viļumamis
nums arī par Latvijas reģionu
koncertzālēm, kas katra ar savu
mākslinieciskās darbības stratē
ģiju iezīmē atšķirīgu, unikālu
satura tvērumu, un teju visas ir
arī mūsu šī gada LMB nominantu sarakstā. Man ir liels
gandarījums arī par to, ka
šogad LMB nominantu spektrs
aptveŗ patiešām plašu mūzikas
trajektoriju. Te būs gan mums
tik svarīgā, nozīmīgā koŗa
mūzika, būs iemīļoti un plaši
pazīstami komponisti un mū
ziķi, būs jauni un neatlaidīgi
Latvijas mūzikas nākotnes vei
dotāji – būs ideālisma, darba
un mūzikas mīlestības augļi –
brīnšķīgi notikumi, kas palī
dzējuši mums visiem vieglāk
izdzīvot šo laiku.”
Ņemot vērā kopš pērnā gada
12. marta Covid-19 izraisītās
pandēmijas ierobežojumus un
vairākkārt izsludināto ārkār
tējo situāciju, šogad LMB no

Zariņš – Richarda Štrausa un
Richarda Vāgnera mūzika “Jūr
malas festivāla” noslēguma

kon
certā 4. augustā Dzintaru
koncertzālē
Vijolniece Magdalēna Geka
un pianists Georgs Kjurdians
– latviešu komponistu mūzika
koncertā “Pēteris Vasks ielūdz.
Vasara. Mežotne” 9. augustā
Mazajā Mežotnes pilī

PAR IZCILU
SNIEGUMU
GADA GARUMĀ
Pianiste Agnese Egliņa
Pianists un komponists
Raimonds Pauls
Diriģents Ainārs Rubiķis
Pianists Reinis Zariņš
PAR IZCILU
DARBU
ANSAMBLĪ
Čelliste Māra Botmane
Trompetists Jānis Porietis
Vibrofonists
Andrejs Puškarevs
PAR IZCILU
INTERPRETĀCIJU
Pianists Georgijs Osokins –
Friderika Šopēna Otrais kla
vieŗkoncerts 8. februārī Dzin
taru koncertzālē (kopā ar ka
merorķestri Kremerata Baltica)
Dziedātājs Aleksandrs An
toņenko un pianists Reinis

GADA KONCERTS
“Jūrmalas festivāla” koncerts
“Veltījums Marisam Janso
nam” 29. jūlijā Dzintaru kon
certzālē – Kristīne Balanas,
Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un diriģents
Andris Poga (rīkotājs – “Dzin
taru koncertzāle”)
Dziedātājas Elīnas Garančas
un pianista Malkolma Mar
tino koncerts 10. oktobrī Lie
pājas koncertzālē “Lielais dzin
tars” (rīkotājs – “Lielais Dzin
tars”) un 13.oktobrī Latgales
vēstniecība GORS (rīkotājs –
“Latgales vēstniecība GORS”)
Festivāla “ORGANismi” koncerts “Iveta Apkalna, Rai
monds Pauls un LNSO” 24.
oktobrī Latgales vēstniecībā
GORS – Iveta Apkalna, Rai
monds Pauls, Latvijas Nacio
nālais simfoniskais orķestris un
diriģents Jānis Stafeckis (rīko
tājs – Latgales vēstniecība GORS).

LAIKS
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Jauniešu alkas pēc izglītības tiek atalgotas
ar stipendijām
Laimiņu
ģimenes
stipendija

2014. gadā Amerikas latvieši
Kristīna un Laimonis Laimiņi
izveido Laimiņu ģimenes stipendiju mikrobioloģijas zināt
nē. Ar šīs stipendijas piešķir
šanu viņi godina savus vecākus.
Dr. biol. L. Laimiņš ir Ziemeļ
rietumu Universitātes Medicī
nas skolas (ASV) Imunoloģijasmikrobioloģijas katedras vadī
tājs, kā arī vada pētniecību par
HPV vīrusu savā laboratorijā,
bet Kristīna Sīmanis-Laimiņa
ir māksliniece un kultūras darbiniece. 2020./2021. akdēmis
kajā gadā stipendiju saņem
Ksenija Korotkaja.

Pašlaik viņa studē Latvijas
Universitātes Bioloģijas fakul
tātē maģistrantūras programmā
un strādā Latvijas Biomedicīnas
studiju un pētījumu centrā
(BMC) vēža gēnu terapijas
grupā. Brīvajā laikā Ksenijai
patīk lasīt, iegūt jaunas zinā
šanas un spēlēt galda spēles.
Ksenija sapņo, ka nākotnē
viņas pētnieciskais darbs dos
ieguldījumu efektīvas pretvēža
terapijas izstrādē. “Sociālā dis
tancēšanās dod iespēju koncen
trēties uz studijām un pētnie
cisko darbu, kamēr šogad iegūtā
LU fonda Laimiņu ģimenes sti-

pendija sniedz atbalstu, motivē viņu no tiekšanās pretī izvirzī
turpināt pilnveidoties un paveŗ tajiem nākotnes mērķiem – karjaunas iespējas,” saka Ksenija.
jeras veidošanas valsts pārvaldē
un Latvijai attālāko reģionu –
ĀfrikasunDienvidaustrumāzijas
– pētniecības. Henrijs par Mund
heimu ģimenes izcilības stipen
diju ir ļoti pateicīgs, tā ir devusi
iespēju atjaunināt tālmācības
studijām nepieciešamo technis2013. gadā Mundheimu ģime ko aprīkojumu un iespēju apgūt
ne nodibināja izcilības stipen svešvalodas tālmācības kursos.
diju, ko piešķiŗ LU Bioloģijas vai “Citiem studentiem ieteiktu pie
Ķīmijas pamatstudiju program- teikties stipendijām, jo tas liek
mu labākajiem studentiem, kas reāli pārdomāt savus studiju
turpina studijas maģistrantūrā. izvirzītos mērķus un tiekties pēc
Kopš 2019./2020. akadēmikā atzinības.”
gada Izcilības stipendiju var
saņemt visu zinātņu jomu ma
ģistrantūras studenti. Šogad stipendiju saņem Henrijs Dzelme
un Katrīna Kūkuma.

jektos ārpus Latvijas, ko Ineta
cer turpināt arī nākotnē. “Vili
mantikas Latviešu ev. lut. drau
dzes stipendija ir studiju atbalsts
un arī iedrošinājums pārliecībai,
kā reliģiskās kopienas var ie
guldīt pilsoniskās sabiedrības
stiprināšanā, atbalstot augstvēr
tīgu humanitāro izglītību.” saka
Ineta

Mundheimu
ģimenes
stipendija

Henrijs Dzelme stāsta, ka
šajā, ļoti neparedzamajā pan
dēmijas laikā gandrīz visa ik
diena ir pārgājusi “neklātienes
režīmā”. Gan studijas, gan darbs
šobrīd ir no mājām. “Saprotu, ka
ir jābūt pateicīgam, ka man šāds
režīms ir vispār iespējams, jo
visiem tas tā diemžēl nav. Uz
doto brīdi nav iespēja nodarbo
ties ar daļu no maniem vaļas
priekiem – svarcelšanu un futbolu – taču vairāk laika atliek
citiem, piemēram, vēstures grā
matu lasīšanai vai distanču skrie
šanai,” saka Henrijs. Tagadējās
grūtības noteikti nav atturējušas

Katrīna Kūkuma
Šobrīd viņas uzmanība ir cieši
pievērsta maģistra studijām.
Lielākā daļa laika paiet lekcijās
un patstāvīgo darbu veidošanā,
parallēli tam arī strādājot skolā
un veidojot jaunus mācību
materiālus. Katrīnai šis ikdienas
ritms nav viegls, bet interesants
gan. Viņai gribētos teikt, ka
brīvdienās atpūšas laukos un
pastaigājas gar jūru, bet tā nav.
Reizēm pat epidemioloģiskie
ierobežojumi nāk talkā, jo nav
nepieciešams veltīt laiku brauk
šanai uz Universitāti vai pasā
kumu apmeklēšanai. Katrīna
savu diplomdarbu rakstīja ār
kārtas situācijā, tagad iznāk, ka
viņa cītīgi turpina iesākto jaunā
studju programmā.
“Nopelnītā stipendija uzliek
papildu atbildību, vienlaikus
sniedzot arī financiālu atbalstu,
lai vairāk pievērstos akadēmis
kajai dzīvei. Tas ir gabaliņš
brīvības, kam klāt ir arī savi
noteikumi un jauns atbildības
līmenis. Noteikti iesaku citiem
studentiem izmantot šo iespēju
un pieteikties stipendijai,” Kat
rīna dalās savā pieredzē.

Vilimantikas
ev.lut. draudzes
stipendija
Mecenātu saime – Viliman
tikas Latviešu evaņģēliski lute
riskās draudze (Konektikuta,
ASV) – sadarbībā ar “Friends of
the University of Latvia” 2019.
gadā dibinājusi jaunu stipendiju
teoloģijas un reliģijas zinātņu
atbalstam Latvijas Universitātē.
Stipendijas paredzētas LU Teo
loģijas fakultātes studentiem.
2020./2021. akadēmiskajā gadā
stipendiju ieguvušas divas sti
pendiātes.

Liene Sandalāne
Liene šobrīd turpina studijas
Latvijas Universitātes Teoloģijas
fakultātes maģistra studiju pro
grammā un strādā Stockholm
School of Economics in Riga.
Lienes ikdiena ir piepildīta ar
interesantām studijām, aizrau
jošu darbu, kopīgiem mirkļiem
ar draugiem un tuviniekiem, kā
arī viņas hobiju – dejām. Ineta
atzīst, ka šis ir sarežģīts laiks
ikvienam, bet ir svarīgi apzi
nāties, ka arī tas pāries, tāpēc
šobrīd ir svarīgi koncentrēties uz
lietām un atbildībām, kuras mēs,
cilvēki, varam ietekmēt, lai tās, ja
ne tagad, tad tuvākā nākotnē
nestu pozitīvus rezultātus. Liene
stāsta: “Man stipendija deva ļoti
daudz – pirmkārt, ticību sev un
sajūtu, ka mans darbs ir ticis
novērtēts. Stipendija ir papildu
motivācija turpināt savu akadē
misko ceļu un nepadoties. Otr
kārt, stipendija man ir labs at
spēriens šī brīža financiālajā
situācijā, par ko esmu ļoti patei
cīga. Ja vien students apzinās, ka
apzinīgi veic studiju darbu un
viņam ir labi rezultāti, tad no
teikti ir jāpiesakās stipendijai.
Gan ieguvums, gan atteikums
padara mūs tikai konkurētspē
jīgākus. Ja neizdodas vienreiz,
tas nenozīmē, ka neizdosies nā
kamajā. Un es to varu apstip
rināt.”

Ineta Lansdovne
Ineta Latvijas Universitātes
Teoloģijas fakultātes maģistran
tūrā turpina jau bakaulaura
studijās iesākto pētniecību par
sociālā izlīguma problēmjautā
jumiem Latvijas sabiedrībā 21. gs.
sākumā un kristīgās teoloģijas
piedāvātajiem rīkiem iekļau
jo
šākas sabiedrības veidošanā.
Parallēli studijām Ineta strādā
Latvijas Okupācijas mūzejā par
gidu, daudz interesējas par vēs
turi un pirms Covid-19 pan
dēmijas aktīvi piedalījās starptautiskos brīvprātīgo darbu pro-

K. Ozoliņa –
E. Medņa trasta
fonda stipendija
Amerikas Savienotajās Valstīs
dibinātais Kārļa Ozoliņa-Emīla
Medņa trasta fonds sadarbībā ar
“Friends of the University of Latvia”
2019. gadā radījis stipendiju
Latvijas Universitātes teoloģijas
un reliģijas zinātņu studentu
atbalstam. Stipendija paredzēta
visu studiju līmeņu LU Teolo
ģijas fakultātes studentiem, sā
kot ar pamatstudiju 2. kursu,
2020./2021. akadēmiskajā gadā
stipendiju saņem Judīte Ozoliņa.

Judīte Ozoliņa
Judīte pašlaik ir studiju 5.se
mestrī un blakus intensīvai kursu
apmeklēšanai online režīmā,
domas vēršas arī pie dimplomdarba, kura izstrāde jau ir ie
sākusies. Šis neparastais laiks
Judītei ir liels pārbaudījums. Ja
pavasarī viņa izbaudīja to, ka var
palikt mājās , tad tagad jau liekas,
ka sienas ir par tuvu un griesti
par zemu. Viņas glābiņš ir dabā.
Judīte klusi sapņo kļūt par armijas kapelāni. “Tā ir lieliska ie
spēja apvienot divas ļoti svarīgas
lietas – dot no sevis savai Dzim
tenei, un vienlaicīgi kalpot
Dievam. Lai tas varētu notikt,
man ir vitāli svarīgas šīs studijas.
Taču tas, vai mans mērķis pie
pildīsies ir arī atkarīgs no vai
rākiem citiem faktoriem, un ne
visi tie izriet no manis. Būdama
ticīgs cilvēks, šo savu nodomu
esmu uzticējusi Dievam, un no
savas puses darīšu visu, kas
manos spēkos, bet ja notiks
citādi, lielu bēdu neturēšu,” ar
pārdomām dalās Judīte. Viņas
laiku ārpus studijām aizņem
ģimene, darbs, kas lielā mērā ir
kalpojums Dievam, un pilnīgu
sirds prieku Judītei sniedz
teātris, precīzāk – amatierteātris.
Stipendija Judītei ir devusi lie
lāku drošības sajūtu ka finances,
proti, to trūkums, nedraudēs ar
studiju pārtraukšanu. Tātad stipendija ir bijis kā apliecinājums,
ka Judīte uz pareizā ceļa.

2021. gada 23. janvāris – 29. janvāris

jaunajā virtuālajā ēkā. Kad īstās
telpas virtuālajā vidē tika at
rastas, tad skolotājiem nācās
eksperimentēt ar savas mācību
stundas vielas prezentēšanu
šajā vidē, bet skolēniem vaja
dzēja eksperimentēt ar skolotāju
pacietību, gan rakstot nebēd
nīgus komentārus Zoom čatā,
gan reizēm izslēdzot mikrofonu (kas agrākajā valodā sauktos – suns apēda manu mājas
darbu). Bet rudens semestrī jau
pavisam vienkārši varam cits
citu atrast virtuālajā ēkā, nodot
precīzu mācību informāciju un
pat sasniegt labus rezultātus
pārbaudījumos.
Mūsu skola ir viena no ne
daudzajām Amerikas latviešu
skolām, kuŗa ik gadu kārto
ALAs standartizēto valodas lī
meņa pārbaudījumu. Ceturtās,
piektās, septītās klases skolēnu
un pieaugušo (LSL klases) re
zultātnovērtējums no PBLA Iz
glītības padomes vadītājas Da
ces Mažeika patiesi iepriecināja.
Savas zināšanas papildināja arī
skolotāji ikgadējā ALAs rīkotā
Skolotāju konference, kuŗa
šogad noritēja virtuālajā vidē,
kopā ar kollēgām no Latvijas,
Kanadas un pat Austrālijas.
Nopietnais mācību darbs gan
latviešu valodas, literātūras,
dziedāšanas, ticības mācības,
Tēvzemes mācības, vēstures un
ģeografijas stundās mijās ar
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Jonkeru pamatskolas
pirmais mācību pusgads

LĪGA BALODE
2020. gads ir bijis sarežģīts un
izaicinājumu pilns katrai iz
glītības iestādei, skolotājiem,
vecākiem un pašiem bērniem.
Jau pandēmijas sākumā pats
pirmais jautājums bija, kā tālāk
turpināt mācību procesu. Mūsu
skola, kā visas, šai laikā ievēroja
veselības drošības noteikumus
un mācības noturēja attālināti.
Tā kā nebija iespējams būt
Jonkeru baznīcas telpās, mums,
gan skolotājiem, gan bērniem
un viņu vecākiem, nācās uz
buvēt virtuālo ēku. Tajā bija
jāpārvietojas no Google Class
room uz Zoom telpām, reizēm
arī apmaldoties, vajadzēja iz
mantot Whatsapp un e-pastus,
lai viens otru sameklētu šajā

LAIKS

svētkiem. Tie ļāva bērniem
savas mācību stundās apgūtās
zināšanas pielietot praktiski, tie
radīja draudzīgas daudzpusīgas
saiknes, un kopības izjūtu.
Skolu Zinību Diena noritēja
19.septembrī ar mācītāja Laŗa
Saliņa vadīto svētbrīdi, Latvijas
himnu un iedvesmojošiem vār
diem no skolas pārzines Lienes
Vidzes.
Rudens nāca ar Miķeļdienu.
Katra klase bija izpētījusi kādu
tradicionālo svētku daļu. Skolas
lielākie audzēkņi veica demon
strējumu par zemeslodes un
saules īpašo nozīmi saulgriežos.
Citi dalījās ar rudens garšu
izjūtām, tās ietverot mīklās,
savukārt citi veica pētījumu, kā

Jau sākoties novembŗa mē
nesim, mēs sākām gatavoties
Latvijas Neatkarības dienai.
Bērni patstāvīgi veidoja, zīmēja
un rakstīja apsveikuma kartītes,
ko izsūtīja kā mīļu svētku svei
cienu mūsu Jonkeru draudzes
vecākajai paaudzei un bija
priecīgi arī saņemt pateicības
atbildes. Mūsu skolas novembŗa
svētku tēma šogad bija Rīga. Tā
kā mūsu skolas skolēnu lielākā
daļa ir vēl pasaku lasīšanas
vecumā, mēs izdomājām un
visi kopā izspēlējām ”Teiku par
Rīgu”, kuŗai viena kāja Dau
gaviņas labajā un otra – kreisajā
krastā un kuŗa vienā rokā tur
vecāko ēku – Doma baznīcu un
otrā jaunāko – Gaismas pili.

māmiņa”.
Mūsu skolas 18. novembŗa
svinību laikā arī bija gods sveikt
Jonkeru pamatskolas absol
venti, divu mūsu skolēnu vec
māmiņu Ingrīdu Miemi sakarā
ar Triju Zvaigžņu ordeni, ko
viņa saņēma par ilggadējo sa
biedrisko darbu latviešu sa
biedrībā ASV.
Pirmo skolas pusgadu noslē
dzām ar bērnu vismīļākajiem
svētkiem – Ziemsvētkiem. Bi
jām gandarīti, ka šajos svētkos
piedalījās gan vecvecāki, gan
viesi – draudzes locekļi un Lat
viešu valodas aģentūras pār
stāvji. Svētkos “Zaigo mani
Ziemsvētki”
rūķīši
nesa
zvaizgnes no debesīm, mēs paši

bija sagatavojuši intervijas un
dalījās ar saviem pētījuma
rezultātiem par to, kā latvieši
Ziemassvētkus uztveŗ ar acīm,
smaržu, garšu, dzirdi, tausti un
ko jūt sirsniņās. Arī visas mūsu
sirsniņas bija pielietas ar Ziem
svētku prieku!
Dziesma ”Klusa nakts, Svēta
nakts” mūsu skolas izpildījumā
tika iekļauta ALAs Ziemsvētku
mūzikālajā kartē, kā arī
Draudzes Ziemsvētku dievkal
pojumā. To šobrīd var noklau
sīties ALAs Youtube kanālā.
https://www.youtube.com/
w atch ? v = 2 w I 8 M _
dSnQM&list=P LAnyB 9XQ
s r q g x a UA 8 - G I H r b D b 7 6 
AhaxIk&index=5

Nesagaidot Jauno gadu, kas
parasti atnes pārmaiņas, mūsu
skolā pārmaiņas notika vēl
gada nogalē. Visi skolotāji turpina savu iesākto darbu, vienīgi
par pārziņa pienākumiem
tagad rūpējas Inita Cordazzo,
Līga Balode un Arta Jēkabsone.
Pateicoties skolotāju varēšanai
un garīgam spēkam, bērnu
interesei un vecāku neatlai
dīgajam atbalstam, arī šajos
neparastajos laikos mācības
mūsu Jonkeru pamatskolā tur
pinās, dodot ikvienam skolē
nam
latviskās
izaugsmes
iespējas.

latviešu tautas ticējumi darbojas reālajā dabā. Mazās klases
bija priecīgas iepazīt jaunu
puķes – Miķelīšus, kā arī atce
rējāmies savas skolas absolventu – Miķeli. Miķeļdienas zīme
Jumis ir dubultvārpa, ko atrod
pēdējā rudzu kūlītī, un tā ir
īpaša svētība. Mēs arī savā skolā
meklējām Jumīti un… atradām,
gan ne rudzu laukā, bet trijās
ģimenēs, kuŗās ir dvīnīši: Sofija
un Aleksandrs, Stella un Zane,
Maksis un Aleksis. Katrs skolnieks parādīja savu no rudens
veltēm veidoto Miķelīti.

Rīgai ausīs šalc jūra un ieņaud
kaķis no Kaķu nama, un tās
matos sēž Rīgas gaiļi. Tai vēdērā
ir ”Laimas” konfektes, bet sirdī,
pašā Rīgas sirdī ir Brīvības piemineklis, kas visu Latviju satur
kopā. Rīga nekad nebūs gatava,
Rīga gaida arī mūs to celt, veidot, slavināt, tikai – mums
jāmācās saklausīt Daugaviņas
skanējumumu.
Ņujorkas Latviešu organizā
ciju padomes 18. novembŗa rī
kotajā sarīkojumā skolotājas
Artas Jēkabsones vadībā dzie
dājām dziesmu “Rīgā iešu es,

pētījām zvaigznes, klausījāmies
enģeļu vēlējumos, baudījām
dzeju par sniegpārsliņām, mā
cījāmies taisīt sniega pikas un
celt sniegavīrus pat bez sniega.
Neiztikām arī bez skaistākās
latviešu pasakas “Kaķīša dzirnavas” Ziemsvētku eglītes
priekšā. Katrs svētku dalībnieks
dalījās ar savu mīļāko eglītes
rotājumu – vienam tā bija paš
tamborēta zvaigznīte, citam –
vairākās paaudzēs lolotas zvaig
nes, vēl citam – bērniņa pie
dzimšanas foto, bet citam –
īpašs eņģelītis. Lielākie skolēni
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Latviešu fonda „Austras stunda”
met tiltu pāri laikam

SANDRA MILEVSKA
Dibināts 1970. gadā, Latviešu
fonds momentā ieņēma unikālu
statusu trimdas daudzo organi
zāciju plejādē – tā dalībnieki,
pakāpeniski savus līdzekļus ie
maksājot, kļuva par tiem, kas
noteica, kā izmantojama iegul
dītā kapitāla peļņa. Līdz pat šai
dienai LF joprojām ir vienīgā
mūsu organizācija, kas demo
kratiski, uz dalībnieku balsojuma pamata, ik gadu piešķiŗ pro-

zīstināja runātājus un katram
uzdeva tālākas sarunas izraisošu
jautājumu vai nu par uzstāšanās
saturu, vai par to, ko sniedza
ieguldītais darbs un laiks veicot
darbietilpīgos projektus.
Atskatoties uz LF rašanās
brīdi, neviļus prātā ienāk trīs,
lielu personību vārdi: Brunis
Rubess, Valdis Muižnieks, Vol
demārs Gulēns. Likumsakarīgi,
ka pirmie „Austras stundas”

neizdzēšamo, daudzšķautnaino
radošo garu nācies pievērst ie
vērojamam pētniecības un datu
vākšanas darbam, lai savilktu
vienkopus sava tēva bagātās
dzīves daudzos pavedienus.
LF dalībniece Laila Milevska illustraātore, mākslas skolas
pasniedzēja
un
komiksu
veidotāja, guvusi savu iedvesmu
no vecāsmātes, kuŗas bēgļu gaitas zīmīgos veidos atšķiras no

jektiem atbalsta līdzekļus. Pan
dēmijas dēļ nu jau visiem ap
nikušajam vecajam 2020. gadam
aizejot, Latviešu fonda padome
27. decembrī piedāvāja virtuālas
Zoom sarunas, saulainākas dienas
piesaucot „Austras stundā”, lai
iepazīstinātu 70 pie saviem datoriem klātesošos klausītājus ar LF
dalībnieku vai atbalsta saņēmēju
nesenajiem veikumiem.
Pārrunu vadītājs, LF dalīb
nieks Raimonds Baumanis iepa

vārdi izskanēja no Baņutas Ru
besas, kas kā dzīvais tilts savie
noja LF pirmsākumus ar šo
dienu. Baņuta lasīja izvilkumu
no LF atbalstītās grāmatas Bruno
Slept Here/Te bija Brunis, izvē
loties sižetu no jauniņā leģionāra
Bruņa ieslodzījuma laika Zēdel
gemā. Darbs balstīts faktos, taču
romān garšu iegūst, atklājot
Bruni caur iespējamām sarunām
un pielietojot citus rakstniecības
paņēmienus. Baņutai savu

ierastā. Cēsniece, bijusī LU
Ķīmijas fakultātes studente Irma
Veidemane, visus Vācijas gadus
dzīvoja privāti, strādāja un
pelnīja, no sākuma mazā
Tīringenas aptiekā, bet vēlāk,
padomju spēkiem tuvojoties un
virzoties uz rietumiem un dienvidiem, kā starptautiskas orga
nizācijas UNRRA biroja darbiniece dažādās Vācijas pilsētās.
Laila meta tiltu uz pagātni,
iepazīstinot klausītājus ar pro-

jekta trīs daļām: Irmas stāsts,
atsevišķs „zīns”* par savu pēt
niecības ceļojumu pa Vāciju un
MFA diplomdarba izstāde Balti
morā, kas papildināja grāmatu
ar tā laika dokumentiem, priekš
metiem, grāmatas illustrāciju
oriģināliem un citiem darbiem,
latviski atskaņotu interviju un
Irmas mūža chronoloģiju pie
sienas.
Cita veida tiltu – gan starp
baltiešiem, gan arī baltiešiem un
citiem – pārstāvēja nākamā runā
tāja Krista Svalbonas, kas iemieso latviešu un lietuviešu genus.
Kopā ar vīru Lari Alversonu
viņa stāstīja par LF atbalstītās
izstādes gatavošanu ar darbiem
par bēgļu nometņu ēkām, kuŗās
mitinājušies tik daudzu Eiropas
tautību pārstāvji. Darbi veikti
neparastā lāzera griešanas tech
nikā, kas prasa sarežģītu pro
grammēšanu, lai uzklātu uz no
metņu ēku zīmējumiem tā laika
vēstuļu tekstu burtus. Tie piešķiŗ
plakanai virsmai trīsdimen
sio
nālu efektu, ar iespēju vēl mest
ēnu. Arī Krista, tāpat kā ie
priekšējās runātājas, veikusi
plašu pētniecību: brauca, identi
ficēja un vizuāli piefiksēja vecās
nometņu ēkas, intervēja to bi
jušos iedzīvotājus. 2022. gadā ir
paredzēta šīs izstādes tūre pa
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
mūzejiem.
Trimdas apstākļos LF atbal
stījis kultūru un izglītību, neiz
trūkstot grāmatu tulkojumiem.
Taču mūsdienās neatkarīgas
Latvijas valsts uzdevumi snie
dzas arī tālu pāri kultūrai. Tiltu
uz LF netipiskiem apsvērumiem
meta LF Tūkstošnieks Lūkass
Milevskis, stratēģis un Leidenas
augstskolas mācībspēks, kuŗa
grāmata ”Rietumu austrumi:
mūsdienu Baltijas aizsardzība
no stratēģiskā viedokļa” pārtul
kota latviešu valodā kā LF ma
zais projekts. Lūkass aplūkojis
neatkarīgas valsts cienīgu tematu apskatot četrus apsvērumus,
kas skar Baltijas aizsardzību:

atturēšanas polītika un tās nozī
me kodollielvarām; Krievijas
zenītraķetes Baltijā un to teorē
tiskie un reālie šaušanas rādiusi;
hipotētiska kaŗa par Baltiju iz
beigšanas grūtības pat uzvaras
gadījumā, definējot Krieviju kā
patvēruma zonu; un NATO kā
sabiedrotā uzticamība.
Pēdējo, tīri ģeografisku tiltu
met LF dalībniece Imanta Nī
gale, kas likteņa apli noslēdz kā
bēgļu bērns un mazbērns, kas
atgriezusies Latvijā uz palikšanu,
nodibinājusi ģimeni, strādājusi
par skolotāju, tagad mūzicē jeb,
precīzāk izsakoties, izdzied savu
sirdi latviešu un citzemju publikai. Imanta ir folkloras kopas
„Laiksne” dalībniece, un duetā
ar Katrīnu Dimantu ir grupā
„Imanta Dimanta un draugi”
(starp draugiem-mūzikantiem
arī viņas vīrs Krišjānis Sils).
Imanta savā stāstījumā uzsvēra
savu pieķeršanos latviešu tradi
cionālajai mūzikai, kas „dod
spēku”. Sekoja mūzikas klips ar
Imantu un Katrīnu, kuŗā izmantots tautasdziesmas teksts; tad
vēl viens – no repera Gustavo
repertuāra, kur stāsts par latviešu
maskošanās tradicijām savijās ar
šodienas masku tematiku, savienojot to asprātīgā, ar digitāliem
elementiem papildinātā mon
tāžā, kas smīdināja skatītājus par
pandēmijas likstām – pārēšanos
mājas režīmā un ierobežotajām
izkustēšanās iespējām. Sekosim
visi Imantas padomam: dzie
dāsim tautasdziesmas, vairosim
spēku, pieveiksim mošķi pan
dēmiju!
Latviešu fonds, padome un
dalībnieki novēl visiem laimīgu,
veselīgu 2021. gadu un aicina
visus, neatkarīgi no vecuma, kas
to vēl nav izdarījuši, pievienoties
mūsu kopai!
*“zīns” no angļu vārda zine
(magazine) nozīmē maza metiena,
pašpublicētu, uz kopētāja pavairotu oriģinālsatura izdevumu.

Latvijas Nacionālās operas ģilde aicina
Stāsts par spēku un trauslumu

Jāņa Kalniņa operas “Ham gaidāmo Jāņa Kalniņa meisSemināru tiešsaistē ievadīs un nākotnes mērķiem saistībā
lets” atgriešanās uz Nacionālās tardarba – operas Hamlets (1935) Latvijas Nacionālās operas un ar gaidāmo Jāņa Kalniņa operas
operas skatuves
atgriešanos uz Nacionālās baleta valdes priekšsēdētājs iestudējumu uz Nacionālās ope
ras skatuves. LNOĢ šogad at
zīmē trīsdesmitgadi kopš dibi
nāšanas 1991. gadā. Vairāk par
LNOĢ lasāms tīmekļa vietnē
www.lnogasv.org.
Komponists un PBLA Kul
tūras fonda priekšsēdis Juris
Ķeniņš no Kanadas pastāstīs
par komponista Jāņa Kalniņa
dzīvi un darbību, īpaši akcen
tējot viņa gaitas un veikumu
Kanadā.
Latvijas Nacionālās operas
un
baleta drāmaturgs Mikus
Pauls Berkolds
Mikus Čeže
Čeže klausītājiem piedāvās
Svētdien, 24. janvārī, pulk- operas skatuves. Semināru rīko Egils Siliņš, savukārt Latvijas vēsturisku atskatu uz operas
sten 18 pēc Latvijas laika Zoom Pasaules brīvo latviešu apvie Nacionālās operas ģildes (LNOĢ) “Hamlets” iestudējumiem Nacio
platformā semināru ciklā #Kul nība sadarbībā ar Latvijas prezidents Ivars Slokenbergs nālajā operā 1936. un 1943.
tūranepadodas gaidāms aizrau Nacionālo operu un Latvijas tiešsaistē no Ņujorkas pastāstīs gadā, savukārt vokālās katedras
par LNOĢ līdzšinējo darbību vadītājs Kalifornijas Mākslas
jošs tiešsaistes seminārs par Nacionālās operas ģildi ASV.

un mūzikas institūtā Pauls
Berkolds dalīsies ar iespaidiem
par “Hamleta” izrādi Bauskas
pilsdrupās 2004. gadā, kur viņš
dziedāja Polonija partiju.
2022. gadā uz Nacionālās
operas skatuves gaidāmā “Ham
leta” iestudējuma režisore

Kristina Vuss (Wuss) un kos
tīmu māksliniece Kristīne Pas
ternaka pastāstīs par radoša
jām iecerēm un idejām topošā
jauniestudējuma kontekstā.
Seminārs noritēs PBLA iz
kārtojumā Zoom platformā, un
jauni interesenti tam var pie
teikties, rakstot e-pastu uz
adresi pbla@pbla.lv, temata
lodziņā ierakstot “Pieteikums
dalībai #Kultūranepadodas”.
Visi laipni aicināti!
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Grāmatu drauga dzīves dēkas jeb „The Adventures of my
life from Helmars Rudzitis”
(Continued from No. 2)
The German had permission
to drive his truck, and luckily
enough he was going to Munich
with a full load of empty bottles.
I paid him a bribe, and he hid
me among the boxes of bottles.
That was not a very nice trip.
The bottles made noise, the
boxes swayed, and the old truck
made lots of noise. At least it was
moving forward. At one point
the truck was stopped for a
check of the driver’s permit, but
the back of the truck, luckily,
was not opened up.
When I got to Munich, I
quickly found the headquarters
of the unit that oversaw displaced persons. It was not all
that easy to get to the general. I
didn’t speak much English, but I
appeared to be so upset that after
a bit of doubt, the secretary went
into the office to tell the general
that I was there. He showed mercy
and received me. I believe that his
surname was McDonald, or at
least Mac with a different ending.
The general immediately
understood the situation, and I
understood that this was not the
first case of this type that he had
to handle. I could see that he was
getting angry. We could not be
sent home, he would immediately handle the situation, it was
all a misunderstanding, he said.
The general told me that the
mayor of Weilheim would
immediately get an order to stop
persecuting the Baltic people.
He would give me a document
that would protect us from similar cases. While the document
was being prepared, Alfons
Reins literally rushed into the
office of the general. He had the
same problem, and the situation
of Latvians about whom he was
concerned was even worse. He
told the general that the Latvians
had already been forced into train
wagons, but the wagons were still
in Munich and waiting for other
wagons. Probably one was expected to come from Murnau.
The general began to rage, ran
to the telephone, called someone
and screamed his orders in a
powerful voice. He never mentioned his allies, the Russians, in
our presence, but there was no
doubt that the Russians were the
ones who had created the situation. I sensed that the general
was perfectly aware of the situation and that his sympathies
were on the side of the Baltic
people. The general in Munich
was a good man. If there had
been someone more apathetic or
someone who favored the
Russians, we would soon have
been sent not to our motherland, but to the even larger
motherland Siberia, where people could feel so “free.”
Reins and I received our documents. I was given a travel permit, and I did not have to return
to Murnau among clabbering

bottles. I could sit next to a driver
as if I were a lord. It was a truck
once again, and along the way I
could proudly wave my permit
to those who were controlling
the roads. The trip took all day,
and I arrived in Murau only in
the evening. None of the Latvians
had been caught, and the KGB

too, moved to this city on the
Neckar River. Eventually Esslingen
became little Rīga for Latvians.
During the best period in
Esslingen, it was more or less the
“capital city” for Latvians. There
is nothing more to say about this,
because lives in Esslingen have
been described in countless

Esslingen nowdays
agent had wasted gasoline when
sending vehicles to the church.
The biggest surprise, however,
came in Weilheim. Together
with the representative of
Estonians (though there were
only a few of them in town), we
arrived back at the office of
Major Wilson or Winston. We
wanted to explain what had happened. As soon as he saw the
document that I had brought
from the general in Munich, the
major became kindness itself.
Oh, he knew our rights. He
never issued such orders. The
local lieutenant had misunderstood something. I stood there
and thought to myself “Oh, you
liar!” I had heard him screaming
his orders over the telephone,
but now he was perfectly calm in
blaming his subordinate. I suppose that he had received a firm
reprimand from his commanders
in Munich and was now afraid
about the promise that he had
given to the Russian KGB captain,
perhaps over glasses of vodka.
When I got to America, I
thought about looking up Major
Wilson or Winston to tell him
exactly what I thought about his
disrespectful and mendacious
behavior. I did not do so immediately, so he never found out
what I thought. Of course, I cannot be sure that I would have
found him. Surely there were
lots of men named Wilson or
Winston in the American army.
Perhaps he was no longer an
officer, but instead was selling
insurance policies.
After great storm on the
Summer Solstice, we were left
alone. Our lives did not change
much, but how long could we
spend in the tiny little village?
Latvians began to gather in larger groups. The largest one was in
Esslingen, and soon my family,

Latvian novels and memoirs.
There is not much to add.
At Factory Street 1, which had
no factories, but a nice little row
of houses, our family moved
into two rooms of an apartment.
That was in the center of the city,
and Grāmatu Draugs was resurrected for the third time. Not
without much pain and suffering, of course. Occupation institutions were rather disorderly,
and once again I needed permits
to publish books. The problem
was that no one really know
which institution had the right
to issue such permits. I started to
visit one institution after another until I finally learned that it
was the United Nations Relief
and Rehabilitation Agency
(UNRRA) that issued such permits. I finally received permission to publish a magazine from
the military board in Wurttem
berg-Baden. I was allowed to
publish 6,000 copies.
Writers were scattered all

around the occupied zones, and
it was not easy to get in touch
with them. With determination,
however, anything can be
achieved. It turned out that some
authors already had manuscripts, while others were still
working on them. Everyone had
lots of time. It was even easier to
receive stories, novellas and, of
course, poems. Latvians have
never had any shortage of poems,
and so it occurred to me that I
could publish a literary magazine.
I had thought about such a
magazine in Latvia, but there
were already several literary
magazines, and there was no real
need for another one. Now,
however, I wanted to pursue this
idea. I wanted to establish the
new magazine on the broadest
basis, printing texts not just
from recognized authors, but
also from new and promising
talents. The magazine must be
lively, fresh and diverse. In each
issue I planned to provide a
translation of a short story by a
distinguished author from
another nation along with a brief
description of the author. I
would print reviews of art,
books, the theater and science.
I thought about who could
become the editor of the magazine – someone who would want
the magazine to be of the type
that I had imagined. I found no
one in Esslingen, and it was still
problematic to contact other
occupation zones. I wanted to
bring all kinds of writers together. We could no longer be Nazis,
socialists, supporters of Ulmanis
or centrists. We simply had to be
Latvians. Latvians were unified
in their yearning for their motherland and in their dedication to
fight on behalf of the restored
freedom of their country. My
magazine had to bring together
writers from wall to wall.
I knew nearly all of the writers
who were in emigration, because
I had worked with them in
Latvia. It was easy for me to
gather them together, and even
though I had no experience in

this field, I decided that I would
edit the magazine myself. I didn’t
want my name to be the only
one on the masthead, and so I
added two co-editors, both of
whom lived in Esslingen – the
artist and professor Ludolfs
Liberts and the journalist Felikss
Krusa. True, they were on the
masthead just because of their
names. Liberts’ job was to select
a painting for each issue that
could be reproduced in full color
in the magazine. He also penned
a few articles about art. Krusa
submitted just a few stories to
the magazine. I had to do all the
editorial work myself.
I decided to call the monthly
Laiks (Time). It was not easy to
prepare a magazine each month,
but it was always published on
schedule. Before my emigration
to America, I released 34 issues
of the magazine with letters and
a Latvian star ornament drawn
by Professor Liberts on the
cover of each one.
The first issue of Laiks began
with an article by Professor
Kārlis Kundziņš. Then I published Andrejs Eglītis’ opus God,
Your Land is Burning, and after
that there was a whole parade of
Latvian authors. Prose for the
magazine was submitted by Jānis
Jaunsudrabiņš, Anšlavs Eglītis,
Valdemārs Kārkliņš and Knuts
Lesiņš. Zenta Mauriņa wrote an
essay, Jānis Lejiņš submitted a
story about his memories, Kārlis
Kaufmanis wrote a scientific
article, and Herberts Linde
handed in a description of the
Lebanese poet Kahlil Gibran
and a translation of his Prophet.
Poems were submitted by
Arveds Švābe, Klāra Zāle, Velta
Toma and Kārlis Dziļleja. Eglītis,
Liberts and Krusa submitted
reviews, and there was also a
pretty reproduction of one of
Liberts’ paintings, Latvian Birch
Trees. I knew that more impressive content for a single issue of a
magazine could not even have
been produced in Latvia.
(To be continued)

Helmara Rudzīša grāmatas „Manas dzīves dēkas” oriģināls,
izdots 1984. gadā Grāmatu Drauga apgādā, atrodams vai ikviena
tautieša grāmatplauktā un kļuvis par bibliografisku re
tumu
Latvijā...
Laika 70 gadu jubilejā apgāds Laika grāmata laida klajā tās
atjaunoto izdevumu angļu valodā – ar mērķi, lai šis krāšņais
vēstījums par latviešu trimdu nonāktu arī pie nākamajām
paaudzēm, kam lasīšana latviešu valodā sagādā grūtības.
Šī grāmata, kas aptveŗ nozīmīgu laiku un svarīgus notikumus
latviešu vēsturē saistībā ar lielo pasaules vēsturi 20. gadsimtā, būs
objektīva un interesanta lasāmviela arī cittautu interesentiem un
pētniekiem.
Iegādājieties šo grāmatu un dāviniet saviem bērniem,
mazbērniem un draugiem! Tā palīdzēs labāk izprast un iemīlēt
mūsu tautu, mūsu talantus un spēku.

Cena USD 35,–

Grāmatu Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715
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BŪT VAI NEBŪT?

KAMENA KAIDAKA,
LĀZA biroja vadītāja Latvijā
Slaveno Hamleta jautājumu “Būt
vai nebūt” 21. gadsimta 2021.
gadā varam modificēt – vakci
nēties vai ne? Šo ekspresaptauju 11. janvārī veicu, uzrunājot
praktizējošos ārstus, LĀZA valdes locekļus. Un jautājumi tikai
divi: Vai esat jau saņēmis vak
cīnu pret COVID? un Kāds būtu
Jūsu arguments par labu vakci
nācijai, lai iedrošinātu līdzcil
vēkus vakcinēties? ( Ja ir viedoklis, ka vakcinācija nav lietderīga,
lūdzu to pamatot.)
Te atbildes, kas varbūt noderēs tiem, kas šaubās. Neviens no
kollēgām nekādā veidā nav sais
tīts ar vakcīnu ražotāju vai lē
mumu pieņēmējiem.

pirmie, kas saņem šo vakcīnu, ir
vecie ļaudis aprūpes namos un
viņu apkalpe, arī tie, kas strādā
slimnīcās un ārstniecības iestā
dēs. Nākamie ir cilvēki ar chro
niskām slimībām, kas var no
pietni apdraudēt COVID iznā
kumu, un tad mēs – 80 +” .

MD Daina Dreimane, ASV
“Saņēmu abas Pfizer devas.
Pēdējo – pagājušajā piektdienā.
Sestdien bija temperātūra un
drebuļi, kas pēc 12 stundām pār
gāja. Ļoti priecājos, ka varēju
sapotēties. Vadība un slimību
kontroles centrs (CDC) aptaujā
katru vakcīnas saņēmēju, un jo
projām nav daudz ziņojumu
par blaknēm. Ceru, ka cilvēki,
MD Uģis Gruntmanis, ASV un tai skaitā medicīnas darbi
“Esmu saņēmis pirmo no di nieki, arvien vairāk piekritīs
vām COVID vakcīnas devām, potēties.”
jūtos lieliski, vakcīna ir efektīva,
samazina inficēšanas risku par
95%, un tas ir vienīgais veids, kā
pakāpeniski atgriezties pie kaut
cik normālas dzīves, nepakļaujot
citus cilvēkus nopietnai infek
cijai.”

MD Jānis J. Dimants, ASV
“Vēl neesmu saņēmis vakcīnu.
Gaidu gan, kā visi pārējie. ASV
šobrīd nav viegls laiks, un būtu
labi, ja vismaz viena nelaime
tiktu savaldīta.”

MD Kaspars Tūters, Kanada
“Esmu tajā vecuma katēgorijā
(pāri par 80 gadiem), kas mani
ievieto priekšrindā, lai dabūtu
vakcīnu. Lielākoties visu mūžu
nekad neesmu aktīvi vakcinējies
ne pret gripu, ne kādām citām
sezonas lietām, bet šoreiz es no
teikti vakcinēšos, tiklīdz tas būs
iespējams. Ontario, Kanadā,

MD Atis Bārzdiņš, ASV
“Esmu saņēmis pirmo Moder
na vakcīnas poti 28. decembrī.
Otra pote plānota 26. janvārī.
Vienīgā blakne bija sāpīgums
injekcijas vietā divas līdz četras
dienas, kas bija vairāk nekā pēc
gripas potes, taču netraucēja un
nekādas pretsāpju zāles nevaja
dzēja. Ļoti iesaku visiem, kas
vien var, tikt vakcinētiem! Tiem,
kuŗi ir skeptiski, ka vakcīna nav
pietiekami ilgi pētīta, un tāpēc
uztraucas par blaknēm vai kas
dzirdējuši par dažām alerģiskām
reakcijām un tāpēc baidās vak
cinēties, varu teikt – līdz šim ne
kas nenorāda, ka šīs vakcīnas
būtu bīstamākas nekā visas pāre
jās, kas tiek dotas pret slimībām,
kas mūs neapdraud tik tieši, kā
COVID. Pat jauniem cilvēkiem
iespēja, ka COVID infekcija at
stās nopietnas sekas, ir daudz
augstāka nekā ar vakcīnu sais
tītais risks.”
MB BS, PhD Andis Graudiņš,
Austrālija
“Austrālijā COVID stāvoklis ir
nedaudz citāds nekā ziemeļ
puslodē, jo galvenais infekcijas
avots ir tie, kas atgriežas Aust
rālijā no ārzemēm. Visiem ir
divu nedēļu karantīna hoteļos.
Tomēr ir atsevišķi saslimšanas
gadījumi vai perēkļi. Sliktāka
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situācija bija jūlijā Melburnā.
Ir tiešam labi dzirdēt, ka vakcinēšanās notiek vairākās ze
mēs. Austrālijas TGA (Therapeu
tic Goods Administration) nav
vēl apstiprinājusi COVID vak
cīnas lietošanu. Valdība uzskata,
ka nav nepieciešamības steidzi
nāt šo procesu, un gaida sīkāku
informāciju par vakcīnu blak
nēm utt., lai var izvērtēt, ko var
un ko nevar vakcinēt. Sagaidām,
ka vakcīnas lietošana tiks ap
stiprināta februārī.
Man nav neviena personīga iebilduma par vakcinēšanu.
Slimnīcās ir nepieciešams vak
cinē
ties katru gadu ar gripas
vakcīnu, ja strādā klīniski, un
ar jauno vakcīnu būs līdzīgi
noteikumi, ja gribēs strādāt klī
niskajā jomā. Tātad vakcinēša
na sargās vakcinēto individu
no sasirgšanas, ar to samazinās
slodzi slim
nīcās un vispārējo
mirstību. Lai vakcīnai būtu vis
lielākais iespaids, visiem jāvak
cinējas!”

Zaiga Alksne-Phillips, ASV
“Nepacietīgi gaidu savu pirmās
COVID-19 vakcinācijas kārtu,
jo pašlaik neesmu medicīnas ap
rūpes pirmajās līnijās strādājoša.
Vēlos ne tikai pasargāt sevi, sa
vus tuviniekus un draugus, bet
atgriezties pie ierastās dzīvoša
nas un ceļošanas. Ir svarīgi tu
voties 90% vakcinētas sabiedrī
bas vai pārslimojušiem, lai veidotos herd immunity (pūļa imū
nitāte) un slimību varētu apturēt.
Abas, Moderna un Pfizer, vakcī
nas ir ļoti līdzīgas, veiksmīgi
zinātniski un klīniski novērtē
tas. Varbūtējās blaknes, kā pampums, apsārtums vai sāpes injekcijas vietā, temperātūra, musku
ļu vai galvas sāpes, ir iespējamas
līdzīgi citām vakcinācijām, bet
nekādā ziņa nav salīdzināmas ar
COVID-19 slimošanu, blaknēm,
kas ir zināmas 90% gadījumos
pēc pat vieglas saslimšanas ar
COVID vai pat nāvi. Ir pierādīts, ka maksimālo imūnitāti arī
pret COVID vīrusa mutantiem
iegūst tikai divas nedēļas pēc
otrās potes. Īsti nav vēl zināms,
cik ilgi saglabājas imūnitāte pēc
saslimšanas, cik – pēc potēšanās.

Vai tie ir mēneši, gadi? Tāpēc
šobrīd jāturpina valkāt maskas,
jāietur divu metru atstatums,
bieži jāmazgā rokas, kamēr nā
kotne pierādīs COVID-19 slimī
bas kontroli.”

no blaknēm trāpīgi atainotas 19.
gadsimta karikatūrā no Rīgas
P. Stradiņa Medicīnas vēstures
mūzeja: centrā E. Dženners
vakcinē pacientus pret bakām).
Kaut arī pagājuši vairāki gadsimti, bailes no vakcināciju
blaknēm ir saglabājušās. “Pār
in
formētības” laikmets tām ir
auglīga vide. Uzticēšanās zināt
niekiem, pētījumiem un neskai
tāmām aģentūrām, kuŗas visā
pasaulē atzinušas COVID vak
cīnas par efektīvām, var palīdzēt
pārvarēt bailes. Reto un vairumā gadījumu niecīgo blakņu
risks ir krietni mazāks, nekā
ieguvums, pasargājot sevi un
sabiedrību.”

Aleksandrs Kalniņš, ASV
“Saņēmu abas Pfizer potes
devas. Lai arī pēc otrās injekcijas
nedaudz jutu savu plecu un bija
ne
liels nogurums, visā visumā
bija ok. Jo ātrāk visi potēsies, jo
ātrāk tiksim galā ar pandēmiju.”

MD Ēriks Niedrītis, ASV
“Manai slimnīcai – slimnīcai,
kuŗā strādāju, Long Island Jewish
Medical Center Ņujorkā bija tas
gods būt pirmajai ASV, kuŗā
potēja pirmo medicīnas darbi
nieci ar Pfizer COVID vakcīnu

Juris Lazovskis, Kanada
“Vēl neesmu vakcinēts, bet
esmu pierakstījies rindā. Ceru
šomēnes saņemt pirmo devu.
Vēlme sevi pasargāt no kādas
slimības ir vakcinēšanās iemesls.
Pieaugot zināšanām un infor
mētībai, ir skaidrs, ka, vakcinē
joties pret COVID, ir iespējams
arī pasargāt citus.
Bailes no vakcinācijas (vacca =
“govs” latīniski) ir instinktīvas.
19. gadsimtā tika uzsākta efek
tīva masveida vakcinācija pret
bakām – pateicoties angļu ārsta
Edvarda Džennera atklājumam.
Viņš 1796. gadā ar govs baku
izraisītiem strutainiem izdalīju
miem vakcinēja pirmo pacientu.
Var tikai iedomāties sabiedrības
pretestību šādai metodei (bailes

14. decembrī! Mēs visi ar lielu
prieku saņēmām šo lielisko ziņu. Pēc tam visi gaidījām e-pas
ta aicinājumu vakcinēties. Sa
ņēmu pirmo Pfizer poti pirms
Ziemassvētkiem un nepiedzī
voju nekādas blaknes. Jutos tik
laimīgs, atvieglots un pateicīgs,
ka saņemu šo ilgi gaidīto Ziem
svētku dāvanu! Otro poti saņē
mu 11. janvārī. Visu dienu pēc
tam jutos vesels, bez sūdzībām.
Līdz šim potētā roka sāp mazāk
nekā pirmo reizi. Mudinu visus
izmantot izdevību saņemt šo
nepieciešamo pret-COVID vak
cīnu, lai glābtu sevi, tuviniekus
un visus tautiešus, lai mēs uzva
rētu šo pretvīrusa kaŗu un dzī
votu atkal veselīgi 2021. gadā!”
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***
Konference
“X stunda. Barikādēm 30”

13. janvārī, atzīmējot 30 gadus
kopš 1991. gada janvāŗa barikā
dēm, norisinājās konference “X
stunda. Barikādēm 30”. Tajā pie
dalījās tā laika aktīvie barikāžu
dalībnieki, Tautas Frontes, bijušie
valdības un Augstākās padomes
pārstāvji, atskatoties uz 1991. gada
janvāŗa notikumiem un caurskatot, galvenokārt, iepriekš vēl
plaši neapspriestas tematiskās lī
nijas – gatavošanos barikādēm un
mediju kā ziņneša lomu. Bari
kādes bija nozīmīgs tautas pašap
ziņas un gribas izpausmes brīdis,
kad cilvēki bija apņēmības pilni
nosargāt savu zemi un brīvību.
Savā uzrunā, atklājot konferenci,
Valsts prezidents Egils Levits uz
svēra: “Latvijas valsts ilgtspēja bal
stās pilsoņu valstsgribā, izpratnē
par Satversmē ietvertajām vērtī
bām un gatavībā tās aizstāvēt. Pal
dies visiem, kuŗi pirms 30 gadiem
bija barikādēs un nosargāja mūsu
valsti. Paldies visiem, kuŗi juta
līdzi un deva savu pienesumu
vienā vai otrā veidā, lai barikādes
noturētos šajās kritiskajās dienās.
Pateicoties jums, šodien – pēc 30
gadiem – mēs dzīvojam brīvā de
mokratis
kā, nacionālā Latvijas
valstī. Jūsu veikums mums šodien
ir atskaites punkts un piemērs.”
***
Vēstnieka Džona Kārvaila
paziņojums
2021. gada 13. janvārī
1991. gada 13. janvārī, desmitiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju
nevardarbīgi izgāja Rīgas ielās, lai
celtu barikādes un nosargātu Lat
vijas jaunās neatkarīgās, demo
kratiskās institūcijas no padomju
draudiem. Divu saspringtu ne
dēļu laikā, septiņi cilvēki zaudēja
dzīvības, taču padomju vara ne
spēja iebiedēt aizstāvjus un galu
galā pārtrauca konfrontāciju.

Uz mani atstāja neizdzēšamu
iespaidu to vīriešu un sieviešu
drosme, kuŗi tajā janvārī piepil
dīja ielas, un daudzi, kuŗi stāvēja
uz barikādēm vai ieradās ar baļ
ķiem pildītās kravas automašīnās,
traktoros un sniega tīrītājos, lai
aizsargātu Rīgas sirdi. Vienoti
alkās pēc brīvības, viņu drosme
bija spēcīgs ierocis ilgajā cīņā, lai
noraidītu Padomju Savienības ne
likumīgo aneksiju, okupāciju un
Baltijas valstu apspiešanu.
Turpmāko desmitgažu laikā
Latvija ir apliecinājusi nelokāmu

uzticību brīvībai un demokratijai, stāvot līdzās Amerikas Savie
notajām Valstīm un NATO sa
biedrotajiem un atbalstot kaimiņ
valstu un citu tautu demokrātiskos centienus citviet pasaulē.
***
Kā barikāžu notikumus
atspoguļoja ārzemju prese
“Padomju represijas Latvijā”,
“Padomju spēki sagrābuši Latvijas iekšlietu ministriju’’, “Vardar
bībai un bailēm Latvijā ir seja’’ –
šādi virsraksti tieši pirms 30 ga
diem bija lasāmi The Guardian’,
‘The New York Times’, The Wa
shington Post un citos ietekmīgos
ārzemju laikrakstos. Par notiekošo Baltijas valstīs un Latvijā ziņoja
arī CNN, BBC un citi pasaules
televīzijas un radio kanāli. Baltijas
valstu centienos pēc neatkarības
tas bija ļoti svarīgs informātīvs
atbalsts, tāpat kā demonstrācijas
baltiešu atbalstam, kas notika
Amerikā, Austrālijā, Kanadā, Liel
britanijā un vēl citviet pasaulē. Lai
ārzemju mediji saņemtu pēc ie
spējas aktuālāku, precīzāku un
izsmeļošāku informāciju, lieli no
pelni bija Latvijas Republikas
Augstākās Padomes Preses centra
darbam, tāpat trimdas tautiešu
aktivitātēm ārzemēs.
20. janvārī pirms 30 gadiem
Maijas Ķuzes veidotajā Latvijas
ziņu apskatā Kanadas radio cerī
bu sajūta mijas ar ļoti lielu satraukumu. Maija Ķuze ziņoja par grū
tajām dienām, ko Latvijā piedzīvo. Preses namu bija ieņēmuši
omonieši, par demonstrāciju bal
tiešu atbalstam pie Amerikas
vēstniecības Toronto, kā arī par
13. janvāŗa lielo manifestāciju Rī
gā, Daugavmalā, kurā piedalījās
600 000 cilvēku. “Mani
festācija
visai pasaulei nepārprotami parā
dīja latviešu tautas apņēmību tur
pināt iet brīvības un neatkarības
atjaunošanas ceļu. Šīs Latvijas tautas vēsturē lielākās manifestācijas nepieciešamību izraisīja pē
dējo dienu drāmatiskie notikumi
Rīgas Preses namā un sarkan
zvaigžņoto desantnieku sarīkotā
asins pirts mūsu brāļu tautai –
lietuviešiem Viļņā,” Ķuze vēstīja
pārraidē.
***
Atvadu vārdi Andrim Slapiņam

Inese Birzniece, kuŗa tolaik strā
dāja Latvijas Republikas Augstā
kās Padomes Preses centrā, atce
ras šodien – agrā 13. janvāra rītā
viņai bija jāsniedz intervija CNN,
pirms tam viņa visu nakti bija
strādājusi, tulkojot angļu valodā
ziņas par asiņainajiem notikumiem Lietuvā. CNN Inesei Birznie
cei zvanīja no Atlantas Džordžijas
štatā Ame
rikā, kad Latvijā bija
septiņi no rīta. Bija jāsniedz intervija tiešajā ēterā. “Tas bija pirms
mūsu lielā mītiņa, kas bija vēlāk
13. janvāra pēcpusdienā, bet pēc

traģēdijas Viļņā, kur cilvēki bija
gājuši bojā un ievainoti. Tajā brīdī – es ievilku elpu un gandrīz
nevarēju parunāt, man bija asaras acīs, jo – tas nogurums, tā
neziņa, tā baiļu sajūta, kas būs nā
kotnē... Tās emocijas visas nāca...
Bet es saņēmos un turpināju,
un, es domāju, tas padarīju tikai
to interviju vēl spilgtāku,” atceras
Birzniece.
Uz 13. janvāra manifestāciju
Rīgā jau bija ieradušies aptuveni
15 ārzemju žurnālisti, lielākoties
Maskavā akreditētie BBC, The
Times un citu mediju pārstāvji.
Inesei Birzniecei viņiem vajadzēja stāstīt par notiekošo Latvijā,
sarunāt intervijas un nodrošināt
tām tulkojumu.
***
Latvijas Republikas atzīšanas
de iure 100. gadadienai velta
2 eiro piemiņas monētu

***
Valsts kontroliera amatā
ieceļ Rolandu Irkli
Saeima 14. janvārī, par valsts
kontrolieri ievēlēja Rolandu Irkli,
kuŗš iepriekš bija Sabiedrisko
pakalpojumu rēgulēšanas komisijas vadītājs.

Rolands Irklis
Par Irkļa kandidātūru balsoja
53 deputāti, bet pret bija 42. Po
lītiķiem izvērtās plašas debates
par to, kuŗš no kandidātiem Valsts
kontroles vadītāja amatā būtu vis
labākais, jo kā kandidāti bija
pieteikti arī divi Valsts kontroles
padomes locekļi – Edgars Kor
čagins un Ilze Grīnhofa.
***
Pārrunā Latvijas un Portugales
sadarbības veicināšanu

20. janvārī Latvijas Banka izlaida Latvijas Republikas atzīšanas
de iure 100. gadadienai veltītu
2 eiro piemiņas monētu. Tā ir pie
ejama tikai suvenīriesaiņojumā

un suvenīrkomplektos ar iegādi
tīmeklī, informēja Latvijas Bankā
(LB).
Jaunās piemiņas monētas na
cionālās puses grafiskā dizaina
autore ir māksliniece Zane Ern
štreite. Monētas kopīgās puses au
tors ir mākslinieks Luks Luikss
(Luc Luycx), un monētas mate
riāls un izmērs neatšķiras no ci
tām 2 eiro apgrozības monētām.
***
Rīko Latvijas vēstnieku
ikgadējo sanāksmi
No 18. līdz 29. janvārim tieš
saistē norisinās Latvijas diplomā
tisko pārstāvniecību ārvalstīs va
dītāju un Rīgā rezidējošo Latvijas
vēstnieku ikgadējā sanāksme, lai
pārrunātu ārlietu dienesta prio
ritātes un aktuālos uzdevumus,
aģentūru LETA informēja Ārlietu
ministrijā. Sanāksmes laikā liela
uzmanība pievērsta Eiropas Sa
vie
nības (ES) nākotnes jautāju
miem un Latvijas ieguldījumam
ES stiprināšanā. Šajā diskusijā pie
dalās arī Vācijas federālās kanc
leres padomnieks ES jautājumos
Ūve Korsepiuss, kuŗš šogad būs
vēstnieku sanāksmes galvenais
goda viesis. ES jautājumus vēst
nieki apspriež arī ar ES Komisijas
ģenerālsekretāri Ilzi Juhansoni.

13. janvārī notika Ārlietu mi
nistrijas valsts sekretāra Andra
Pelša attālināta saruna ar jauno
Portugales vēstnieci Latvijā Sāru
Feroņu Martinsu (Sara Feronha
Martins). Sarunā valsts sekretārs
apsveica vēstnieci ar stāšanos ama
tā un atzīmēja Latvijas un Por
tugales labās attiecības. A. Pelšs
pauda gandarījumu par Latvijas
un Portugales diplomātisko at
tiecību dibināšanas simtgadi šo
gad, kā arī apliecināja Latvijas in
teresi aktīvizēt vizīšu apmaiņu
starp abām valstīm, kad to atļaus
epidemioloģiskā situācija.
***
Parakstīts līgums par
atkritumu depozīta sistēmas
ieviešanu Latvijā
14. janvārī Valsts vides dienests
(VVD) un SIA “Depozīta iepakojuma operators” parakstījuši līgu
mu par depozīta sistēmas dzērie
nu iepakojumam ieviešanu, preses konferencē informēja VVD
ģenerāldirektore Elita BaklāneAnsberga. Līgums paredz depo
zīta sistēmas ieviešanu nākamā
gada februārī un ietver nosacīju
mus izvirzīto mērķu sasniegšanai
un sistēmas ieviešanas uzraudzī
bai un kontrolei. Līdz janvāŗa
beigām “Depozīta iepakojuma
operātors” VVD iesniegs detali
zētu sistēmas ieviešanas plānu, ie
kļaujot nepieciešamo sistēmu iz
veidi, līgumu slēgšanu ar mazum

tirgotājiem u. c. “Depozīta iepa
kojuma operatora” valdes priekš
sēdis Miks Stūrītis informēja, ka
kopumā Latvijā tiks ierīkotas
1500 depozīta taras pieņemšanas
vietas. No tām 700 būs taromāti
jeb automātiskās pieņemšanas
vietas, kur varēs pieņemt vismaz
3000 iepakojumu vienības mē
nesī. Savukārt 800 vietas būs ar
manuālu pieņemšanu un mazāku
pieņemtā iepakojuma vienību
skaitu.
***
Veselības aprūpes problēmās
vaino nesakārtoto sistēmu
Vairums iedzīvotāju veselības
aprūpes pašreizējās problēmās
vaino nesakārtoto sistēmu, liecina
pētījumu aģentūras SKDS veiktās
aptaujas dati. Pērn decembrī ie
dzīvotājiem tika lūgts vērtēt, kas,
viņuprāt, vainojams pie problē
mām pašreizējā veselības aprūpē –
nepietiekams financējums vai
nesakārtota sistēma.
Vairums jeb 65% aptaujāto at
zina, ka šādās problēmas vainojama nesakārtotā veselības aprūpes
sistēma. Šādi domājošu iedzīvo
tāju īpatsvars pēdējos gados ir ap
tuveni nemainīgs, svārstoties pā
ris procentpunktu robežās. Savu
kārt aptuveni katrs ceturtais jeb
27% aptaujāto uzskata, ka pie mi
nētajām problēmām vainojams
nepietiekamais financējums. Šādu viedokli paudošu iedzīvotāju
īpatsvars lielāks bijis 2003. un
2013.gadā, kad šis rādītājs fiksēts
35% līmenī. Tikmēr astoņi procenti aptaujāto nespēja sniegt
konkrētu viedokli šajā jautājumā.
***
Raimonds Pauls
jubileju atzīmēja kopā ar
domubiedriem
12. janvārī maestro Raimonds
Pauls svinēja dzimšanas dienu.
Leģendārajam melodiju meistaram un virtuozajam pianistam
šajā dienā apritēja 85. Maestro
nekad nav slēpis, ka vislabāk jūtas
mūzicējot, un tieši tādēļ arī dzim
šanas dienas viņš svin uz skatuves.
Diemžēl pandēmijas dēļ 85. jubilejas grandiozos svinību plānus
un uzstāšanos kopā ar Elīnu Ga
ranču nācās atcelt, taču Pauls
nebūtu Pauls, ja kaut ko neiz
domātu. Arī šajā dzimšanas die
nas vakarā Maestro bija pie kla
vierēm, lai kopā ar domubiedriem
mūzicētu koncertā bez publikas.
Dzintaru koncertzālē, ievērojot
visus noteiktos ierobežojumus.
Kopā ar Raimondu Paulu uzstājās
Latvijas Radio bigbends, vokālā
grupa Framest, kā arī solisti Di
nāra Rudāne, Ance Krauze, Alek
sandrs Antoņenko, Daumants
Kalniņš un Intars Busulis.
***
Mūža balva –
Ingrīdai Edītei Saulītei un
Haraldam Ritenbergam

(Turpinājums 10. lpp.)
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L AT V I J A D I E N U R I T Ē J U M Ā
(Turpināts no 9. lpp.)
Kultūras ministrijas organizētā
tiešsaistes konferencē tika paslu
dināti nacionālas nozīmes apbalvojuma – Dejas balvas – preten
denti 12 nominācijās un mūža
balvas dejas mākslā saņēmēji –
dejas pedagoģe, choreografe un
Deju svētku virsvadītāja Ingrīda
Edīte Saulīte un baletdejotājs, pe
dagogs Haralds Ritenbergs.
***
Nodibināta Pasaules latviešu
amatieŗu teātru savienība
16. janvārī, pēc Latviešu Kul
tūras centra Birmingemā iniciā
tīvas tiešsaistē Zoom platformā
pirmo reizi pasaules un latviešu
teātŗu vēsturē norisinājās Latvijas
diasporas amatieru teātŗu forums,
kura mērķis bija apzināt latviešu
teātrus visā pasaulē, pārrunāt sa
vas aktuālitātes un apvienot teāt
rus vienā organizācijā – Pasaules
latviešu amatieru teātru savienībā
(PLATS), informēja Latviešu Kul
tūras centra Birmingemā pār
stāvji.
Forumā uzrunas teica Pasaules
Brīvo latviešu apvienības Kultūras
fonda valdes priekšsēdis Juris
Ķeniņš un Eiropas Latviešu apvie
nības kultūras nozares vadītāja
Lelde Vikmane. No ASV forumā
ciemojās Amerikas Latviešu ap
vienības kultūras nozares vadītāja
Valda Grīnberga kopā ar Latviešu
kultūras biedrības TILTS priekš
sēdi Dace Aperāni un valdes lo
cekli Ivetu Gravu, un arī Latviešu
fonda priekšsēdi Renāti Kenney.
No Latvijas forumā uz tikšanos
bija ieradušies Latvijas Amatieŗu

teātŗu asociācijas pārstāvji Daina
Kandēvica un Astra Kacena, kas
stāstīja savu redzējumu par Lat
vijas un diasporas amatieru teātŗu
sadarbības iespējām un ieguvu
miem.
***
Astrīda Kairiša Mūžībā
08.04.1941–13.01.2021)

Atvadu vārdos aktrisei teātŗa
zinātniece Rita Melnace uzsvēra:
“Teātŗa vēsturē viņa ieies kā 70.,
80., 90. gadu Nacionālā teātra
vadošā aktrise, izcila psīcholoģijas
un jūtu pasaules atklājēja. Viņa
bija ļoti savdabīga personība, man
liekas. Kādreiz saka – aktierim ir
jābūt amorfam kā tādam mālam,
no kā var visu veidot. (..) Viņa bija
tā aktrise, kas nebija līdz galam uz
skatuves atminama. Un tieši tas
viņas noslēpums, manuprāt, arī
bija viņas lielākais trumpis māk
slā. Jo vienmēr palika, kur iet
dziļumā un plašumā.”
Astrīda Kairiša spēlējusi vairāk
nekā 90 dažādos iestudējumos,
daudzos no tiem galvenās lomas.
Kā nozīmīgākās tiek minētas
Jūlija Ferenca Molnāra lugas “Li
lioms” (1971) iestudējumā, An
tonija Rūdolfa Blaumaņa “Skro
derdienās Silmačos” (1975), Liena

brāļu Kaudzīšu “Mērnieku laiku”
(1980) iestudējumā, viņa bijusi ti
tullomā izrādē “Spānijas Isabella”
(1983), Spīdola Raiņa “Uguns un
nakts” iestudējumā (1985) un,
protams, Zane Raiņa “Pūt, vējiņi!”
1968. gada iestudējumā. Visu šo
izrāžu režisors bija Alfrēds Jau
nušāns, bet liela daļa lomu no
spēlēta partnerībā ar aktieri Ģirtu
Jakovļevu.
***
Ziņas īsumā
• Oktobrī tikai 1,6 procenti no
visiem Covid-19 saslimšanas ga
dījumiem bija saistīti ar sociālo
aprūpi, novembrī tie bija jau 7,4
procenti no visiem, bet mēnesi
vēlāk to īpatsvars dubultojās un
bija jau 13,4 procenti no visiem.
Latvijas Televīzijas raidījuma de
facto izpētītais liecina, ka Lab
klājības ministrija (LM), kas valstī
atbild par sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ar konkrētu
rīcību reaģējusi vien trīs nedēļas
vēlāk.
• Zviedrija sākusi strādāt pie
labojumiem likumā, kas aizliedz
piekļuvi 1994. gadā Baltijas jūrā
nogrimušā prāmja Estonia vra
kam, paziņojis Zviedrijas iekšlietu
ministrs Mikaels Dambergs. Var
būt jau vasarā būs iespējams ienirt
pie prāmja vraka. Pasažieŗu vidū
bija arī 29 Latvijas iedzīvotāji, no
kuŗiem izglābās tikai seši.
• Administratīvā apgabaltiesa
2020. gada 18. decembrī, saņemot
jaunu informāciju, nolēmusi at
sākt lietas izskatīšanu par pašrei
zējā Eiropas Parlamenta deputāta
Nila Ušakova (Saskaņa) atlaišanu
no Rīgas mēra amata, aģentūru
LETA informēja tiesā. Tiesā skaid
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V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
ČECHIJA. 12. janvārī Lat
vijas vēstniece Gunta Pastore
kopā ar Lietuvas vēstnieku Lai
monu Talatu-Kelpšu un Igaunijas
vēstnieci Evu-Mariju Limets rī
koja Baltijas valstu vēstniecību
Čechijā 1991. gada janvāŗa notikumu piemiņas brīdi. Atceroties
traģiskos notikumus Viļņā un Rīgā pirms 30 gadiem, Lietuvas
vēstniecības dārzā tika iedegts tradicionālais ugunskurs. Piemiņas
brīža apmeklētāji simboliski iestādīja neaizmirstulīti improvizētajā
Piemiņas dārzā.
roja, ka lēmums pieņemts, jo
Ušakovs tiesā ir iesniedzis lūgumu
par lietas izskatīšanas atsākšanu,
kuŗā norāda, ka jau pēc lietas iz
skatīšanas pēc būtības pabeigša
nas viņa rīcībā ir nonākusi jauna
informācija, kas esot būtiska lietas iztiesāšanā.
• Rīgas apgabaltiesā beigušās
tiesas debates krimināllietā, kuŗā
apsūdzēti Ventspils domes priekš
sēdis Aivars Lembergs (Latvijai
un Ventspilij), viņa dēls Anrijs un
kādreizējais Lemberga biznesa
partneris Ansis Sormulis, aģen
tūru LETA informēja tiesā. Tiesas
sēdē tika noraidīts aizstāvja pie
teiktais lūgums atjaunot tiesas iz
meklēšanu. Tāpat tika noteikts
līdzvērtīgs laiks replikai katram
debašu dalībniekam – viena tiesas
sēde.
• Biedrība “Ziemeļvidzemes ģeo
parks” nosauca Latvijas 2021. gada
ģeovietu. Šogad par Gada ģeo
vietu plašas ģeologu un dabas
ekspertu aptaujas un balsošanas
rezultātā tika izvēlēti Staļģenes
stāvkrasti, kas atrodas Kurzemē

un ir sešus kilometrus gaŗš jūras
krasta posms uz ziemeļiem no
Ventspils.

Staļģenes stāvkrasts
• No Līgatnes dabas takām uz
jaunu mājvietu Slovakijā pārvesti
divi Līgatnes dabas takās dzi
muši aļņu tēviņi, aģentūru LETA
informēja Dabas aizsardzības
pārvaldes (DAP) Līgatnes dabas
taku dabas izglītības un komūni
kācijas speciālists Valters Kinna.
Atšķirībā no Latvijas, Slovakijā
aļņu populācija ir ļoti maza, un tie
ir aizsargājamo dzīvnieku statusā.
Ziņas sakopojis P. Karlsons

CITUR IZLASĪTS

Zviedrijā pieņem īpašu Pandēmijas likumu

Zviedrijas valdība 8. janvārī nobalsoja par Pandēmijas likumu, kurš stājās spēkā 10. janvārī
Jaunais likums Zviedrijas val
dībai piešķir pilnvaras noteikt
ierobežojumus attiecībā uz sa
biedriskajām vietām, lielveikaliem, sporta zālēm, kempin
giem, parkiem un plūdmalēm.
Līdz šim valdība izdeva tikai re
komendējošus ieteikumus. Jau
nais likums dod valdībai pilnva
ras saīsināt, piemēram, tirdznie
cības centru darba laiku, kā arī
apmeklētāju skaitu tajos, pare
dzot 10 m2 katram tirdzniecības
centra apmeklētājam, savukārt
piedalīšanās privātos pasākumos
ierobežota līdz astoņiem cilvē
kiem. Sporta un kultūras ministre Amanda Linda norādīja, ka
iepriekšējās rekomendācijas bija
diskriminējošas attiecībā uz kul
tūras un sporta pasākumiem,
kuŗos bija jāievēro astoņu cilvē
ku pulcēšanās princips, vienlaikus lielveikalos pirmssvētku ie
pirkšanās noritēja pilnā gaitā:
“Kultūrai un sportam ir daudz
stingrāki noteikumi, nekā tie ir
sabiedriskā transporta un tirdz
niecības centriem.” (..)
Jaunais likums ir daudz stin
grāks nekā līdzšinējie ieteikumi,
taču šobrīd nav paredzēts ieviest

pilnīgu valsts slēgšanu, komandantstundu vai citādi ierobežot
konstitucionāli aizsargāto cilvē
ku pārvietošanās brīvību. Tas
stājies spēkā 10. janvārī un būs
spēkā līdz 2021. gada septembŗa
beigām.
Opozīcijas partiju pārstāvju
lielākie iebildumi ir par to, ka
likums būtu bijis vajadzīgs jau
agrāk un ka ar jauno stingro ie
teikumu stāšanos spēkā vajadzē
ja domāt par papildu atbalstu
tiem uzņēmumiem, kas cietīs no
jaunajiem ierobežojumiem.
Lai gan jāpiemin, ka Zviedrijas
valdība uzņēmumiem 2020. gadā
atbalstu ir piešķīrusi divreiz –
martā (vairāk nekā 300 miljardus SEK jeb 30 miljardus EUR)
un papildus septembrī, kad fi
nanču ministres Margaretas An
dersones iesniegtajā budžeta
priekšlikumā tika paredzēta vēl
viena – 100 miljardu “glābšanas
veste” Zviedrijas ekonomikai.
Turklāt paredzētais atbalsts pa
redz samazinātas darba devēju
izmaksas darbinieku atlaišanas
gadījumos, iespēja darbiniekam
atlaišanas gadījumā saņemt līdz
pat 90 procentus no algas, kā arī

valsts uz laiku pārņēma slimības
atvaļinājuma izmaksas. (..)
Zviedrijas valdības rīcības
modelis attiecībā uz pandēmiju
ir krasi atšķīries no citu valstu
modeļiem. Sabiedrības rīcību
noteica Sabiedrības veselības
pārvaldes ieteikumi rekomen
dācijas formā, vēršoties pie katra
indivīda personiskās atbildības.
Skolas un pirmsskolas bija at
vērtas, vienīgi ģimnazijās pava
sarī tika ieviesta attālinātā ap
mācība līdz jūnijam. Ievērojot
zināmus ierobežojumus, valsts ir
bijusi atvērta, samazinot apmek
lētāju skaitu kultūras, sabiedris
kās ēdināšanas uzņēmumos un
sporta pasākumos. Lielā mērā
Zviedrijas sabiedrība turpināja
dzīvi parastajā ritmā. Atšķirībā
no citām valstīm mutes un de
guna aizsegu lietderību Sabied
rības veselības pārvalde apšauba
joprojām, atsaucoties uz vāju
zinātnisko pamatojumu, tomēr
ar 7. janvāri iesaka tos izmantot
sastrēgumstundās sabiedriskajā
transportā, uzsverot, ka svarīgi ir
izmantot sertificētus aizsargus.
Salīdzinot ar Franciju un Spā
niju, kuŗas ik pa laikam ir bijušas

pilnībā slēgtas, Zviedrijā sasli
mušo skaits ir ievērojami ma
zāks, bet, salīdzinot ar kaimi
ņiem, tas ir ievērojami lielāks,
nekā tas ir, piemēram, Dānijā,
Somijā un Norvēģijā.
Vakcināciju pret Covid-19
Zviedrijā sāka 27. decembrī. (..)
Zviedrijas vakcīnu koordinātors
Ričards Bergstrēms decembrī
minēja, ka vēl līdz vasarai varētu
tikt vakcinēti pieci miljoni

Zviedrijas iedzīvotāju. Lai arī cik
nopietna šobrīd izskatās situā
cija Zviedrijā, tomēr gribētos
ticēt sociālo lietu ministrei, kura
runā par gaismu pie horizonta.
Gunta Neimane Zviedrijā,
Publikācija patapināta
no Latvijas Avīzes
š. g. 15. janvāŗa numura
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JURIS
LORENCS
Mediji ziņo, ka jaunievēlētā
ASV prezidenta Džo Baidena
inaugurācijas svinību televīzijas
pārraidi 20. janvārī vadīšot kinoaktieris Toms Henks. Manī šī
vēsts uzjundīja senas atmiņas,
patiesībā veselu asociāciju gūz
mu. Tātad Forests Gamps! Lai
arī Toms Henks filmējies teju vai
astoņdesmit kinolentēs, man
viņš pirmām kārtām asociējas
tieši ar Forestu Gampu tāda paša
nosaukuma 1994. gada filmā
(“Forrest Gump”, režisors Ro
berts Zemekis). Brīnišķīgs stāsts
par vienkārša, naiva, labsirdīga
Alabamas puiša dzīvi. Filma
vēsta par gaišu, garīgi stipru pa
sauli, kuŗā uzvar labais. Tā mūs
aicina nekad nepadoties, cīnīties
līdz galam. Kritiķi atzīmēja, ka
Foresta Gampa tēlā koncentrē
jušās labākās amerikāņu tautas
rakstura īpašības – godīgums,
drosme, uzticība. Patiesībā “Fo
rests Gamps” ir viena no manām
mīļākajām filmām, ik pa pāris
gadiem es to noskatos vēlreiz.
Un ar katru reizi pārliecinos,
ka dzīve reiz bija ja ne labāka,
tad nesteidzīgāka un cilvēcīgāka
gan. Dzīve bez mobilā telefona,
bez interneta, sociālajiem tīk
liem, facebook un twitter. Bez
Covid-19 vīrusa. Iespējams, ar
gadiem kļūstu sentimentāls. Ne

Par ko būtu balsojis Forests Gamps?
tieša liecība nenovēršamajam
faktam, ka jaunāki nepaliekam.
Joprojām notiek diskusijas par
to, kas ir filmas panākumu pa
matā. Daži uzskata, ka veidotāji
intuitīvi spējuši sajust Amerikas
sabiedrībā virmojošo tā brīža
polītisko noskaņojumu. Citi – ka
“Forests Gamps” pats netieši esot
veicinājis “konservātīvo revolū
ciju” un Republikāņu partijas ne
gaidītos panākumus Kongresa
un Senāta vēlēšanās 1994. gada
nogalē (“The Republican Revolu
tion of ‘94”). Interesanti, ka filmā
Forests Gamps pats ir daļa no
lielās vēstures. Viņš satiek Elvisu
Presliju, Alabamas gubernatoru
Džordžu Vollesu, prezidentu
Džo
nu Kenediju, kaŗo Vjetna
mā, saņem medaļu no prezidenta Lindona Džonsona rokām,
galvaspilsētā Vašingtonā iekuļas
“Melno Panteru” stābā, uzstājas
televīzijas šovā kopā ar Džonu
Lenonu, Ņujorkā sagaida 1972.
gadu. Sastop kārtējo prezidentu,
šoreiz Ričardu Niksonu, un kļūst
par nejaušu liecinieku “Voter
geitas skandālam”. Iegulda nau
du Apple akcijās, nopelna miljonus. Manuprāt, viena no iespai
dīgākajām vietām filmā ir kadri
ar gaisā lidojošo putna spalvu.
Filmas sākumā tā virpuļo vējā,
nokrīt pie galvenā varoņa kājām,

tiek pamanīta, pacelta no zemes
un ielikta starp grāmatas lappu
sēm. Savukārt pašā filmas iz
skaņā spalva nejauši izkrīt no
grāmatas un atkal tiek aizrauta
debesīs. Šajos kadros mēs varam
ieraudzīt paši savu dzīvi, kas it
kā nejauši un vienlaikus mērķ
tiecīgi virpuļo likteņa vējos. Ka
pastāv nejaušas sakritības, kuŗas
mēs varbūt pat nepamanām, bet
kas tomēr iespaido mūsu, pat
visas planētas likteni.
Intereses pēc ielūkojos Vikipe
dijas lapā, kas stāsta par “Forestu
Gampu”. Viena no visvairāk ska
tītajām Holivudas filmām, saņē
musi sešas Oskara balvas. Par to
nebūtu jābrīnās. Tas, ka režisors
Roberts Zemekis pa daļai ir lie
tuviešu izcelsmes, gan bija jaunums. Izrādās, Amerikas kino
teātros filma pirmo reizi izrādīta
1994. gada 6. jūlijā. Šis datums
manī atsauca citas atmiņas, kas
saistītas ar Ameriku un Latviju
reizē. Jo tieši 1994. gada 6. jūlijā
ASV prezidents Bils Klintona
teica runa pie Brīvības piemi
nekļa Rīgā. Mirklis, kad ASV
vēsture uz brīdi sakusa ar Lat
vijas likteni. Lūk, fragments no
prezidenta runas: “Man ir liels
gods stāvēt jūsu priekšā. Esmu
pirmais ASV prezidents, kuŗš
sper kāju uz brīvas Baltijas ze

mes. Šodien mēs atceramies to
augusta dienu pirms pieciem
gadiem, kad jūsu valstu iedzī
votāji sadevās rokās, lai vienotos
kopējam mērķim. No Tallinas
līdz Viļņai jūs bijāt miljons. Jūs
pārkāpāt baiļu robežu. Un šeit,
šajā laukumā, ko sargā Brīvības
piemineklis, cilvēku ķēde atrada
savu viduspunktu. Jūs parādījāt
pasaules tautām, kāds spēks pie
mīt Baltijas ceļam. Šodien es šeit
stāvu kopā ar jums. Un visu
amerikāņu vārdā es ar lepnumu
ieņemu savu vietu šajā brīvības
ķēdē”.
Paldies prezidentam Klinto
nam par šiem vārdiem. Savukārt
2016. gada vasarā Rīgu apmek
lēja ASV viceprezidents Džo Bai
dens. 24. augustā Latvijas Nacio
nālajā bibliotēkā, tiekoties ar tri
ju Baltijas valstu prezidentiem,
viņš cita starpā sacīja: “Laikā,
kad Krievija atkal kļūst agresī
vāka un apdraud savu kaimiņ
valstu suverēnās tiesības, NATO
patlaban ir tikpat vitāla, kāda tā
bijusi jebkad pirms tam. Eiropā
joprojām valda agresija, mums
visiem jābūt gataviem uz to rea
ģēt. Tieši to nozīmē 5. pantsmēs visi esam gatavi piedalīties.
Runa nav tikai par Amerikas Sa
vienotajām Valstīm un Baltijas
valstīm, runa ir par mums vi

siem. Uzbrukums vienai dalīb
valstij ir uzbrukums visām da
lībvalstīm. Punkts.” Vicepre
zi
denta Baidena vizīte mums bija
ļoti svarīga. Krievija nesen bija
okupējusi Krimu, Ukrainas austrumos turpinājās kaŗadarbība.
Diemžēl drošības situācija Eiro
pā, īpaši kontinenta austrumos,
kopš Baidena vizītes Rīgā nav
uzlabojusies.
Ja Forests Gamps būtu reāls
cilvēks, viņam šogad apritētu 76
gadi. Tās ir trīs paaudzes, trīs
dažādi laikmeti gan ASV, gan
Latvijas vēsturē. Man personīgi ir
sajūta, ka aizvadītajā, 2020. gadā
ir sācies jauns laikmets, ka dzīve
vairs nebūs tāda kā agrāk. Ka
mūs gaida baiļu, neiecietības,
konfrontācijas, šķelšanās, aizdomu un egoisma laikmets. Cerē
sim, ka es maldos. Starp citu –
aktieris Toms Henks, kuŗš nekad
nav slēpis savas simpātijas De
mokratu partijai, nesenajās prezidenta vēlēšanās visdrīzāk balsoja par Džo Baidenu. Un es do
māju – interesanti, par kuŗu kan
didātu – Baidenu vai Trampu –
būtu balsojis Forests Gamps?
Man liekas, es zinu atbildi. Bet
tā labāk lai paliek pie manis.

Atmodas kodolreaktors

KĀRLIS
STREIPS
“Atmodas brīvības ilgās un ba
rikāžu ugunskuŗos rūdījies ne
vien tautas raksturs tā labākajās
izpausmēs, bet dzimis kopējais,
vārdos neizsakāmais un Satver
smē neaprakstāmais priekšstats
par Latvijas nākotni. Līdz Atmo
das garīgam pietuvinājumam
vēl gaŗš, nogurdinošs ceļš ejams,
un tagad svarīgākais ir tajā ne
apstāties. Tādēļ tik svarīgi jopro
jām izmantot Atmodas kodol
reaktorā akumulēto enerģiju,
meklēt jaunus ceļus, lai piekļūtu
barikāžu laikā uzkrātajiem tautas garīgā un morālā spēka krā
jumiem,” – šis ir citāts no Latvi
jas Tautas frontes pirmā priekš
sēža Daiņa Īvāna teiktā, pieminot tā dēvētos barikāžu laikus,
kuŗu trīsdesmitā gadadiena ir
pienākusi šogad un šomēnes.
Pēc tam, kad 1991. gada 12. jan
vāŗa naktī piedzirdīti zaldāti dzi
na savus tankus pāri miermīlī
giem iedzīvotājiem, kuŗi centās
sargāt televīzijas torni Lietuvas
galvaspilsētā Viļņā, D. Īvāns vēl
nakts tumsā pa Latvijas Radio
pauda uzsaukumu cilvēkiem no
visas Latvijas pulcēties Rīgā un
līdzi vest itin visu, ko varētu
izmantot barikāžu celšanai.
Padomju Savienība raustījās
pēdējās nāves spazmās, lai gan
tobrīd to vēl nevarēja paredzēt.
Tā paša gada 2. janvārī tā dēvētie OMON milicijas spēki oku
pēja Preses namu Rīgā un no tu
rienes padzina visas laikrakstu
redakcijas, izņemot tās, kuŗas
piederēja okupētās Latvijas Ko
mūnistu partijai un komjaunatnei. Jau tajā brīdī situācija valstī
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bija kā uz naža asmens, jo daudzi cilvēki atcerējās, kā tie paši
OMON puiši laikā pēc Latvijas
neatkarības deklarācijas pieņem
šanas palīdzēja sargāt Augstākās
padomes (mūsdienu Saeimas)
namu Vecrīgā. Kādu laiku omo
nieši tautā bija populāri, jo tie it
kā palīdzēja kontrolēt un no
vērst bandītismu un noziedzību.
Patiesībā viņi paši bija bandīti
un noziedznieki.
Barikāžu uzstādīšana vedās
raiti. Tīmekļa portālā Vikipedija,
kam, starp citu, 15. janvārī apri
tēja 20. jubileja, par to rakstīts:
“Automašīnas izvietoja šaurajās
Vecrīgas ielās skujiņveidā, lai
tankiem padarītu neiespējamu
to nostumšanu malā. Galvenie
pretinieka uzbrukumi tika plā
noti no Daugavmalas cauri Doma laukumam, no Bastejkalna
gar Pulvertorni un no Torņa
ielas caur Jēkaba ielu. Šajos vir
zienos atradās vairākas smago
automašīnu rindas. Šajos virzie
nos bija izlikti arī prettanku “eži”,
ko atveda Vecmīlgrāvja zvejnie
ki. Tanku slazdus metināja arī uz
vietas.”
Tā bija trauksmaina nedēļa
tajā 1991. gadā. Jau 13. janvārī
Tautas fronte sasauca plašu de
monstrāciju Daugavas krastma
lā, kur piedalījās ap 600 tūksto
šiem cilvēku. Nākamajā dienā
minētie OMON spēki iebruka
Vecmīlgrāvja milicijas nodaļā,
atņemot milicijas darbinieku ie
ročus, kā arī Minskas Augstākās
skolas Rīgas filiālē, kur tie pie
kāva studentus un izlaupīja sko
las arsenālu. 16. janvārī OMON

Ieva Akurātere dzied Mežaparkā. 1989. gads
uzbruka Vecmīlgrāvja un Brasas
tiltu aizstāvjiem un nošāva Aug
stākās padomes šoferi Robertu
Mūrnieku. Vairāki citi tika ievai
noti. Un tad 20. janvārī notika
apšaude pie Latvijas Iekšlietu
ministrijas, kur bojā gāja divi
miliči, Sergejs Konoņenko un
Vladimirs Gomanovičs, kā arī
kinorežisors Andris Slapiņš un
operātors Gvido Zvaigzne, kuŗi
filmēja notiekošo. Lode nogali
nāja arī 18 gadus veco skolēnu
Ediju Riekstiņu, kuŗam gadījās
tur būt pilnīgi nejauši.
Es pats barikāžu laiku pava
dīju Vašingtonā, kur strādāju
Amerikas latviešu apvienībā. Pēc
Preses nama ieņemšanas mēs
ALAs birojā uzsākām diennakts
dežūras. Mūsu rīcībā bija mūs
dienās par nudien archaisku uz
skatāmais teleksa aparāts. ASV
telekompanijā mums bija “savē
jās” operātores, kuŗas zvanu uz
Latviju varēja savienot pāris

minūšu laikā, nevis trīs dienu
laikā, kā tas varēja būt citkārt.
Iepriekšējo gadu biju pavadījis
Latvijā. Arī Tautas frontei bija
“savējās” Latvijas telefonsakaru
sistēmā. Amerikā operātores
drīz vien iemācījās, kas mēs tādi
un kāpēc mēs tik bieži zvanām
uz Latviju. Bieži vien viņas mums
vēlēja veiksmi un teica, ka par
mums aizlūgs. Vienā rītā pēc
nomodā pavadītas diennakts es,
līdz kaulam noguris un nošņur
cis, ierados savā Metropolitan
Community Church baznīcā, kur
mācītājs, man nelūdzot, speciāli
aizlūdza par Latviju. Par to iedo
mājoties, man vēl šobaltdien acīs
ir asaras...
Barikādes Latvijā daudzmaz
palika līdz pat 1991. gada augusta pučam Maskavā, pēc kuŗa
mūsu valsts ieguva pilnīgu un
starptautiski atzītu neatkarību.
1995. gadā tika izveidots Bari
kāžu dalībnieku atbalsta fonds,

kuŗš sāka piešķirt piemiņas zī
mes – ar ozollapu motīvu rotātas
medaļas, uz kuŗām attēlots lauva
ar mazāku vairogu ķetnās. 1999.
gadā Saeima pieņēma likumu
par šo piemiņas zīmi, nosakot,
ka tas ir Latvijas Republikas
valsts apbalvojums, ko piešķir
īpaša valde. Ir bijuši strīdi par to,
kuŗam tas pienākas un kuŗam
ne. Pēc 30 gadiem barikādes ir
kļuvušas visai mītiskas, un droši
vien ir dažs labs, kuŗš grib sevi
tur pieskaitīt ne īsti pamatoti.
Barikādes varam atcerēties
kā iedvesmojošu procesu. Pērn
Latvijas Radio intervēja kādu
kundzi, kuŗa atcerējās: “Katru
rītu Radio mājas logi bija gaiši
un vaļā, un šeit spēlēja himnu.
Tad laukums pilnībā sastinga,
visi pagriezās pret Radio māju,
vīri noņēma cepures, un visi
klausījās. Tā bija katru rītu.”
Dainis Īvāns saka – “Atmodas
kodolreaktorā akumulēja ener
ģiju.” Tas ir kodolreaktors, kuŗa
pamatā ir viss Atmodas process.
Es Latvijā ierados 1989. gada
septembrī un gada gaŗumā ar
patiesu izbrīnu un cieņu raudzī
jos, kā cilvēki veidoja opoziciju
militāram, autoritāram un totā
litāram režīmam. Jā, bija arī
tādi, kas pieslējās Kompartijai
un Interfrontei, bet bija Balti
jas ceļš, manifestācija Mežapar
kā, kur Ieva Akurātere dziedāja
Andŗa un Brigitas Ritmaņu
dziesmu “Manai tautai”.
Pirms 30 gadiem tauta no
sargāja savu brīvību, un tas ir
pats svarīgākais.
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miem Baltijā,” turpināja Dace,
norādot, ka uz šīs grāmatas pa
mata nākotnē varētu veidot kā
dokumentālas, tā mākslas filmas. Tālavs Jundzis: “Atzīšos,
līdz Daces Kokarevičas aizieša
nai Mūžībā es šo grāmatu nebiju
pamanījis. Kādu laiku pēc tam
manās rokās nonāca viņas saga
tavotie apjomīgie izvilkumi, ko
bija iecerēts pub
licēt atkārtoti.
Kā lielu pārsteigumu sev pašam
atklāju šajā grāmatā detālizētus
aprakstus, kā barikādes veidoja
un organizēja Vecrīgā un daļēji
arī Zaķusalā pie televīzijas objektiem. To visu atceras nevis vien
kārši ba
rikāžu aizstāvji, bet to
organizatori un vadītāji. Lasot
šos tekstus, katrs vārds manī
atsauca arī paša pārdzīvoto un
pieredzēto. (..)
Stāstījumu un atmiņu autoriem grāmatā izdevies absolūti
godīgi, apbrīnojami detālizēti
un precīzi, pilnībā atbilstīgi ap

Foto: Oskars Blathens

Grāmatas autors pirms dažiem
gadiem devies Mūžībā, tāpēc
priekšvārdu sarakstījis grāmatas
zinātniskais redaktors, Latvijas
pirmais aizsardzības ministrs,
Latvijas Republikas Augstākās
Padomes deputāts, tiesību zināt
ņu doktors un habilitētais polī
tikas zinātņu doktors Tālavs
Jundzis.
“Tas ir ļoti labs vēstures ma
teriāls, tās ir aculiecinieku tā lai
ka liecības un, protams, kā mā
cību papildlīdzekli skolās to
būtu ļoti labi izmantot, bet, sa
protams, ka šī grāmata aptver
tikai vienu barikāžu sektoru –
un tas ir saistīts ar latviešu virs
nieku dalību un viņu pienesumu visā šajā barikāžu organi
zācijā,” skaidro Tālavs Jundzis.
“Šeit priekšplānā ir latviešu virs
nieki, kuŗi visi bija savulaik die
nējuši Padomju armijā, bija no
tās demobilizējušies Atmodas
laikā vai padzīti kaut kādu pa
domju varai nepieņemamu uz
skatu dēļ. (..) Rakstot pagājušā
gada pavasarī priekšvārdu šai
grāmatai, es ar izbrīnu konsta
tēju, ka tas ir unikāls materiāls –
latviešu virsnieku stāstītais par
to, kā tika organizētas barikā
des, kā šīs barikādes funkcio
nēja, ka tā nav vienkārši mašīnu,
traktoru un cilvēku daudzuma
kopums, ka tur militārās zinā
šanas ir liktas lietā. Barikādes
nebija kāds militārs objekts un
netika organizēta militāra preto
šanās, tieši pretēji – šī nevardar
bīgā pretošanās tika veidota, iz
mantojot militāras zināšanas.”
Grāmatu saturiski papildina
fotografijas no Valda Semjonova un Andas Krauzes personīgā
archīva. Anda Krauze tolaik, bū
dama jauna fotografe strādāja
Latvijas Vēstures mūzejā un bija
iesaistījusies īpašajās brīvprātīgo
vienībās, līdz ar ko visur varēja
būt klāt. Anda Krauze: “Tanī lai
kā bija daudz nejaušību, šodien
es būtu darījusi visu citādi, man
būtu bijusi labāka foto apa
rā
tūra. Tolaik mums bija tas, kas
bija, – ļoti maz, viens objektīvs.
Un es jau darīju arī citus darbus,
gāju gaŗām un nofotografēju,
biju tur klāt, taču tobrīd man
nebija doma iemūžināt kādu ļoti
vēsturisku laika liecību. Mēs ne
apzinājāmies, mēs darījām tai
brīdī vajadzīgo, bet doma par
kādām izstādēm, par to, ka tas
būs grāmatās publicēts, nebija!”
*
“Dāvinājums tautas bibliotē
kai” – tā savu ierakstu Modra
Zie
miņa grāmatā “Rīgā deg
ugunskuri, Maskavā brūk pa
domju impērija, 1991” sāka Lat
vijas Avīzes žurnāliste Dace Ko
kareviča (1957-2019). “Tas ir vis
pilnvērtīgākais dokuments un
laikmeta liecību krājums, ko
līdz šim esmu lasījusi par
1990. un 1991. gada notiku

rakstīt to, kas un kā notika. Tā ir
šīs grāmatas galvenā vērtība, un
es pilnīgi pievienojos Daces Ko
karevičas viedoklim, ka šīs grā
matas materiāls varētu kalpot
kādas nozīmīgas filmas uzņem
šanai, kas parādītu mūsu tautas
varonību un vienotību, intelektu
un radošumu krizes laikā un
veselu saprātu, satricinājumus
pārvarot. (..)
Daži vārdi par Modri Ziemiņu (1944-2016) un viņa publikā
cijām. Protams, ļoti intriģējoši –
bijušais PSRS bruņoto spēku
pulkvedis un PSRS Aizsardzības
ministrijas laikraksta Krasnaja
Zvezda korespondents. Pārcelts
dienesta turpināšanai uz Baltijas
kaŗa apgabalu laikā, kas sakrita
ar Atmodas sākumu. Latvietis.
Kā rakstīts Latvijas Avīzes 2016.
gada 5. oktobŗa nekrologā: bijis
polītiski represētais – 1949. gada
25. martā četru gadu vecumā
kopā ar māti un četriem brāļiem
no dzimtajām mājām Grundzā
les pagastā aizvests uz Sibiriju.
Es nedaudz pazinu pulkvedi:
gaŗa auguma, stalts, iznesīgs,
vienmēr smaidīgs, apsviedīgs
un izcili enerģisks. PSRS armijas pulkveža formā rēgulāri bija
redzams Augstākās Padomes
sēžu zālē un gaiteņos, nekad ne
pagāja gaŗām, kādu uzmundri
nošu vārdu nepārmijis. Tad nu
gribot negribot arī mums, Augstākās Padomes Aizsardzības
un iekšlietu komisijas deputātiem, t. sk. man kā šīs komisijas
priekšsēdētājam, radās vilinā
jums šo vai to uzzināt par Bal
tijas kaŗa apgabala aizkulisēm.
Atbildes vietā pulkvedis gan pa
rasti atrunājās ar kādu joku vai
divdomību.

Foto: Kara muzejs

Barikāžu 30. gadadienas at
ceres priekšvakarā izdevniecība
“Latvijas Mediji” laidusi klajā
grāmatas “Rīgā deg ugunskuri”
papildizdevumu. Tas ir padomju
laika militārā žurnālista un PSRS
bruņoto spēku pulkveža Modŗa
Ziemiņa reportāžu apkopojums
par barikāžu izveidi tieši no ar
mijas virsnieku skatupunkta.

Foto: F64

Cilvēki un notikumi, ko neder aizmirst

Prof. T. Jundzis: “Lai cieņa barikāžu
aizstāvjiem! Lai mūsdienu polītiķi
biežāk atminas un atgādina arī paši
sev, ka tauta atguva neatkarību un
tauta viņiem devusi varu valdīt!”
Kaŗa korespondenta pienāku
mus Baltijas kaŗa apgabalā pulk
vedis M. Ziemiņš pildīja gan
janvāŗa barikāžu, gan augusta
puča laikā un vēl kādu laiku pēc
tam. Neslēpšu – biju pārsteigts,
kad 1994. gada nogalē jau pēc
padomju armijas izvešanas no
Latvijas pie manis Latvijas Zi
nātņu akadēmijā ieradās Modris
Ziemiņš kā civilpersona ar lū
gumu sniegt interviju viņa to
pošajai grāmatai “Kā žņaudza
Baltiju”. Iepazīstoties ar jau sa
gatavoto manuskriptu, uzreiz
sapratu, cik svarīga Latvijai būtu
šāda satura grāmata, ko sarak
stījis bijušais padomju armijas
pulkvedis, turklāt krievu valodā.
Tas bija laiks, kad Latvijai bija
vairāk nekā svarīgi atklāt patie
sību par notikumiem Baltijā un
tās ceļu uz neatkarību – īpaši
krieviski runājošai auditorijai
un ne tikai Latvijā. Bez kavēša
nās piekritu intervijai, kuŗas jau
tājumi bija tādi, kas ļāva man
objektīvi izteikties gan par bari
kāžu laiku, gan vēlākajiem Lat
vijas drošības riskiem un ap
draudējumiem, sarežģītajām at
tiecībām ar Krieviju.
Drīz pēc M. Ziemiņa grāmatas publicēšanas krievu valodā,
1997. gadā, iznāca krietni papil
dināta tāda paša nosaukuma
grāmata latviešu valodā. Izdevu
mam sekoja 1998. gadā publicētā M. Ziemiņa grāmata “Trešā
atmoda. Pazīstamas, nepazīsta
mas un jau aizmirstas sejas: sub
jektīvas piezīmes uz laikrakstu
malām (atkārtots, papildināts
izdevums 1999. gadā) un vairā
kas citas – gan latviešu, gan krie
vu valodā. Gandrīz visās tajās
viens no vadmotīviem – PSRS
militāristu un specdienestu
pretdarbība Baltijas valstu neat
karības atjaunošanas un komū
nistiskā režīma nosodījums. (..)
Modris Ziemiņš nebija bari
kāžu dalībnieks. Viņš kā profe

sionāls žurnālists ar savas grā
matas varoņu acīm un muti
barikādes pārsvarā rāda caur
augstākās Padomes aizsardzības
stāba darbības prizmu. Es nezi
nu, vai tā ir sagadīšanās, bet lie
lākā daļa grāmatas varoņu –
Aizsardzības stāba locekļi, bari
kāžu sektoru vai posteņu vadī
tāji, kuŗi stāsta par barikādēm, ‒
ir virsnieki. Jā, protams, viņi visi
bija padomju armijas aktīvā
dienesta virsnieki, t. sk. pulkveža vai apakšpulkveža dienesta
pakāpē: Auseklis Pļaviņš, Vladi
mirs Jaronis, Vilnis Zvaigzne,
Francis Justs u. c. Viņi savu uz
ticību Latvijai, riskējot ar savu
un savu tuvinieku dzīvību, ap
liecināja gan barikāžu laikā, gan
augusta puča notikumos, gan
pēc tam – iekļaujoties neatka
rīgās Latvijas valsts militārajās
struktūrās. Te varbūt arī slēpjas
atbilde uz jautājumu, kas mani
sākotnēji pārsteidza: kāpēc M.
Ziemiņš nerunāja ar mani vai
Operātīvā stāba priekšnieku
Odi
seju Kostandu. Mēs tolaik
bijām polītiķi! Augstākās Pado
mes deputāti, un, iespējams,
tāpēc M. Ziemiņš priekšroku
deva profesionāļiem militārajā
jomā, kuŗu teiktajā par barikā
dēm vērts ieklausīties ar īpašu
uzmanību. Barikāžu organizē
šanas militārie aspekti līdz šim
bijuši maz zināmi plašākai sa
biedrībai.” (Grāmatu iespējams
iegādāties www.latvijasmediji.lv)
Sagatavojusi
Ligita Kovtuna
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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“Es bēgu pati no sevis, ne no Latvijas”
Valmieriete Gunita Puriņa par atgriešanos Latvijā
pēc astoņpadsmit gadu prombūtnes intervijā Sallijai Benfeldei

“Ārpus Latvijas nodzīvoju
astoņpadsmit gadus – Īrijā, tad
Dubaijā un atkal Īrijā. Latvijā
atgriezos pagājušā gada vasarā.
Aprīlī būs četrdesmit gadu dzim
šanas diena, un tagad saprotu,
ko es gribu,” saka Gunita. Par
ārpus Latvijas pavadīto laiku
viņa stāsta atklāti, ar smaidu,
brīžiem pat ar ironiju par sevi
un saviem uzskatiem par dzīvi.
“Tagad esmu mājās, te pat gaiss
smaržo citādāk, un te ir mana
jūra, kuŗas man tik ļoti trūka,
te ir mana vieta. Esmu sapratusi, kas man ir jādara un kādas ir
manas vērtības,” viņa saka.
Pirms astoņpadsmit gadiem
vēl nebija sācies latviešu lielais
darba meklējumu ceļojums uz
Eiropas valstīm. Kā izdomājāt,
ka jābrauc uz Īriju?
Lēmumu pieņēmu ļoti ātri,
tomēr tas ir gaŗāks stāsts. Pabei
dzu arodvidusskolu, toreiz pro
fesija saucās veikalvedis, šodien
teiktu – kļuvu par pārdevēju.
Strādāju mazā, mazītiņā veika
liņā. Darbs man patika, apkaimē
mani pazina, cilvēki labprāt ar
mani papļāpāja, bet biju vienīgā
darbiniece. Tajā 2002. gada va
sarā nostrādāju vairāk nekā mē
nesi bez nevienas brīvdienas no
astoņiem rītā līdz vienpadsmitiem vakarā. Darbs nebija ļoti
smags, jo veikaliņš bija mazs, bet
mana pirmā alga bija 80 lati.
Sameloju, ka mana māsa precas,
lai dabūtu trīs brīvdienas, un
aizbraucu uz Valmieru mājās
atpūsties. Atgriezos darbā un at
kal nostrādāju trīsdesmit piecas
dienas bez brīvdienām. Algā sa
ņēmu 79 latus. Sapratu, ka ar
tā
du algu es nespēšu izdzīvot,
ja gribēšu mācīties augstskolā,
par mācībām arī nevarēšu sa
maksāt. Domāju, ka dzīves vairs
nav, tad jau labāk nomirt (smejas).
Nemeklējāt citu darbu?
Es biju kā tāds tikko izšķīlies
cālis, neko nesapratu, par to vis
pār neiedomājos. Strādāju no
sirds. Naudas nav. Augstākās iz
glītības nav. Kam es esmu vaja
dzīga? Domāju, ka pārdevējai
tā laikam būs vienmēr, bet tā
dzīvot taču nav iespējams! Īrēju
maziņu dzīvoklīti Āgenskalnā
par piecpadsmit latiem mēnesī,
man to bija sarunājuši paziņas.
Atnācu mājās, skatījos uz Mari
jas statuetīti, kas laikam bija pa
likusi no dzīvokļa saimniekiem,
raudāju un teicu: “Dievs, es ne
gribu tā dzīvot! Es negribu mātei
sēdēt uz kakla! Es negribu no
rīta vairs pamosties!” Tā arī aiz
migu, raudādama. Un pēkšņi sāk
zumēt telefons, pienākusi īsziņa.
Togad janvārī mana draudzene
bija devusies uz Īriju lasīt sēnes.
No viņas īsziņas nesaņēmu un
reizēm domāju, kādēļ viņa man
neko neraksta? Un tajā naktī ap
trijiem pēkšņi atnāk īsziņa: “Kā
tev iet?” Un es atbildu: “Tu noķēri
mani brīdī, kad es vairs negribu
pamosties!” Draudzene atbildēja,
ka laikam jau tam manam iz
misumam jāķeras klāt un vai es
negribu braukt uz Īriju. Atbildēju,
ka gribu, savācu naudiņu biļetei
un aizbraucu uz Īriju.

Strādājāt tajā pašā saimnie
cībā, kuŗā draudzene lasīja
sēnes?
Jā, un man patika lasīt sēnes.
Tu lasi tās sēnes, bet galva ir brī
va, ir laiks domāt, prātot. Tāds
meditatīvs process. Ja toreiz būtu
bijušas iespējas lasīt sēnes, bet
reizē pļāpāt Whatsapp ar draugiem, klausīties mūziku, es droši
vien tur būtu nostrādājusi ļoti
ilgi. Tomēr nostrādāju tikai kādu
pusotru mēnesi un sapratu, ka
varētu darīt arī kaut ko citu.
Draudzene jau tur bija iejutusies, pazina daudzus, tādēļ viņai
jautāju, kādu citu darbu tur va
rētu atrast. Izrādījās, viesnīcā
bija brīva apteksnes vieta, aiz
gāju tur strādāt. Nostrādāju de
viņus mēnešus, sakrāju četrus
tūkstošus eiro un atbraucu uz
Latviju.
Un sākās dzīves svinēšana?
Tādu naudu vēl nekad pat
rokās nebiju turējusi. Divus mē
nešus dzīvoju kā niere pa tau
kiem. Restorāni, klubi, pasā
kumi. Kad bija atlikuši tikai 300
eiro, sapratu, ka jābrauc atpakaļ.
Nomainīju pasi, jo iepriekšējā
bija zīmogs, cik ilgi jau esmu
iepriekš uzturējusies Īrijā, saru
nāju izsaukumu paciemoties,
tad Īrijā pieteicos skolā mācīties
valodu, lai varētu tur legāli strā
dāt un mācīties. Pieredzēju, ko
nozīmē dzīvot pusbadā, bet tas
man par ļaunu nenāca, bija jā
kļūst stiprākai. Tad nospriedu,
ka jābrauc atpakaļ uz mājām, jā
sagaida, kad iestāsimies Eiropas

Gunita Puriņa: “Gribu palīdzēt tiem, kuŗi vēlas at
griezties, bet baidās, nav droši un nevar izlemt, jo sa
protu, ka cilvēkiem sev jānotic, ka varēs te dzīvot, pat
ja alga mazāka. Un gribu palīdzēt arī tām sievietēm,
kuŗas precējušās ar ārvalstniekiem, ar kuŗiem ir kopīgi
bērni, grib šķirties un atgriezties mājās kopā ar bēr
niem. Esmu pārliecināta, ka vienmēr var atrast kādas
durvis, kuŗas var atvērt arī tad, ja visas ir it kā ciet.
Tiešām gribu palīdzēt.”
Savienībā un tad jau redzēs.
Atbraucu, sāku strādāt lielvei
kala Alfa apavu centrā, nostrā
dāju trīs mēnešus, un lielākā
alga, ko saņēmu, bija 149 lati. Uz
darbu un atpakaļ dienā bija jā
brauc ar četras reizes. Sapratu,
ka ar to naudiņu, ko nopelnu,
ilgi nepavilkšu, turklāt Īrijā jau
biju pelnījusi tūkstoti mēnesī.
Aizgāju uz darbā iekārtošanas
centru, tur piedāvāja darbu uz
kruīza kuģiem. Valodas es zināju,
telpas esmu uzkopusi, tas man
derēja. Aizgāju uz darba interviju, viss bija kārtībā, atlika gaidīt
pārstāvi no kuģa. Un tad no tā
centra man piezvanīja un teica –
pārstāvis no Dubaijas piedāvā
darbu par glābēju pie baseiniem.
Jautāju, kas tā Dubaija, un man
saka – vai tad Dubaiju nezini!?

Skatos internetā – tur taču iz
skatās kā pasakā! (smejas) Tas
man der! Bijām cilvēki piecdesmit, izvēlējās deviņus, tostarp
mani. Tā aizbraucu uz Dubaiju.
Pat nepaskatījos līgumā un ne
domāju, ko nozīmē alga 1260.
Tie, protams, bija dirhani, dola
ros tas būtu aptuveni 500 dolari,
bet to es sapratu tikai tad, kad
jau biju aizbraukusi. Strādāju,
man tur viss bija jauns, likās, ka
esmu nokļuvusi citā reālitātē –
Paradīzē! Tikai ļoti karsts gan.
Jāatzīst arī, biju jauna un dumja,
īsta zoss. Iepazinos ar vīrieti no
Marokas, un visā tajā zilo ūdeņu
un skaistās ainavas sajūsmā ap
precējos. Pēc Dubaijā nostrā
dāta gada sapratu, ka man tur
ir pārāk karsts klimats, bija prob
lēmas ar ādu, jo tā saule bija par

stipru, nekādi aizsargkrēmi īsti
nelīdzēja. Varēju aiziet uz citu
darbavietu, kur jāstrādā telpās,
tur būtu kondicionēts, vēss
gaiss, bet, izejot ārā, atkal būtu
svelme, un tāds kontrasts katru
dienu būtu grūti panesams.
Teicu vīram, ka mēs varētu pār
celties uz Īriju, ka esmu tur jau
strādājusi. Uz Īriju aizbraucu
pirmā, jo nezināju, kā tur oficiāli
varēs dzīvot mans vīrs, cilvēks,
kas nav eiropietis, – man bija nā
cies dzirdēt, ka viņš mani tikai
tādēļ apprecējis, ka grib nokļūt
Eiropā. Vīrs tikmēr atgriezās pie
vecākiem Marokā, pēc deviņiem
mēnešiem aizbraucu uz Maroku
pie viņa, iepazinos ar vecākiem.
Aizgājām tur uz konsulātu, visu
noskaidrojām par vajadzīgajiem
dokumentiem, un vīrs arī pār

cēlās pie manis uz Īriju. Tajā
gadā man piedzima meitiņa,
skaista arābu princesīte (smaida). 2011. gadā, pēc kopā no
dzīvotiem sešiem gadiem, mēs
izšķīrāmies. Es tikmēr ēdināša
nas biznesā biju kļuvusi jau par
menedžeri. Man bija laba alga,
divarpus tūkstoši mēnesī, darbs
arī labs, meitiņa, – ar vārdu sakot,
viss iepriekš notikušais bija tā
vērts, biju laimīga. Darbā galvenais bija, ko proti darīt un kā tu to
dari. Strādāju lielā benzīntankā,
kur bija arī ēdināšana, manā ko
mandā bija latviešu meitenes un
viena īriete. Turējāmies kopā, jo
latvietis latvieti labāk saprot. Mēs
bijām tiešām laba komanda.
Kad satikāmies, jūs teicāt, ka
nauda nav galvenais, ka dzīvo
šanai vienmēr var nopelnīt,
bet mēs gribam pārāk daudz,
mums vajag visu. Jūsu stāsts
tomēr līdz šim ir bijis par
darbu un naudu, kā nopelnīt
vairāk. Kas notika?
Satiku latviešu puisi, iemīlē
jāmies. Sirdis lidoja, sapratām,
ka esam īstie viens otram. Ap
precējāmies. Vīram, tāpat kā
man, tā bija otrā laulība, mums
abiem no pirmās bija pa meitai.
Viņš mani aizveda uz savu
skaisto Bantriju pie okeāna. Kal
ni, meži. Bantrijā bija sezonas
darbi, kad tie beidzās, vaicāju –
ko man darīt? Esmu ekspresīva,
man vienmēr vajag ar kaut ko
darboties. Vīrs labi pelnīja, es
pirmo reizi varēju atļauties ne
strādāt, ja gribēju, un rūpēties,
domāt par sevi. Skatījos filmas,
televīzijas raidījumus, sāku lasīt
grāmatas, kuŗas nekad nebiju la
sījusi, jo nekad nebija laika tādām lietām. Vienmēr esmu bijusi ļoti enerģiska. Tā nu sāku
prātot, ka varbūt varu kaut ko
mācīties internetā, varbūt inter
netā ir kāds darbs, ko var attā
lināti darīt. Atradu kursus, kur
bija jāsamaksā, tad jānoklausās
divi kursi online un jāizlasa divas
grāmatas, lai varētu tikt tālāk.
Man tas nepatika, nesapratu, ko
no manis īsti grib. Ar mani tā
vienmēr bija noticis – ja kaut ko
nesapratu, tad to nemācījos,
man to nevajadzēja. Piezvanīju,
lai atvainotos un pateiktu, ka
naudu atpakaļ neprasu, bet kursos nepiedalīšos, man to ne
vajag. Sieviete, ar kuŗu runāju,
atbildēja, labi, bet, pirms aizej,
izlasi, lūdzu, vienu grāmatu. Es
to grāmatu izlasīju. Un man bija
sajūta, ka esmu atmodusies. It kā
kaut kas būtu atvēries. Sāku pati
sev jautāt – ja jau viss pamatā ir
atkarīgs no tā, kas notiek mūsu
galvās, ko mēs domājam, tad
kāpēc aizbraucu no mājām uz
Īriju? Sāku sevi pētīt, domāt par
to, kas es esmu un ko es gribu.
Pieteicos mācīties par personī
gās izaugsmes kouču*. Mācoties
sapratu, ka pirmais klients es
būšu sev pati, ka man ir jāmai
nās. Es nevaru palīdzēt citiem, ja
nesakārtošu pati sevi. Man it kā
vajadzēja atkāpties malā, palūkoties pašai uz sevi, lai sapratu,
kas esmu, ko esmu gribējusi,
kāpēc tā esmu gribējusi.
(Turpinājums 14. lpp.)
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Nemainīgi Nr.1 – Jānis Andersons

ANNIJA BULLE
Šī gada pirmais mēnesis aizrit
ar domām par Vītolu fonda tu
vojošos 20 gadu jubileju un gan
darījumu par paveikto. Ik gadu
darbs fondā sākas no jauna, tā
dēļ īpaši svarīgi ir tas, kuŗš ie
dedz pirmo sveci, lai gaisma
plestos tālāk, un palīdzētu īste
not Vītolu fonda mērķi: stipen
diju veidā palīdzēt spējīgiem,
centīgiem jauniešiem studēt
Latvijas augstskolās.
Jau septīto gadu Vītolu fondā
pirmo ziedojumu veic Jānis An
dersons. Viņa uzticība vienmēr
rada drošības izjūtu un iedvesmo arī citus. Sadarbību ar fondu
Jānis Andersons uzsāka 2006.
gadā kopā ar mammu Sarmīti
Andersoni-Šveics, dibinot tēva
Aivara Andersona ģimenes stipendiju. Vēlāk tām sekoja pulks
citu stipendiju: vectēva Jāņa An
dersona piemiņas, Jāņa Ander
sona 50 gadu jubilejas, Sarmītes
Andersones-Šveics
jubilejas,
SIA “Euroskor Latvijā” un Zvied
rijas-Latvijas Rotari apgabala
stipendija.
Jānis Andersons ir dzimis
Zviedrijā, tur audzis, izglītojies,
bet, pārņemot Andersonu ģime

es uzsākto biznesu Euroskor,
n
pārcēlās uz Latviju. Viņš ilgus
gadus darbojas Rīgas Hanzas
Rotari klubā, bijis apgabala 2401
gubernātors, bet šobrīd ir vecgu
bernātors. Vārds rotary nozīmē
“kalpot pašaizliedzīgi”, kas sa
saucas ar Jāņa Andersona dzīves
vērtībām – dalīties un palīdzēt,
īpaši Latvijas studentiem.
Ziedotājs kopā ar mammu
Sarmīti Andersoni-Šveics savām
stipendijām izraugās jauniešus,
kuŗiem palīdzēt. Viņš ik gadu
atrod laiku, lai satiktos ar jaunie
šiem. Pats arī rūpīgi izraugās
jaunas kultūras vietas, ar kuŗām
iepazīstina savus stipendiātus un
aicina uz svētku vakariņām iz
cilos Rīgas restorānos. Kopā pa
vadītais laiks paskrien nemanot,
jo Jānis Andersons katram sti
pendiātam dod uzdevumu sa
gatavot jautājumus. Tā ikkatrs ir
saņēmis neviltotu uzmanību no
ziedotāja un pārvarējis savu
kautrību. Sarunas risinās brīvi,

un jauniešiem ir iespējas iepazīt
ziedotāja humora šķautnes.
Jānim Andersonam ir pama
tots iemesls lepoties ar saviem
izskolotajiem 60 stipendiātiem.
Viņu vidū ir dažādu nozaru
speciālisti. Absolvente Elīna Lo
cāne ir ieguvusi doktora gradu
fizikā un šobrīd strādā uzņē
mumā Dyno Therapeutics, kuŗā
mākslīgo intelektu pielieto genu
terapijā, savukārt izskolotais

Armands Sebris ir Organiskās
ķīmijas technoloģijas institūta
jaunais zinātnieks. Stipendiāts
Valdis Skotelis ir Latvijā atzīts
anesteziologs-reanimatologs.
Vairāki Jāņa Andersona stipen
diāti sekojuši ziedotāja piemē
ram un atgriezušies fondā kā
ziedotāji, īstenojot dzīvē Vītolu
fonda pamatideju: “Ar izglītību
dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai
varētu nākotnē palīdzēt citiem!”

Īpašs ir viņa izveidotais lekciju
cikls stipendiātiem “Ko tev neie
māca skolas solā”, kas norisinās
jau 11 gadus. Tajā dažādi lektori
ir aicināti pastāstīt savu dzīves
stāstu un iedvesmot jauniešus.
Kā noslēguma saldais ēdiens ir
paša Jāņa Andersona uzruna,
kas vienmēr priecē ar ļoti trāpī
giem dzīves novērojumiem. Pie
mēram: “Nauda ir kā mēsli, kas
vienā kaudzē nedod nekāda
labuma, bet, kad tos izkaisa ze
mei pāri lielā platībā plānā
kārtiņā un tiem uzlīst svaigs
pavasaŗa lietus, tad tie zemi
padara ļoti auglīgu. Tikai tad
tiem ir kāda vērtība. To pašu var
teikt par labklājību – ja tā ir
pārāk koncentrēta spožās mašī
nās, dārgos kažokos, nenormāli
dārgās mājās, jachtās vai milzīgi
dārgās lidmašīnās, tad tas ir
samērā neapetītelīgi. Tad jāsaka,
ka tie mēsli nav devuši nekāda
labuma. Bet ja tas tiek izplatīts
pa lielu platību, ir ļoti, loti labi.
Tad tas veicina izaugsmi.”
Esam ļoti pateicīgi ziedotājam
par uzticību un pirmā “domino
kauliņa” pastumšanu tuvāk mūsu
mērķim.

“Es bēgu pati no sevis, ne no Latvijas”

(Turpināts no 13. lpp.)
Sapratu savas bailes, nedro
šību, to, ka vienmēr izmisīgi
esmu baidījusies, ka nepietiks
naudas, lai izdzīvotu. Un sapratu, ka no Latvijas aizbraucu ne
jau tādēļ, ka Latvija tā sliktā, ne
pareizā, ļaunā. Ne jau no Latvijas
es bēgu. Es bēgu pati no sevis, no
savām bailēm. Izanalizēju sevi,
savu dzīvi, pabeidzu kursus,
saņēmu diplomu.
Kā izlēmāt atgriezties mājās?
Daudzi latvieši sāka atgriez
ties mājās, it sevišķi tās ģimenes,
kuŗās vīri strādā IT nozarē, jo
tad var strādāt no jebkuŗas pa
saules malas. Nodomāju – es va
rēju pārprogrammēt savu per
sonīgo datoru – galvu, es varēju
izņemt ārā kaitīgās, bojātās programmas, vai es nevaru atgriezties mājās, strādāt ar savu jauno
programmu galvā, jo man vairs
nav bailes?
Vīrs jau sen bija Vangažos
ielējis pamatus mājai, tas sapnis
atgriezties nebija nekas jauns.
Teicu vīram, ka mēs varētu do
māt par atgriešanos, jo man
vairs nav tās nedrošības, kas
agrāk. Man nav jāgaida, ka man
kāds kaut ko iedos. Galu galā –
vai tad atgriežoties mājās pēc
tam, kad pusi dzīves esi pavadījis citur, kādam tev jāiedod
viss gatavs!? Jā, man ir mīļa
māte, māsas – divas gan es aizvilku uz Īriju, viņas sākumā
auklēja manu meitu, tad izlēma
palikt.
Es atgriezos, vīrs ar abām
meitenēm pagaidām palika, jo
meitai jāpabeidz devītā klase,
vīram ir ļoti labi atalgots darbs.
Es kādu laiku pastrādāju nelielā
benzīntankā, bet tad aizgāju, jo
man tur bija garlaicīgi, maz dar
ba. Noīrēju vienistabas dzīvoklī
ti. Varēju palikt pie mātes, jo
viņa dzīvo savā mājā, bet gribu

2021. gada 23. janvāris – 29. janvāris

kārtas. Zinu, ka man var teikt –
viegli runāt, ja vīrs labi pelna. Tā
nav, vīrs naudu deva dažus pirmos mēnešus, tagad vairs no
viņa neņemu. Aizgāju no ben
zīn
tanka, tagad darbojos kā
koučs. Un vienmēr varēšu atrast
kādu darbu, ja ar koučingu vien
nevarēšu iztikt.
Gribu palīdzēt tiem, kuŗi vēlas
atgriezties, bet baidās, nav droši
un nevar izlemt, jo saprotu, ka
cilvēkiem sev jānotic, ka varēs te
dzīvot, pat ja alga mazāka. Un
gribu palīdzēt arī tām sievie
tēm, kuŗas precējušās ar ārvalst
niekiem, ar kuŗiem ir kopīgi
bērni, grib šķirties un atgriezties mājās kopā ar bērniem.
Esmu pārliecināta, ka vienmēr
var atrast kādas durvis, kuŗas var

atvērt arī tad, ja visas ir it kā
ciet. Tiešām gribu palīdzēt.
*Koučings – metožu kopums
mērķu apzināšanai un sasniegša
nai; koučs – cilvēks, kuŗš vada no
darbības, koučs nesniedz pado
mus, bet uzdod jautājumus, pa
līdzot nonākt līdz atbildēm un
risinājumiem.
Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”

WWW.L AIKAGR AM ATA.LV
ANITA UZULNIECE

„MANS
KINO (UN)
LAIKS”

Kāzu dienā ar meitām
pati tikt galā. Un man ir tiesības
dzīvot sev, dzīvot tā, kā to gribu,
ģimenei ar to pāri nenodaru.
Vai nav grūti pierast? Lat
vijā ikdiena ir atšķirīga...
Nē, es uzreiz te jutos kā mājās.
Man gan arī Īrijā nebija sveši
nieces, atstumtās sajūta. Sāku
mā tērēju naudu, daudz nedo
mājot, tērēju, kā biju pieradusi.

Un tad sapratu, ka man taču to
visu nevajag, kāpēc nepārtraukti
kaut kas jāpērk!? Jā, alga benzīn
tankā nav salīdzināma ar algu
Īrijā, bet es mierīgi apsēdos, uz
rakstīju, kādi rēķini jāmaksā,
cik paliek pāri un sapratu, ka ar
atlikušo naudu var izdzīvot, ja
visu laiku nestaigā pa veikaliem
un nepērk gandrīz visu pēc

288.lpp., bagātīgi illustrēta

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715
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F R A G M E N T S N O T O P O Š Ā S G R Ā M ATA S

Un ko nu?!

SILVIJA GRIGULIS DŽONSA
(Turpinājums no Nr. 2)
Ritas tēvs bija jūras kuģu kap
teinis, un arī viņš bija nolēmis
vest savu ģimeni uz Angliju, pie
kam tūlīt. Rita bija mana visla
bākā draudzene un es patiešām
biju bēdīga un jau tad zināju, ka
ļoti skumšu pēc viņas. Man gri
bējās sarīkot Ritai kaut ko īpašu.
Pārtraukumā visiem klases bied
riem ierosināju sapulcēties un
pastāstīju, ka mēs varētu sarīkot
Ritai atvadu ballīti. Mēs katrs
varētu atnest kādu ēdienu, dzēr
ienu un spēļu ideju un ballīte
notiktu mācību stundu laikā.
Piekodināju, ka nevienam citam
par to nedrīkst stāstīt.
No rīta mēs Ritu vedām uz
sporta laukumu, kur viņu gaidīja
pārsteigums. Iedomājieties, cik
šokēti bija skolotāji, kad stun
dām sākoties neviens piek
tās
klases skolēns nekur nebija atrodama. Neviens!
Kad atgriezāmies, es tiku no
rādīta kā vainīgā un man nācās
doties uz skolas direktora kabinetu. Tur direktors mani iztau
jāja un es paskaidrju, ka Rita aizbrauks no nometnes jau rīt un
šī bija vienīgā un pēdējā diena,
kad mēs varējām viņai nodot
laba vēlējumus dzīves turpmā
kajam posmam. Es arī atzinos,
ka mēs ar nolūku nevienam ne
lūdzām atļauju un nevienam par
to nestāstījām, bet tikai tāpēc, ka
jau iepriekš zinājām – atbrīvo
jums no stundām mums netiks
dots.
PASTA BALODIS
Pēc pārcelšanās uz Angliju,
čakli sarakstījos ar draudze
nēm, kuras vēl bija palikušas
Vācijā. Vēstules tolaik ceļoja no
Libekas gan uz Stone on Trent,
gan Alsageru un atpakaļ. Arī
pirms tam, kad vēl dzīvojām
Vācijā un mums ne reti nācās
pārcelties no vienas nometnes
uz citu, sarakstīšanās bija vienī
gais veids, ka vienam otru ne
pazaudēt.
Atvadas no draugiem nebija
priecīgi brīži, taču tie bija neiz
bēgami. Liktenis mūs bija savedis kopā, un liktenis mūs izšķīra,
bet mums tik ļoti gribējās zināt,
kur katrs nokļuvis un kā viņam
klājas. Dažas manas draudzenes
bija palikušas vecajās nometnēs,
citas jau devušas uz pārcelšanās
apmetnēm, tāpēc vēstules tika
sūtītas arī no Mirvikas uz Ven
dorfu, bet citi, līdzīgi kā es jau
bija izceļojuši uz tālākām ze
mēm.
Mēs rakstījām par visu, kas 12 –
13 gadu vecumā mums likās
svarīgs: par dzīvi nometnē, mā
cībām, ballītēm, strīdiem. Dažas
no vētulēm esmu saglabājusi.
Kad 1949. gadā latvieši sāka
izklīst pa pasuli un mēs bijām
jau pārcēlušies uz Angliju, saņē
mu vēstuli no Judītes, kas no
Lībekas man raksta uz Stoku:
“Olga ir vienīgā meitene, kas no
jums šeit ir palikusi. Sarmuks arī
brauks uz “England”. Mēs vēl
nezinām uz kurieni brauksim.
Bet drīz jau būs jāsāk kustēt. Vija

brauks uz Austrāliju. Laikam
drīz vien.”
Kādā citā vēstulē Judīte ap
raksta svarīgu sarīkojumu: “Va
kar Lībekā viesojās sūtnis K. Za
riņš. Mūsu nometnē gan viņš
nebija, bet otrās divās gan. Uz
Mīzenes nom., tas ir uz to kura ir
aiz pilsetas, mums vakar bija jā
iet stāvēt goda sardzē. Es stāvēju
netālu no skatuves tā, ka varēju
labi redzēt. Uzstājās ar priekš
nesumiem vietējie mākslinieki.”
Atkal citā vēstulē viņa raksta
par to, ka sākusi mācīties ģim
nāzijā un dzīvo internātā: “Dzī
vojam vienā istabā 7 skuķi. Jaut
ro kompānija. Vispāt iet ļoti
jautri. Tagad ir brīvlaiks 1. ned.,
jo ir beidzies pirmais tremestris.
Es šoreiz paliku 3. vietā. Pamatsk.
arī beidzu kā trešā. Piecinieku
gan samērā maz. Tikai trīs! Tic.
māc., latīņu v. un algebrā.”
Draudzenes rakstīja arī par
savām likstām un strīdiem. Vis
trakāk bija gājis manai draudzenei Olgai, kas bija ļoti apvainojusies uz saviem skolas biedriem.
1948. gadā viņa uz pārcelšanās
nometni Ventdorfā man rakstīja
no Mirvikas: “Mūs abas ar Veltu
nosauca par “utainām”.
Šādi aizvainotas abas meitenes
nebija gājušas pat uz Kalpaka
dienai veltīto piemiņas sarīko-
ju
mu. Galu beigās daļa klases
biedru bija nostājušies Olgas un
Veltas pusē, bet citi vēl turpinā
juši apsaukāties. “Viss tas pretē
jais bars ākstās un kratās, tīra
savas drēbes, lai mēs nepielaižam
tās “utis”,” vēstulē žēlojas Olga.
Vēl viena mana draudzene –
Teika pēc Vācijas nometņu laika
kopā ar vecākiem aizbrauca uz
Ameriku. Tikai īsu brīdi pēc ie
rašanās jaunajā mītnes zemē,
par saviem pirmajiem iespai
diem viņa stāsta:
“Apkārtnē nav neviena dīpīša.
Un tā ka mēs te esam pirmie, tad
vēl pēc mēneša mūs nāk apskatīt
kā kaut ko sevišķu. Apmeklētāji
man sadāvināja kleitas un apakš
svārkus.”
“[...] viņi laikam domā, ka mēs
neko ne zinām, ne jēdzam. Citi
apprasās, vai Eiropā ir elektrība,
radio, klozeti, telefoni? Vispārīgi
viņi izliekas ļoti gudri, bet vairāk
par savu auto un traktoru neko
nezina, grāmatas nav, lasāmviela
tikai tā, kas ir avīzē.”

nezināju, kas un kāpēc mani
vajā? Vainīgais, ko es sapratu, ka
man jābēg un es skrēju, un skrē
ju, un parasti tas beidzās kaut
kur ļoti augstu. Pagājušajā reizē
es biju tikusi torņa smailē un arī
toreiz vienīgā iespēja bija lēkt no
tā zemē. Es lēcu. Es kritu un tad
redzēju sevi lidojam, izstieptām
rokām līgani slīdot uz priekšu.
Mani nesa viegla vēja vēsma, to
mēr es pati varēju izvēlēties lidojuma virzienu un ātrumu. Kad
atskatījos, es redzēju, kā mani
vajātāji acis ieplētuši skatās uz
cilpu, kuru veidoju dzidrajās zi
lajās debesīs, pirms lēnām nolaidos zaļā laukā. Tad es pamodos.
Acīmredzot sapnis atkārtojās.
Jā, tas bija sapnis, kurā šie ļaunie
cilvēki varēja parādīties jebkurā
laikā, vietā un atkal turpināt
mani vajāt. Viņi dzinās man pa
kaļ un varēja nodarīt man pāri.
Kaut kas ar to bija jādara.
Bet vai tas bija sapnis? No
tiekošais šķita tik reāls. Es sajutu
karstumu un šausmās nodre
bēju, kad izdzirdēju rupjas balsis
kliedzam tepat, man gluži bla
kus.
Joprojām ar vienu roku turoties pie atvērtā loga, ar otru sev
iekniebu, lai noskaidrotu, vai pa
tiešām neguļu. Es nepamodos.
Tas nebija sapnis!
Es pagriezos un ieskatījos acīs
saviem ienaidniekiem. Viņi ap
klusa, apstājās no pāris metru at
tā
lumā un vēroja katru manu
kustību. Redzēju, ka viņiem ne
bija ieroču, tikai nūjas un rungas. Man nebija nekā. Ko nu!?
Es nolēcu no palodzes un pa
ķēru turpat blakus stāvošo elek-

trisko gludekli. Satvēru tā va
du, pagājos uz priekšu un sāku
griezt to virs galvas kā laso.
Sma
gais gludeklis riņķoja arvien ātrāk un atrāk. Tas sāka pat
draudīgi šņākt. Lēnām, bet dro
smīgi es devos uz priekšu un soli
pa solim tuvojos saviem vajā
tājiem.
Vīrieši viens pēc otra bēga ārā
pa atvērtajām durvīm. Pārsteigta
un nespēdama noticēt, ka esmu
tos aizbaidījusi, es sev atkal ie
kniebu. Šoreiz patiešām pamodos savā siltajā, mīkstajā gultā.
Sapni par vajātājiem nekad mūžā
vairs neesmu redzējusi.
ANGLIJA
Tētis aizbrauca uz Angliju
1947. gadā.
VIENA GARA
TURKU PUPA
Bērnībā, kad sākām kādu spēli
un vajadzēja noskaidrot, kurš to
sāks, mēs ņemām talkā skaitām
pantiņu:
Viena gara turku pupa
Ceļoja uz Angliju.
Anglija bij’ aizslēgta
Un tā atslēg’ nolauzta.
Viens, divi, trīs;
Nu tu esi brīvs!		
Mēs devāmies un Angliju
1948. gadā.
PIRMIE IESPAIDI
Bija pienācis 1948. gada oktobris, kad beidzot bija sakārtoti
arī mūsu vecmāmiņas dokumenti. Mēs pametām Vāciju un
ar kuģi devāmies uz Harvicu
(Harwich) Anglijā.

UZ NAŽA ASMENS
Bīstami balansējot uz piektā
stāva palodzes, man bija ātri jā
izlemj – lēkt vai nelēkt.
Ja lēkšu, tad lejā man bija visas
iespējas nokrist uz betona bruģa
un nosisties. Es paskatījos atpa
kaļ un sapratu, ka vajātāji jau ir
pie durvīm. Tūlīt viņi būs klāt!
Skrienot šurp pa visām šīm kāp
nēm un daudziem garajiem ko
ridoriem, es biju gluži bez elpas.
Tagad, ar vienu roku pieķērusies
pie nestabilā loga roktura, es uz
traukumā domāju: “Ko šie briesmīgie vīrieši ar mani darīs, ja
mani noķers?”
Es atcerējos, ka šī nav pirma
reize un es jau vairākkārt esmu 1948. gada vasara. Tētis jau prom. Mamma un mēs – Silvija,
bijusi līdzīgā situācijā. Arī tad es Andrejs un Viktors caurlaides nometnē Vācijā

Vilciens, kas veda uz Londonu
pūta melnus dūmus to cilvēku
sejās, kuri sēdēja pie atvērtā loga
mīksti polsterētajās kupejās. Tās
bija domātas astoņiem cilvēkiem,
ar bīdāmām durvīm uz šauru
koridoru. Mūsu ģimene ieradās
pelēkajā, kvēpiem aplipušajā un
aukstajā dzelzceļa stacijā ar no
saukumu Svētā Pankara (St. Pan
cras). Tur mums norādīja, kurp
doties tālāk un kat
ram iedeva
mazliet naudas. Bēr
ni kopumā
saņēma desmit šiliņus. Es turēju
sīknaudu plaukstā un ar lielu in
teresi pētīju monētas. Trīs peniju
gabals man patika visvairāk. Tas
bija sinepju krāsā, biezs un smags,
ar nošķeltiem stūriem. Tas nebija
apaļš kā pārējās monētas un vienā
pusē tam bija karaļa Džordža VI
attēls. Es prātoju, ko varētu no
pirkt par tik skaistu valūtas gabalu. Arī pārējās monētas bija neparastas. Penija monēta bija lielākā
no visām. Bija arī fārtings, maza
monētiņa, uz kuras bija attēlots
sarkankrūtītis un tās vērtība bija
viena ceturtā daļa no penija. Pa
visam drīz uzzināju, ka par trim
fārtingiem vai trīs ceturtdaļām
penija es varētu nopirkt maizes
bulciņu. Bija arī citas monētas –
puskrona, florīns un tanners.
Uz Alsageru (Alsagera), nelie
lu ciematu septiņu jūdžu attālumā no Krēvas (Crewe) Češīrā
(Cheshire), mēs ceļojām tumsā
un nonācām galā, kad bija jau
pavisam vēla nakts stunda. Tur
mūs izmitināja EVW (Eiropas
Brīvprātīgo darbinieku) hostelī,
kas, manuprāt, bija veco Jūras
spēku virsnieku kazarmas. Mūsu
apmešanās vietā bija trīs divvie
tīgas istabas ar divām vienvie
tīgām gultām, diviem skapīšiem,
nelielu drēbju skapi un izlietni
pie sienas. No krāna tecēja karsts
un auksts ūdens, un krāni bija
katrā istabā. Kāda greznība!
Es biju vienā istabā ar Andreju,
otrā apmetās vecmamiņa – ar
mazo Viktoru, bet mammai bija
pašai sava – trešā istaba.
Ēdnīcā mēs satikām pazīsta
mus cilvēkus no Vācijas, kuri šeit
bija pavadījuši jau vairākus mē
nešus. Viņi teica, ka ēdiens esot
labs, bet vienmuļš. Vai par to va
jadzēja sūdzēties? Manuprāt,
vispār bija labi, ka ir ko ēst.
Ēdnīcā viss darbojās ļoti neie
rasti. Vienā rokā turot nazi, dak
šiņu un karoti un otrā – krūzi,
mums vajadzēja stāvēt rindā.
Pēc tam no trauku kaudzes katrs
paņēma vēl pavisam siltu šķīvi,
ko rindai virzoties pa leti slidi
nājām uz priekšu. Ēdienu izsnie
dzējas letes otrā pusē šķīvjos
sa
lika visāda veida neparastus
ēdie
nus. Pirmais bija apdedzi
nāts maizes gabals, ko sauca par
grauzdiņu, nākošais – tējkarote
ar mazām sarkanām pupiņām,
kuras nekad savā dzīvē nebiju ne
redzējusi, ne garšojusi. Turklāt
pupiņas bija apmaisītas tomātu
mērcē. Olas ar speķi bija garšīgas,
bet marmelāde bija ļoti dīvaina.
Tā bija rūgta un pagatavota no
apelsīna mizām. Biezputru es,
protams, pazinu.
(Turpinājums sekos)
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2021. gada 23. janvāris – 29. janvāris

Barikādēm – 30

Barikādes nebija nekāds mūzikas festivāls ar instalācijām no dzelzsbetona!

ANDRIS KĻAVIŅŠ
(Turpināts no 1. lpp.)
Krievijas Federācijas (KF) Aug
stākās Padomes priekšsēdētājs
Boriss Jeļcins paraksta aicināju
mu KF dienošiem kaŗavīriem
nepiedalīties akcijās Baltijas val
stīs. Vitebskas divīzijas koman
dieris atsakās dot pavēli maršam
uz Rīgu.
14. janvārī OMON uzbrūk
Vecmīlgrāvja tilta sargiem. Atklāj
uguni pie Brasas tilta, sašaujot un
nodedzinot 17 automašīnas. 15.
janvārī OMON turpina ārdīties
un uzbrūk Rīgas Policijas skolai
Āgenskalnā. Pēcpusdienā ASK
stadionā notiek Interfrontes mī
tiņš, kuŗā pieņem rezolūciju par
Vislatvijas glābšanas komiteju un
varas pārņemšanu. Dienu vēlāk
Vecmīlgrāvī tiek nošauts Satik
smes ministrijas šoferis Roberts
Mūrnieks. Latvijas valstiskuma
pretinieku aktīvitātes kulmināciju
sasniedz 20. janvārī ar uzbrukumu Iekšlietu ministrijai. Tiek ie
vainoti Bauskas miliči, kas to ap
sargā. Apšaude turpinās ārpus
ministrijas ēkas, pāri Bastej
kal
nam trasējošās lodes lido Vecrīgas
virzienā. Dežūrposteņos Bastej
kalnā krīt miliči Vladimirs Go
monovičs un Sergejs Konoņenko, jaunietis Edijs Riekstiņš, kino
operātori Andris Slapiņš un Gvi
do Zvaigzne (mirst slimnīcā no
ievainojumiem 5. februārī.) Viena
no versijām vēsta, ka uzbrukumā
bez OMON piedalījās arī VDK

specvienība ALFA, kuŗas uzdevums bija šaut uz OMON, izraisot
nekārtīgu šaudīšanos un chaosu,
kas kļūtu par ieganstu M. Gorba
čovam ieviest Baltijas valstīs tiešo
prezidenta pārvaldi un ievest
armiju.
22. janvārī barikādēs iet bojā
Ilgvars Grieziņš. Kopā Barikādēs
bija septiņi kritušie un 14 ievai
notie. 25. janvāri pasludināja par
sēŗu dienu, notika 20. janvārī kri
tušo bēres. Pēc tam daļa no bari
kāžu aizstāvjiem sāka doties mā
jās, bet pilnībā barikādes nojauca
tikai pēc puča izgāšanās augustā.
***
Sportisti uz barikādēm.
Pāršķirstot Dienasgrāmatu
No Sporta komitejas
Tautas frontes grupas vadītāja
Andŗa Kļaviņa atmiņām
Kad sākās janvāŗa notikumi un
Rīgā sāka būvēt barikādes, man
kā TF grupas vadītājam FKSK
(Fiziskās kultūras un sporta ko
miteja) priekšsēža vietnieks Dau
mants Znatnajs uzdeva organizēt
stābu Tērbatas ielā 4, lai veidotu
sportistu vienības svarīgu objektu aizsardzībai Rīgā. Par militā
riem jautājumiem konsultējāmies ar Padomju armijas rezerves
pulkvedi Ausekli Pļaviņu, kas
strādāja MP Fiziskās kultūras un
sporta komitejas autobazē. FKSK
iekārtojām guļam
vietas uz vin
grošanas matračiem. Pa radio ai
cinājām sportistus no rajoniem
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Līmeniski. 2. R. Vāgnera ope
ra. 7. Apdzīvota vieta Ozolnieku novadā. 8. Abavas pieteka.
9. Akas sienu nostiprinājumi.
11. Profesionāls tūristu pavadonis. 12. Dzīvojamās telpas. 13.
Donavas pieteka. 17. Palīgteo
rēma. 19. Deklasēts elements,
klaidonis Francijā. 21. Pilskalns
Daugavas labajā krastā netālu
no Jēkabpils. 23. Likteņlēmēja
dievība senlatviešu mītoloģijā.
24. Mācība par morāli. 25. Odi
seja dzimtene sengrieķu mītolo

maisiem, iegāju Ministru Padomē pie apsardzes priekšnieka
majora Juŗa Vectirāna (tagad brig.
ģenerālis), lai saņemtu uzdevumus un norādes. Tur bija arī mūsu
bobslejisti no Viļņa Baltiņa otras
sportistu komandas. Vectirāns,
norādot uz miličiem, ironiski piebilda: “Ja kas sāksies, puse no mi
ličiem, iespējams, pietaisīs bikses.
Tad tavi sportisti tiks pie iero
čiem.” Mūsu sportistu grupa iz
veidoja ķēdi, atbīdot ļaužu pūli
no pieminekļa. Es, izmantojot ska
ņas pastiprinātāju (megafonu),
mēģināju pārliecināt iekarsušos
jauniešus uz baļku kravām, ka to
tikai mūsu ienaidnieki gaida, lai
sāktos nekārtības. Gaisotne bija
ļoti nokaitēta, un varējām atvieg
loti ieelpot, ka interfrontiešu Ļe
ninam domātās puķes tika pa
sniegtas turpat stadionā Rubikam
un Alksnim.
Kādu nedēļu dzīvoju kā kaŗa
laikā, naktīs patruļās, tad pagulēju
turpat Komitejā uz matrača, no
rīta pakārtoju volejbola lietas, sa
ņēmu zvanus no barikāžu stāba,
no rajoniem ieradās jaunas sportistu grupas, nāca arī rīdzinieki.
Bija arī pazīstami treneri, kas
manam aicinājumam atteica...
Biju iebraucis mājās nomaz
gāties. Juris Rubenis pārtrauca
TV “Labvakar” raidījumu, pazi
ņojot, ka Melnās beretes (OMON)
uzbrūk Iekšlietu ministrijai. Stei
dzos uz stābu. Pie Vērmaņdārza
uz Iekšlietu Ministrijas pusi, jautri

čalodami, devās piedzīvojumus
alkstošu puišu bariņš, bet tur vēl
atskanēja pa šāvienam. Mēgināju
viņus atturēt, pretī saņemot kādu
nievājošu repliku.
Ko tas viss varētu nozīmēt?
Ieskrienu Komitejā, ķeru klausuli
un zvanu vispirms tiem, kas,
manuprāt, lojāli Latvijai. Aicinu
pulcēties. Daži atsaka. Es nevienu
nenosodu. Mazliet vēlāk uzzinām
par traģiskajiem notikumiem
Bastejkalnā. Ir vairākas versijas
par uzbrukuma mērķiem. Juŗa
Podnieka operātoru grupas uz
ņemtajos kadros var redzēt, ka
trasējošās lodes lido arī no Bastej
kalna. Toreiz, sarunā ar plkv. Au
sekli Pļaviņu, viņš sacīja, ka tūlīt
pēc šaušanas no Bastejkalna puses
atnākuši divi vīri gaŗos lietusmē
teļos un iesēdušies Tērbatas ielā
stāvošajā Volgā un aizbraukuši.
Tauta vēl vairāk saliedējās no
slepkavoto bēru dienā. Abi ar Zi
gurdu Konušu, tolaik galveno treneri biatlonā, nesām vainagu
Andrim Slapiņam. Nožēlojami,
ka bija jāiet bojā nevainīgiem cil
vēkiem. Cerējām, ka pienāks laiks,
kad noziedznieki tiks sodīti vai
vismaz nestaigās pa mūsu Tēv
zemi, kur viņi ir šķaidījuši nevai
nīgu cilvēku asinis. Trīsdesmit
gadi... laiks attālina no vēsturis
kajiem notikumiem, un šodien
mūsu uzdevums ir saglabāt atmi
ņā, nodot no paaudzes paaudzē
liecības par tautas vienotības gara
nesalaužamo spēku.

Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
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pulcēties pie mums valdības aiz
stāvībai. Noorganizējām ēdināša
nu. Kā vieni no pirmajiem ieradās
volejbolisti no Pūres Juŗa Liepas
vadībā, tad treneris Māris Grīva
un Olimpiskais čempions Dainis
Kūla no Ventspils, tukumnieki u. c.
Apkārt Ministru Padomei sabrau
ca smagā transporta technika,
baļķvedēji ar pilnām piekabēm,
lielie traktori. Celtņi cilāja betona
bluķus un būvēja barikādes. Nak
tīs gājām patruļās pa Vecrīgu un
gar Ben
jamiņa namu Krišjāņa
Barona ielā uz Dzirnavu ielu.
Bija neaprakstāma tautas kopības
sajūta, vienotība, ugunskuŗi. Baiļu
nebija, lai gan apzinājāmies, ka
vie
nīgais ierocis ir mūsu apņē
mība ar kailām krūtīm stāties
pretī kaut vai tankiem (man gan
gāzmaskas somā bija dēla – vidus
skolēna sameistarots steks, kā
simbolisks ierocis). Kāds uzsaukums vēstīja: “Mūs var nošaut, bet
uz ceļiem nedabūs!” Viendien, kad
Rubiks bija sapulcinājis In
ter
fronti ASK stadionā (pretī Dauga
vas Sporta namam) no barikāžu
stāba pazinoja, ka gaidāms inter
frontiešu nāciens ar puķēm pie
Ļeņina pieminekļa, ka Birjuzova
kaŗaskolas kursanti kaujas gata
vībā sēžot smagajās mašīnās.
Mūsu grupas uzdevums bija ne
pieļaut pie pieminekļa pro
vo
kācijas, kas varētu kļūt par ie
ganstu kursantu uzbrukumam.
Cauri mašīnpistolēm bruņotiem
miličiem, kas zvilnēja uz smilšu

ģijā. 26. Tēls J. Štrausa operetē
“Sikspārnis’’. 28. Senas klejotāju
ciltis Melnās jūras ziemeļu pie
krastē (7. gs. p. m. ē. – 3. gs. m. ē.).
29. Kalni Dienvidamerikā. 31.
Atsevišķi slēgti nodalījumi pasa
žieŗu vagonā. 34. Šķidrs ēdiens.
38. Apdzīvota vieta Ventspils
novadā. 39. Tēls P. Čaikovska
baletā “Gulbju ezers’’. 40. Lieli
nelidojoši putni Dienvidame
rikā. 41. Namatēvs.
Stateniski. 1. Novada centrs
Kurzemē. 2. Albānijas naudas

vienība. 3. Franču gleznotājs
(1780-1867). 4. Valsts Eiropā. 5.
Italiešu režisors, aktieris (19011974). 6. Zemes pilnas īpašum
tiesības feodālismā. 10. Pilsēta
Japānā, Honsju salā. 11. Vasaras
hiacinte. 14. Tiesas sprieduma
pārsūdzēšana augstākā instancē.
15. Tropu un subtropu pākšaugu
dzimtas augi. 16. Zobu slimība.
18. Rēzeknes pieteka. 19. Neap
strā
dājama vieta tīruma vidū.
20. Lielupes pieteka. 22. Žirafu
dzimtas dzīvnieks. 27. Arāliju
dzimtas krūms. 30. Īpaša prece
ar vispārēja ekvivalenta nozīmi.
32. Amūras pieteka. 33. Amariļļu
dzimtas augs ar biezām, gaļīgām
lapām. 35. Karpu dzimtas zivs.
36. Indīgas čūskas. 37. Alkoho
lisks dzēriens.
Krustvardu mīklas
(Nr. 2) atrisinājums
Līmeniski. 7. Pēnelope. 8.
Trentona. 10. Verdi. 11. Trass.
12. Spiediens. 16. Klijas. 19.
Laucis. 20. Pastēte. 21. Balsa. 22.
Tūjas. 23. Bakas. 24. Imūni. 25.
Atika. 28. Narva. 30. Paipala. 31.
Sinode. 32. Aksels. 36.
Kardamons. 40. Bākas. 41. Taurs.
42. Spartaks. 43. Matronas.
Stateniski. 1. Anods. 2. Polipi.
3. Selje. 4. Atomi. 5. Benina. 6.
Kobra. 7. Piebalga. 9. Austrija.
13. Dante. 14. Sarabanda. 15.
Martinika. 17. Salakas. 18.
Stimuls. 26. Triviāls. 27. Epīra.
29. Valkīras. 33. Kastas. 34.
Anketa. 35. Salas. 37. Drisa. 38.
Malme. 39. Kains.

Uz salas Daugavā pie Kokneses top Likteņdārzs – gaišas atceres
vieta, kur svinēt latviešu tautas izturību un spēku. Tas ir arī Tavas
ģimenes un dzimtas Likteņdārzs, veltīts visiem latviešiem, kas 20.
gadsimtā gājuši bojā vai cietuši svešu varu dēļ. Likteņdārzs top
kopdarbībā un par ziedojumiem, tā atbalstītāju skaits jau pārsniedz
500 tūkstošus. Mūsu nākamais lielais kopdarbs --- uzcelt Saieta
namu! Palīdzi! Ziedo!
Nodibinājums “Kokneses fonds”
Adrese: Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011, Latvija
info@koknesesfonds.lv
Ziedojumiem EUR:
AS “Citadele banka”
Konts: LV94PARX0015211160001
SWIFT: PARXLV22
Starpniekbanka ziedojumiem USD:
USA CITIBANK, N.A., NEW YORK
Konts: 36392149
SWIFT/BIC: CITIUS33
Vairāk informācijas
www. liktendarzs.lv
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SPORTS
IIHF atņem
Minskai PČ
rīkotāju tiesības
Starptautiskās ledus hokeja
federācijas (IIHF) padomes sēdē
18. janvārī Minskai atņemtas
2021. gada pasaules čempionāta
rīkotāju tiesības, vēsta IIHF.
2021. gada pasaules čempionātu
šogad bija jāuzņem Minskai un
Rīgai, taču Latvijas valdība nevē
lējās rīkot turnīru kopā ar Balt
krieviju, jo tās pašpasludinātā
prezidenta Aleksandra Lukašen
ko režīms pielieto represijas pret
mierīgajiem protestētājiem.
IIHF Padome attālinātā sēdē
izskatīja jautājumu, vai Baltkrie
vijai arī turpmāk uzticēt daļu no
2021. gada pasaules čempionāta
rīkošanas. Sēdē secināts, ka dro
šības apsvērumu un no IIHF ne
atkarīgu apstākļu dēļ čempionāta
daļas pārcelšana uz citu vietu ir
neizbēgama. IIHF uzsver, ka tās
pienākums ir gādāt par visu pa
saules čempionāta dalībnieku dro
šību. Atsaucoties uz organizācijas
likumiem, IIHF atzīmē, ka tai ir
tiesības pārcelt čempionātu uz citu
valsti, ja ir pamats bažām, ka var
tikt apdraudēta spēlētāju, perso
nāla, līdzjutēju un mediju drošība.
Šobrīd nav zināms, kuŗai valstij tiks uzticētas iepriekš Minskā
paredzētās spēles, bet kā viens
no variantiem tiek izskatīta visa
čempionāta uzticēšana Latvijai.
***
Latvija ir gatava izvērtēt visa
pasaules čempionāta hokejā rīko
šanu, mikroblogošanas vietnē
Twitter 18. janvāŗa vakarā vēstī
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
(JV). Ministrs norāda, ka viņš at
zinīgi vērtē Starptautiskās Ledus
hokeja federācijas (IIHF) Pado
mes pieņemto lēmumu atņemt
Minskai 2021. gada pasaules čem
pionāta rīkotājas tiesības, uzsve
rot, ka tas ir pareizs signāls, “ka
sports netiks izmantots autori
tāru režīmu labā”. Rinkēvičs atzī
mēja, ka Latvija cienīs tās uz
ņemtās saistības un ir gatava iz
vērtēt visa čempionāta rīkošanu.

Skeletonisti
Sanktmoricā
Latvijas skeletonists Martins
Dukurs Šveicē unikālajā Sankt
moricas trasē sniegotos laika
apstākļos otrajā braucienā neno
sargāja pārsvaru un drāmatiskā

cīņā palika otrais, bet Tomass un ierindojās 12. pozicijā, kas
Dukurs otrajā braucienā neno viņai Starpkontinentālajā kausā
sargāja vietu uz goda pjedestala, ir karjēras rekords.
finišējot piektais.

Rastorgujevs
sasniedz sezonas
labāko rezultātu

Latvijas biatlonists Andrejs Ras
torgujevs Pasaules kausa (PK)
Martins Dukurs
sestajā posmā Oberhofā sprinta
FOTO: /bobslejs.lv
sacensībās ierindojās 12. vietā.
Martins Dukurs pēc perfektā Aleksandrs Patrijuks ierindojās
sezonas sākuma, uzvarot četros 87. un Edgars Mise – 94. vietā.
posmos, tagad divos posmos pēc
kārtas palicis otrais. Tomēr
Pasaules kausa kopvērtējumā
Martins Dukurs saglabā pārlie
cinošu līderpoziciju. Par posma
uzvarētāju Sanktmoricā kļuva
vācietis Aleksandrs Gasners,
kuŗš panākumu nodrošināja ar
perfekti veiktu otro braucienu.
Divu braucienu summā Martins Andrejs Rastorgujevs
Dukurs viņam zaudēja vien 0,01 Foto: AFP/SCANPIX
sekundi, bet trešais bija Phjon
čhanas Ziemas olimpisko spēļu
Rastorgujevs garām mērķim
čempions korejietis Sunbins raidīja tikai vienu lodi guļus
Juņs (+0,47 sekundes). Martins šaušanā un izcīnīja 12. vietu,
Dukurs pēc perfektā sezonas uzvarētājam norvēģim Juhanne
sākuma, uzvarot četros posmos, sam Tīngnēsam Bē zaudējot
tagad divos posmos pēc kārtas 53,3 sekundes.
palicis otrais. Tomēr Pasaules
Tas ir Rastorgujeva labākais sa
kausa kopvērtējumā Martins sniegums Pasaules kausa sacen
Dukurs saglabā pārliecinošu sībās kopš 2019. gada marta, kad
līderpoziciju.
viņš Norvēģijas trasē Holmen
***
kollenā ierindojās 11. vietā 15 kilo
Latvijas skeletoniste Dārta metru distancē ar kopēju startu.
Zunte Sanktmoricas trasē Šveicē
Latvijas biatlonisti Oberhofā
savā debijā Pasaules kausā ierin 4x7,5 km stafetē ierindojās 20.
dojās 20. vietā, atpaliekot no vietā. Viņi veica vienu soda apli
sacensību uzvarētājas vācietes un iztērēja 16 rezerves patronas,
Tīnas Hermanes 5,85 sekundes. uzvarētājai Francijas vienībai
Pasaules kausa kopvērtējumā zaudējot sešas minūtes un 38,6
līdere ar 1285 punktiem ir aus- sekundes. Tika apsteigti tikai
triete Janīne Floka, otrā ar 1195 Japānas, Polijas, Rumānijas un
punktiem ir vāciete Tīna Her Beļģijas biatlonisti.
mane, trešā ar 1096 punktiem –
Andrejs Rastorgujevs Vācijas
viņas tautiete Žaklīna Lellinga. trasē Oberhofā notiekošajā Pa
Endija Tērauda ar 650 punktiem saules kausa (PK) septītajā posmā
ir 11., bet Dārta Zunte ar 68 ieņēma 25. vietu savās sezonas
punktiem – 30. vietā.
pirmajā 15 km distancē ar ko
***
pēju startu. Šaušanā viņš pieļāva
Endija Tērauda Vācijā Starp piecas kļūdas. Tikmēr uzvaru
kontinentālā kausa pirmajā pos pēdējā aplī nodrošināja norvēģis
mā finišēja 12. vietā, kas viņai ir Tarjeijs Bē. Rastorgujevs uzvarē
karjēras labākais sniegums šīs tājam zaudēja divas minūtes un
raudzes sacensībās. Tērauda pir 19,1 sekundi.
majā braucienā startā uzrādīja
dalītu 12. ātrāko laiku, bet fi
nišēja 13. vietā. Viņa līderei
Jeļenai Ņikitinai zaudēja 2,44
sekundes. Otrajā braucienā
Tērauda vēlreiz startā sasniedza
12.rezultātu un šajā pašā vietā
arī sasniedza finišu. Divu brau
cienu summā Endija uzvarētājai
Kamaniņu braucēji brāļi Juris
Ņikitinai zaudēja 4,04 sekundes un Andris Šici Vācijā Pasaules

Brāļiem
Šiciem – bronza

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!

kausa septītajā posmā izcīnīja
trešo vietu, kamēr vadošajā
desmitniekā ielauzties spēja arī
Oskars
Gudramovičs/Pēteris
Kalniņš, ekipāžai ierindojoties
astotajā pozicijā.

no Austrijas, kuŗi pirmajā brau
cienā sasniedza ceturto ātrāko
laiku, bet otrajā mēģinājumā
sasniedza jaunu trases rekordu.
Austrieši par 0,009 sekundēm
apsteidza olimpiskos čempionus
no Vācijas Tobiasu Vendlu/
Tobiasu Arltu, kamēr brāļi Šici
līderiem summā zaudēja 0,016
sekundes.
Gints Bērziņš Vācijā Pasaules
kausa (PK) septītajā posmā
ierindojās septītajā vietā, kamēr
Artūrs Dārznieks un Riks Kris
tens Rozītis palika ārpus vadošā
desmitnieka. Divu braucienu
summā uzvaru izcīnīja māji
Brāļi Šici
nieks Fēlikss Lochs, kurš austriFOTO: EPA/Scanpix
eti Jonasu Milleru apsteidza par
Divu braucienu summā uzva- 0,247 sekundēm, bet Dāvids
ru svinēja kopvērtējuma līderi Gleiršers zaudēja 0,443 sekundes.
(Turpināts 20. lpp.)
Tomass Štoijs/Lorencs Kollers

LATVIEŠU FEDERĀLĀ
KREDITSABIEDRĪBA ŅUJORKĀ
paziņo ka gadskārtējā biedru pilnsapulce notiks,
Zoom veidā 2021.g. 7. februārī, plkst. 11:00 a.m.,
piesakieties, pa savu e-pastu pie Ģirta Kundziņa
uz e-pasta adresi
GKUNDZINS@AOL.COM
vai tel.: 631-267-8418.
Viņš jums paziņos attiecīgo linka adresi.

Vaļņu iela 3, Rīga, LV–1050
e-pasts: matiss@ska.lv
+371 28390346

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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SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus
sazināties ar sarīkojumu un
dievkalpojumu rīkotājiem,
precīzējot, vai paredzētie
sarīkojumi notiks, vai tie ir
atcelti!
LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā
(1955 Riverside Dr., Los An
geles, CA 90034). Mūsu drau
dze vēl nedrīkst rīkot dievkalpojumus
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājas lapa:
www.seattlelatviancenter.com
SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu bied
rība (5220 Brittany Dr. S, Apt.
1410, St.Petersburg, FL 33715),
tālr: 727-827-2338.
Uzmanību! Mainījusies bied
rības Facebook lapa, lūdzam
sekot mūsu jaunajai lapai “Lat
viesu Biedriba St. Petersburg
FL”. Sīkāku infomāciju par
pasākumiem var uzzināt Bied
rības Facebook lapā vai zvanot
Dacei Nebarei Tel: 917-7551391
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdienu 19:30 Centrā. Pensionāru
sanāksmes pirmdienās, 13:00,
Info: 514-992-9700. www.tervete.org
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran
cisco), Info: www.zklb.wordpress.com, ZKLB sekr. un in
formāc.daļas vadītāja Una Vei
lande tālr.: 408-813-5104, e-pasts:
una.veilande@gmail.com.
DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut.
Trimdas dr: (58 Irving st,
Brookline MA 02445). Info:
617-232-5994, e-pasts: bosto
nas-trimd asdraudze@gmail.
com, tālr: 617-232-5994. Māc.
Igors Safins. Tālr.: 617-9354917. E-pasts: igorssafins@
gmail.com.
Dievkalpojumi tiek elektro
niski piesūtīti draudzes lo
cekļiem. Tāpat Bībeles stundu
pārrunas. Lūdzu sekot ikne
dēļas draudzes ziņām.
Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave,
Chicago IL 60634), tālr.: 773725-3820; e-pasts: cianasdrau
dze@gmail.com;
www.facebook.com/ Čikāgas-Ciānas 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 svētdie
nās 10:00. Seko sadraudzības
stunda.
Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308).
Info: Ilze Folkmane Gibbs,
e-pasts: folkmane@hotmail.com
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561447-9050. Dievk. notiek 14:00.
Pēc dievk. visi lūgti pie kafijas
galda!
Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside
Dr., Los Angeles CA 90039).
Dievkalpojumi notiek plkst.
11:00. Mūsu baznīcā vēl arvien
nedrīkst rīkot dievkalpojumus.
Turpinām izsludināt virtuālos
dievkalpojumus.
Džamaikpleinas Trīsvienī
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian
Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA
02766). Svētdienās 11:00 Dievk.
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr.
Jānis Keggi, draudzes sekretāre
Zigrida Kručkova, tālr.: 617323-0615.
Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.:(301 N Newtown Street
Road, Newtown Square, PA
19073), tālr.: 6103532227.
Grandrapidu latv. ev. lut.
dr.: Faith Lutheran Church.
2740 Fuller Ave NE, Grand
Rapids MI 49505. Tālr: 616361-6003. Māc. prāv. Ilze Lar
sen, tālr: 269-214-1010. Dr. pr.
Ivars Petrovskis, tālr: 616-9752705. Dievk. notiek 2x mēnesī
10:00. Pēc dievk. kafijas galds.
Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds.
Kalamazū latviešu ev. lut.
apvienotā draudze seko noteikumiem un pašlaik nenotur
dievkalpojumus baznīcā, bet
arī mums nav nolemts 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 latvie
šu evaņģēliski luteriskās drau
dzes video dievkalpojumi no
tiek katru nedēļu, tos var ska
tīties 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. Kontakt
persona Mary Beth Dzirnis,
mob. (989)781-1163. E pasts:
dzirnis@chartermi.net
Dievkalpojumi vienreiz mē
nesī, 1.00 pēcpusdienā, seko
kafijas galds ar groziņiem.
Sandiego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church
(5106 Zion Ave, San Diego, CA
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš,
tālr.: 858-598-5451, e-pasts:
jlegzdins@san.rr.com.
Pēc
Dievk. kafijas galds.
Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO
63119). Dievk. vadīs Māc. Dace
Skudiņa.Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.:
314 457 1830, kalninsirene@
gmail.com.
Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd
Ave. N.E. Seattle, WA 98125)
Dievkalpojumi notiek 10:30.
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206674-9600; e-pasts: cilnis@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):
7. februarī
21. februarī
(Turpināts 19. lpp.)

IN MEMORIAM
JĀNIS RITUMS
1928. gada 21. jūnijā Rīgā –
2021. gada 12. janvārī Garciemā
Pašā gada sākumā 92 gadu
vecumā zemes ceļus pārstājis
mīt būvuzņēmējs, gleznotājs,
latvietis Jānis Ritums.
Neraugoties uz lielo gadu
nastu, viņš vienmēr bija spēka
pilns un, kā šķita, enerģija lija
pāri kausa malām. Viss viņu
interesēja, visā viņam savs vārds
bija sakāms. Kad Elita Pētersone
gatavoja grāmatu “Jānis Ritums.
Būvnieks un gleznotājs” (Man
sards, 2011), Jānis, tā sakot,
sagrāba mani aiz čupra un tik
ilgi vārdoja, līdz es piekritu gan
apskatīt viņa gleznas, gan par
tām uzrakstīt. Bez šaubām, pa
zīšanās pārgāja draudzībā, kas

John Ritums, bija lielākais būv
uzņēmējs Nebraskā, tālab arī
kļuva Omahas deputāts. Kad
1973. gada banku krize ASV
aizrāva nebūtībā arī Jāņa uzņē
mumu, viņš ar ģimeni pārcēlās
uz Čikāgu. Bija jāsāk viss no
jauna. “Galvenā bagātība ir tikai
tā, kas mīt katra paša galvā,” tāda
bija viņa atziņa. Viņš nepadevās
- sāka kā veikalnieks, vēlāk atkal
kļuva būvuzņēmējs.
Tad pienāca melnā stunda –
nomira mīļotā Inga, kas viņam
bija dāvājusi trīs meitas – San
dru, Silvu un Selgu. Zaudējuma
sāpēm neļaujoties, Jānis sāka
darīt to, ar ko visu mūžu bija

līdz pat pagājušā gada beigām
nebija pārtrūkusi. Telefona zvani
un sarunas bija apliecinājums
tam, ka Jānis joprojām ir dzīves
vidū. Labu veselību un možu
garu palīdzēja uzturēt dzīves
biedre Irina, kuŗu viņš cienīja,
respektēja un uzklausīja.
Vienmēr esmu apbrīnojis viņa
garīgo spēku pastāvēt dzīves viļ
ņos, kas svaidījuši viņu augšup
un lejup, bet allaž izķepurojies
un ar laiku iemantojis augstu
cieņu un godu. Ieguvis archi
tekta izglītību, Jānis Ritums (viņš
vienmēr lepojās, ka mācījies tajā
pašā Nebraskas universitātē, kur
savulaik studēja Kārlis Ulmanis)
sāka kā būvnieks, kā pats stāsta,
ar 300 dolariem kabatā, ko aiz
lienēja no mātes. Viņš nodibi
nāja savu firmu “Ritums Realty
and Apartments” un kļuva sla
vens. Laiks pat savulaik rakstīja:
“… kas Ņujorkā ir Jānis Rīsbergs,
tas Nebraskā ir Jānis Ritums”.
20. gs. 60. gados tika augstu no
vērtēti viņa projektētie un celtie
Franču kvartāli Omahā. 1967.1968. gadā viņš iecerēja un arī
uzcēla veselu kvartālu ar nosaukumu “Latvian Village”. Viņš,

gribējis nodarboties – sāka glez
not. Viņš atvēra pat savu mākslas
galeriju “Tower Art Studio”.
Jānis visu mūžu ir sekojis līdzi
polītikai. Laikā, kad Tēvijā sākās
Trešā Atmoda un atjaunojās
neatkarīga Latvijas valsts, viņš
sastapa Irinu no Latvijas, kuŗa
sniedza zaudējumu mierinājumu
un ar kuŗu pēc 64 gadiem viņš
pārcēlās atpakaļ uz dzimteni.
Garkalne kļuva viņu abu māj
vieta. Latvijā Jānis sarīkoja vai
rākas savas gleznu izstādes, un
2009. gadā tika uzņemts Latvijas
Mākslinieku savienībā.
Elitas Pētersones grāmata
beidzas ar vārdiem: “Latvija nav
uzgleznojama. Bildē nevar ie
krāsot priežu smaržu un jūras
smaržu. To var tikai dziļi, dziļi
ieelpot un noglabāt dziļi dvēselē.”
Piebildīsim – tā ir vieta, kur
apgulties pēc diženas darba
dienas mūžīgā dusā, kur tagad
arī Jānis Ritums atpūšas...
Avīzes Laiks vārdā dziļu
līdzjutību ģimenei, īpaši Irinai
un visiem Jāņa Rituma
draugiem izsaka
MĀRIS BRANCIS

2021. gada 23. janvāris – 29. janvāris
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
Bībeles Stundas Svētdienās,
plkst. 14:00 (2 pm):
24. janvārī
31. janvarī
14. februarī
Tērvete – Trīsvienības draudze: 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.
Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: Draudzes nams (400
Hurley Ave, Rockville, MD 208503121), tālr.: 301-251-4151, e-pasts:
dcdraudze@gmail.com Info:
www.dcdraudze.org Mācītāja

prāv. Anita Vārsberga Pāža,
mob. tālr.: 301-302-3270, e-pasts:
macanitavp@gmail.com, dr.pr.
Dace Zalmane (tālr. 703/4428458 un epasts-dzalmanis@
yahoo.com).
Draudzes virtuālie svētbrīži
notiek Zoom platformā.
Pieslēgšanās norādes ir atro
damas 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.

Dziļās sērās daru zināmu,
ka Mūžībā aizsaukts mūsu mīļais

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

SKAIDRĪTE ZARIŅŠ
dzim. PLĀTE

* 1925. gada 24. februārī Meirānu pagasta Gaigaļiešos, Latvijā
+ 2021. gada 12. janvārī St. Paul, Minnesota, USA
Ja arī Tev svešumā jāaiziet bij’
Uz lielo un pēdējo dusu,
Tak mūžības sapnī Dievs ieaudīs
Tev Dzimtenes mirdzumu klusu.
Fr. Bārda

Ar skumjām sirdīs piemin
DĒLI ANDRIS UN JĀNIS AR ĢIMENĒM,
BIČEVSKU UN KUŠKĒVICU ĢIMENES,
RADI UN DRAUGI VISĀ PASAULĒ

Mūžībā aizgājusi

VALENTĪNA PRADENAS,
dzim. TROPA

Dzimusi 1927.gada 14. janvāri Daugavpilī,
mirusi 2020. gada 3.decembrī Rīgā
Mūžīgo mieru dod
viņai, Kungs.

Sēro
MĀSA ZINAIDA AR PIEDERĪGAJIEM UN
MIRUŠĀS MĀSAS AINAS ĢIMENE

JĀNIS RITUMS

Dzimis 1928. gada 21. jūnijā Rīgā,
miris 2021. gada 12. janvārī Garciemā, Latvijā
DZĪVESBIEDRE IRINA RITUMS
No tevis tik daudz bija, ko gūt,
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd –
Mums atmiņās ilgi vēl kopā būt...

Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība un
Latvijas Okupācijas mūzeja saime sēro un
izsaka līdzjutību tuviniekiem par

BIRUTAS ABULS
(28.07.1929.–11.01.2021.)

ilggadējās OMAF darbinieces, ziedotājas un
mūzeja atbalstītājas, aiziešanu Mūžībā.

Mūžībā aizgājusi

VALENTĪNA PRADENAS,
dzim. TROPA

Dzimusi 1927. gada 14. janvārī Daugavpilī,
mirusi 2020. gada 3. decembrī Rīgā
Vediet mani dziedādami,
Nevediet raudādami,
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.

Sēro
ALDA, ALMA, BIRUTA UN VITA

Mūžībā aizgājusi St. Louis latviešu kopas un
draudzes ilggadīgā priekšniece

D.Ed. IRENE KALNIŅŠ

Dzimusi 1939. gada 22. februārī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2020. gada 13. decembrī St. Louis, Missouri
Pateicībā un mīlestībā sēro
ĢIMENE UN ST. LOUIS LATVIEŠU PULKS

Ja dzīvojam, dzīvojam savam Kungam
un, ja mirstam, mirstam savam Kungam;
ja nu dzīvojam vai mirstam,
mēs piederam savam Kungam.
(Rom.14:8)

Dieva mierā aizsaukts

MODRIS GUNTĀRS KŪČS
Dzimis 1940. gada 26. augustā Alūksnē, Latvijā,
miris 2020. gada 23. decembrī Waynesboro, Virginia
Tur, kur mājo debes klusa,
Tur, kur dvēselēm ir dusa,
Tur mēs atkal tiksimie.

Sirsnībā piemin
SIEVA MARY ELAINE
RADI UN DRAUGI AMERIKĀ UN DZIMTENĒ
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(Turpināts no 17. lpp.)
Latvijas kamaniņu braucēja
Ulla Zirne izcīnīja devīto vietu
Pasaules kausa septītā posma
sacensībās, kamēr Elīza Tīruma
un Kendija Aparjode bija at
tiecīgi 12. un 14. pozicijā.

Maskavas apgabalaVitjaz uzvaru
panāca papildlaika ievadā, pār
spējot savu iepriekšējo Konti
nentālās hokeja līgas (KHL) re
zultātīvitātes rekordu. Vitjaz vie
sos ar 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) pa
pildlaikā uzvarēja Soči vienību..

Bobslejisti
dabīgajā trasē

Latvijas bobsleja pilots Oskars
Melbārdis ar stūmēju Matīsu
Mikni Šveicē, Sanktmoricas trasē,
izcīnīja sesto vietu Pasaules
kausa kārtējā posmā.

Otrs Latvijas divnieks Ralfs
Bērziņš/ Arnis Bebrišs divu
braucienu summā ieņēma 16.
vietu. Melbārdis pirmajā brau
cienā bija septītais, bet otrajā
uzrādīja sesto labāko laiku un arī
summā bija sestais. Bērziņš pir
mo braucienu veica ļoti neveik
smīgi, kā pēdējais kvalificējoties
otrajam braucienam. Otrajā
braucienā Bērziņam 13. labākais
laiks, kas ļāva summā pakāpties
uz 16. vietu. Pārliecinoši uzvarēja
Frančesko Frīdricha divnieks,
kas bija ātrākais abos braucienos.
Summā Frīdrichs par 0,45 se
kundēm apsteidza savu tautieti
Johanesu Lochneru. Trešais bija
pirmo reizi sezonā Pasaules
kausā startējušais kanadietis Džas
tins Kripss, kuŗš uzvarētājam
zaudēja 0,92 sekundes. Kripss
izjauca Vācijas “goda pjedestalu”,
jo ceturtais sacensībās bija Hans
Peters Hanninghofers. Melbār
dis/ Miknis uzvarētājiem zau
dēja 1,26 sekundes, bet Bērziņš/
Bebrišs – 2,69 sekundes.
***
Latvijas bobsleja pilota Oskara
Melbārža vadītā ekipāža Sankt
moricā izcīnīja piekto vietu Pa
saules kausa sezonas otrajās čet
rinieku sacensībās, bet Ralfa Bēr
ziņa kvartets palika 20. pozicijā.

Kurucs nonāk
Rockets vienībā

Daugaviņš uzvaras vārtus guva
papildlaika 24. sekundē. Uzbru
cējs šajā spēlē laukumā pavadīja
23 minūtes un 28 sekundes,
kuŗu laikā trīsreiz meta uz vār
tiem, uzvarēja trijos no sešiem
iemetieniem, kā arī pielietoja
vienu spēka paņēmienu. Dauga
viņš šosezon 44 spēlēs izcēlies ar
15 vārtiem un 26 rezultātīvām
piespēlēm. Šāds sniegums Dau
gaviņu līgas rezultatīvāko spē
lētāju sarakstā ierindo astotajā
vietā. Latvijas izlases uzbrucējs
labojis pagājušās sezonas rēgu
lārā čempionāta rezultātīvitātes
rekordu. 2019./20.gada sezonā
Daugaviņš 59 spēlēs izcēlās ar 19
vārtiem un 21 piespēli.
***
Šīs sezonas otrajā Nacionālās
hokeja līgas (NHL) spēlē Ko
lumbusas Blue Jackets vienības
vārtu drošība uzticēta Latvijas
izlases spēlētājam Elvim Merz
ļikinam, ziņo kluba apskatnieks
Džefs Svoboda. Blue Jackets spēlē
ar Nešvilas Predators zaudēja ar
1:3.

Elvis Merzļikins
Blue Jackets vārtos stāvēja
Merzļikina konkurents Jonass
Korpisalo, bet nākamajā spēlē
pirmo reizi šosezon laukumā do
sies arī Latvijas izlases vārtu vīrs.

Eiduka kāpj
uz augšu

Melbārža ekipāžu iestūma
bobslejisti Dāvis Spriņģis, Matīss
Miknis un Krists Lindenblats,
bet Bērziņam talkā nāca Arnis
Bebrišs, Intars Dambis un Lauris
Kaufmanis. Arī sezonas otrajās
sacensībās nepārspēts palika
vācieša Frančesko Frīdricha
vadītais četrinieks, kas uzvarēja
abos braucienos.

Daugaviņš
sasniedz jaunu
rekordu
Latvijas hokeja izlases uzbru
cējs Kaspars Daugaviņš (attēlā))

Iepriekšējā FIS listē Patrīcijas
Eiduka distances rangā pakāpās
no 88. vietas uz 65. vietu un ie
kļuva labāko septiņdesmitniekā,
bet tagad ar Tour de ski uzrādī
tajiem ļoti labajiem rezultātiem
spērusi vēl dažus soļus augšup
un vēl vairāk pietuvinājusies seš Žanis Peiners un Kristaps
desmitniekam – 62. vieta (45,35 Porziņģis // FOTO: rezekne.lv
FIS punkti). Iekļūšana abas rei
zes trīsdesmitniekā Tour de ski
sprintā ļāvusi uzlabot šīs discip
līnas reitingu par septiņiem
punktiem un iekļūt astoņdes
mitniekā – 75. vieta (64 FIS
Latvijas basketbolists Rodions
punkti).
Kurucs 13. janvārī maiņas darī
jumā, kuŗā centrālā figūra bija
Nacionālās basketbola asociācija
(NBA) superzvaigzne Džeims Hār
dens, nonāca Hjūstonas Rockets
komandā, ziņo ESPN apskatnieks Eidriens Vodžnarovskis.

Latvijas vadošā distanču slē
potāja Patrīcija Eiduka pēc
lieliskajiem panākumiem Tour
de ski pasaules rangā ir pakā
pusies dažas vietas gan distancē,
gan sprintā, iznākušajā jaunajā
Starptautiskās Slēpošanas fede
rācijas (FIS) listē distancē ieņe
mot 62. vietu, bet sprintā 75.
vietu no vairāk nekā 2500 slē
potājām, informē slēpotājas pār
stāvis Ivars Bācis.

Porziņģis
atgriežas ar 16
punktiem un
uzvaru

Kristaps Porziņģis aizvadījis
savu pirmo spēli šajā sezonā un
ar 16 punktiem palīdzēja Dalasas
Mavericks komandai svinēt uz
varu Nacionālās basketbola aso
ciācijas (NBA) rēgulārā čempio
nāta spēlē.

Rodions Kurucs

// FOTO: AFP/Scanpix/LETA
Mavericks izbraukumā ar re
zultātu 104:93 (pieveica Šarlotas
Hornets. Dalasas komanda izcī
nīja ceturto uzvaru pēc kārtas,
turpretī Šarlotas vienībai pār
trūka četru uzvaru serija. Por
ziņģis augustā NBA izslēgšanas
turnīra pirmajā spēlē guva
meniska traumu, bet divus mē
nešus vēlāk viņam tika veikta
operācija. Jaunās sezonas pir
majās deviņās spēlēs liepājnieks
nepiedalījās, pakāpeniski iesaistoties komandas treniņos, bet
13. janvārī viņš pēc nepilnu
piecu mēnešu pauzes atgriezās
laukumā. Savā sezonas pirmajā
spēlē Kristaps laukumā pavadīja
21 minūtes un trīs sekundes,
kuŗu laikā realizēja četrus no
deviņiem tālmetieniem un divus
no septiņiem divpunktu metieniem. Tāpat viņš izcīnīja četras
atlēkušās bumbas, bloķēja divus
metienus un trīsreiz pārkāpa
noteikumus. Komanda ar Por
ziņģi laukumā iemeta par vienu
punktu vairāk nekā ielaida.
***
Rēzeknē būs brīvdabas basketbola laukums, ko iekārtos
“Kris
tapa Porziņģa basketbola
akadēmija” sadarbībā ar rēzek
nieti Žani Peineru, informē
Latgales otrā lielākā pilsēta.
Rēzeknes pilsētas dome 12. jan
vārī parakstīja līgumu ar bied
rību „Kristapa Porziņģa basketbola akadēmija”, kas pa
redz
brīvdabas basketbola laukuma
izbūvi Stacijas ielā 30 pie
Olimpiskā centra “Rēzekne”.

Jau pirms sezonas Hārdens
Rockets komandas vadību infor
mēja, ka vēlas pamest vienību.
Basketbolists arī norādīja, ka
labprāt tiktu aizmainīts uz Nets
vai Filadelfijas 76ers komandām,
taču vēlāk noskaidrojies, ka
Hārdens apvienosies ar savu
bijušo komandas biedru Kevinu
Durentu.
Kurucam šosezon laukumā
izdevies piedalīties piecās spēlēs.
Rockets ar trim uzvarām deviņās
spēlēs Rietumu līgā ieņem 14.
vietu, bet Nets ar sešiem panā
kumiem 12 spēlēs Austrumu
līgā atrodas septītajā pozīcijā.
***
Latvijas čempionvienība basket
bolā VEF Rīga Starptautiskās
Basketbola federācijas (FIBA)
Čempionu līgas grupu turnīra
piektajā spēlē izbraukumā ar
rezultātu 94:101 otrajā pagarinā
jumā zaudēja Francijas klubam
SIG Strasbourg. Līdz ar to VEF
Rīga vēl nespēja nodrošināt sev
vietu turnīra nākamajā kārtā.
Rīdzinieku liktenis izšķirsies E
grupas pēdējā spēlē pret Grie
ķijas klubu Peristeri.
***
TTT Rīga basketbolistes ar
uzvaru sākušas Eiropas Sieviešu
basketbola līgas (EWBL) sacen
sības Minskā. Pirmajā līgas spēlē
TTT Rīga ar 80:72 uzvarēja Min
skas Horizont vienību. Rezultā
tīvākā Rīgas komandā ar 21
punktu bija Kitija Laksa, kas
trāpīja piecus no astoņiem trīs
punktu metieniem. 12 punktus
guva Ilze Jākobsone, 11 – Dže
sika Tomasa, kuŗai arī piecas
rezultātīvas piespēles.

2021. gadam, un pieci Latvijas
arbitri tikuši pie FIFA katēgorijas.
Tas nozīmē attiecīgu iespēju
šogad tiesāt dažāda līmeņa
starptautiskās spēles.
FIFA galvenā tiesneša katēgo
riju šogad ieguvis Vitālijs Spas
jonņikovs. Jau iepriekš šajā sta
tusā bija divi citi Latvijas arbitri –
Andris Treimanis (kopš 2011.
gada) un Aleksandrs Anufrijevs
(kopš 2012. gada). Dāmām iden
tiska kvalifikācija ir Violai Rau
dziņai (kopš 2008. gada) un Je
ļenai Jermolajevai (kopš 2014.
gada).
FIFA katēgorija 2021. gadā ir
arī vairākiem tiesneša asistentiem: Līgai Didriķei, Haraldam
Gudermanim, Jevgeņijam Moro
zovam, Olgai Prokopkinai, De
nisam Ševčenko, Aleksejam Spas
jonņikovam, Mārtiņam Svip
stam, Raimondam Tatrikam,
Diānai Vanagai-Arājai un Ma
ritai Vītolai.
Pirmoreiz vēsturē kāds Latvi
jas pārstāvis ticis arī pie starp
tautiskā video tiesneša statusa –
Andris Treimanis turpmāk
drīkstēs oficiālās starptautiskās
spēlēs strādāt VAR komandā.

DAŽOS
VĀRDOS

* Saeimas Ārlietu komisija
18. janvārī, pieņēma paziņo
jumu par šī gada pasaules
čempionāta hokejā vīriešiem
norisi, neatbalstot tā rīkošanu
Baltkrievijā un paužot atbalstu
Latvijas gatavībai to organizēt
Rīgā, informēja komisijas priekš
sēdis Richards Kols. “Latvija
noraida jebkādu iespēju rīkot
hokeja čempionātu kopā ar
Baltkrieviju, jo esošajos ap
stākļos, kamēr Baltkrievijā tiek
izvērstas vardarbīgas represijas,
rīkot šāda mēroga sporta pa
sākumu Minskā ir nepieļau
jami,” atsaucoties uz paziņo
jumu, uzvēra R.Kols, piebilstot,
ka Starptautiskā hokeja fede
rācija šajās dienās lems par
čempionāta rīkošanu vai tā
atcelšanu.
* Tokijas olimpisko spēļu
atklāšanas ceremonijā, vistica
māk, nevarēs piedalīties visi
sacensībās startējošie atlēti, 18.
janvārī paziņoja četrgades no
tikuma organizātori. Plānots,
ka Tokijas Olimpiskajās spēlēs
kopumā piedalīsies aptuveni
11 000 sportistu, bet Covid-19
dēļ viņi olimpiskajā ciematā
drīkstēs uzturēties ierobežotu
laiku, kas nozīmē, ka daļai
atlētu nebūs iespēja piedalīties
atklāšanas un noslēguma pa
rādē. Organizātori vēl nav vie
nojušies par pieļaujamo spor
tistu skaitu atklāšanas parādē.
Tāpat tiek apspriestas iespējas,
kā drošos apstākļos stadionā
sapulcēt visus ceremoniju da
lībniekus. “Lai veicinātu drošus
apstākļus, uzskatām, ka nepie
ciešams samazināt sportistu
skaitu atklāšanas un noslēguma
ceremonijās. Tāpat jāpārdomā
viņu nogādāšana stadionā,»
Starptautiskā Futbola federā teikts organizātoru paziņojumā.
Sporta ziņas sakopojis
ciju asociācija (FIFA) paziņojusi
P. KARLSONS
starptautisko tiesnešu sarakstu

Palielinās FIFA
galveno tiesnešu
skaits Latvijā

