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Latvijas starptautiskajai atzīšanai 
de iure – 100

2021. gada 26. janvārī atzī-
mējam Latvijas Republikas 
starptautiskās atzīšanas de iure 
simtgadi. Tieši pirms 100 ga -
diem Latvijas diplomātiem 
izdevās panākt Pirmā pasaules 
kaŗa uzvarētāju jeb Antantes – 
Apvienotās Karalistes, Beļģijas, 
Francijas, Italijas, Japānas – 
Aug stākās padomes lēmumu 
par Latvijas atzīšanu de iure, 
tādējādi Latvijai kļūstot par 
starptautiski atzītu valsti. Pa -
nāktā starptautiskā atzīšana no -
slēdza ļoti smagu un sarežģītu 
Latvijas valsts veidošanās pro-
cesu. Starpkaŗu periodā 26. 
jan vāris Latvijā bija brīvdiena 
un svētku diena, ko plaši at  zī-
mēja gan ģimenēs, gan sabied-
rībā.

“Pirms 100 gadiem pēc ne -
atlaidīgiem Latvijas diplomātu 
pūliņiem divu gadu gaŗumā 
Pirmā Pasaules kaŗa uzvarētāji 
jeb Antantes valstis – Liel bri-
tanija, Beļģija, Francija, Italija 
un Japāna – pieņēma lēmumu 
par Latvijas starptautisku at -
zīšanu. Šajā dienā Latvija tika 
atzīta par starptautisko tiesību 
subjektu un kļuva par piln tie-
sīgu un līdzvērtīgu pasaules 
valstu saimes dalībnieci. Tas 
bija nozīmīgs brīdis mūsu tau-
tas vēsturē – noslēdzās Latvijas 
valsts dzimšana un piepildījās 
mērķis, par ko sapņoja mūsu 
valsts dibinātāji,” norāda Valsts 
prezidenta kancelejas vadītājs 
Andris Teikmanis.

Vēsturnieks Ēriks Jēkabsons 
atgādināja, ka ilgo minsti nā-
šanos ar Latvijas atzīšanu de 
iure radīja rietumvalstu nogai-
došā attieksme pēc revolūcijas 
Krievijā, baidoties no iespē ja-
majām polītiskajām un ekono-
miskajām sekām. Tādēļ pēc 
1918. gada 18. novembŗa Lat-
vijai nācās turpināt cīņu gan 
Neatkarības kaŗā, gan diplo mā-
tiskajos gaiteņos. Tikai caur 
starptautisku atzīšanu varēja 
cerēt uz neatkarības stabilitāti 
un vietu starptautiskajā sabied-
rībā, uzsvēra Jēkabsons.

“Tas tika panākts ļoti sarež-
ģītā, smagā diplomātiskā cīņā, 
runājot, sēžot pie rakstām gal-
diem, prasoties uz audiencēm, 
mēģinot pārliecināt un tā tālāk. 
Šo diplomātisko cīņu personis-
ki vadīja ārlietu ministrs Zig-
frīds Anna Meierovics, kuŗš arī 
26. janvārī pirms simt gadiem 
personiski saņēma šo pazi ņo-

Izšķirīgie brīži Parīzē   
1921. gada 28. janvārī Latvijas 

delegācijas vadītājs Parīzē sa -
ņēma Aristīda Briāna uz Sabied-
roto konferences veidlapas 1921. 
gada 26. janvārī parakstīto notu 
par Latvijas valsts atzīšanu de iure.

Lai atzīmētu 100. gadadienu 
kopš dienas un stundas, kad 
Latvijas diplomāti Parīzē saņēma 
vēsti par Latvijas atzīšanu de iure, 
Valsts prezidents Egils Le  vits arī 
aicinājis visu kristīgo konfesiju 
dievnamus plkst.18 skandēt baz-
nīcu zvanus. Aicinājumam atsau-
kušies visu lielāko kristīgo kon-
fesiju pārstāvji – luterāņu, katoļu, 
pareizticīgo, vecticībnieku un 
baptistu draudzes, kā arī Rīgas 
Anglikāņu Svētā Pestītāja drau dze 
un armēņu Apustuliskā draudze.

Latvijas delegācija Parīzē pēc Sabiedroto Augstākās padomes 
de iure atzīšanas lēmuma saņemšanas 1921. gadā. 1. rindā no 
kreisās Miķelis Valters, Zigfrīds Anna Meierovics, Jānis 
Lazdiņš; 2. rindā no kreisās Oļģerds Grosvalds, Georgs 
Bisenieks, Jānis Tepfers // FOTO: Public Domain

jumu, ka Antantes valstu – 
bijušo Pirmā pasaules kaŗa 
sabiedroto lielvalstu – Augstākā 
padome Parīzē tomēr ir ne  gai-
dīti izšķīrusies atzīt Latvijas, 
Igaunijas un arī Gruzijas de -
mokratisko republiku de iure. 
Gruzijai gan tas neatkarību 
neglāba, jo pēc divām nedēļām 
viņus būtībā iznīcināja padom-
ju Krievija. Bet Latvija šajā 
brīdī ieguva atzīšanu, kas ļauj 
pilnvērtīgi iekļauties starptau-

ievērojamā polītiķa un diplo-
māta, kuŗš sekmēja Latvijas 
starptautisko de iure atzīšanu, 
piemiņu, 25. janvārī Valsts pre-
zidents Egils Levits un Ingrīda 
Meierovica kundze nolika zie-
dus pie Zigfrīda Annas Meie-
rovica pieminekļa Tukuma 
vecpilsētā.

Latvijas Republikas starp tau-
tiskās atzīšanas de iure simt-
gades rītā, 26. janvārī, plkst. 
8.30 laukumā pie Rīgas pils 

nētu, savukārt Latvijas pasts ir 
izveidojis šai gadskārtai veltītu 
īpašu pastmarku un aploksni. 
21. janvārī videokonferences 
formātā ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs simboliski pieņēma 
abas dāvanas.

Svētku ieskaņā 20. janvārī 
valsts sekretārs Andris Pelšs 
attālināti nodeva Ārlietu min-
istrijas un diplomātisko pār -
stāvniecību darbinieku dāvinā-
jumu de iure simtgadē Latvijas 
Nacionālajai bibliotēkai – grā-
matas ar individuālu vēstījumu 
Tautas grāmatu plauktam.

Godinot Latvijas diplomātu 
ieguldījumu valsts atzīšanas pa -
nākšanā 1921. gada 26. jan vārī, 
Ārlietu ministrijā ir atklāts “De 
iure kabinets”. Novērtējot augs-
to profesionālo sniegumu par 
mūža ieguldījumu Latvijas 
valsts ārpolītikā apbalvojums ir 
piešķirts ilggadējam diplomā-
tam Dr. Mārtiņam Virsim. 
Ārlietu ministrijas balva par 
mūža ieguldījumu tika iedi-
bināta 2019. gadā, un pirmā to 

tiskajā sabiedrībā, slēgt līgu-
mus, būt pilnvērtīgam spēlē-
tājam starptautiskajās attiecī-
bās 20 gadus līdz pat Otrajam 
pasaules kaŗam,” starptautiskās 
atzīšanas nozīmi skaidroja 
vēsturnieks.

Lai godinātu Latvijas Repub-
likas pirmā ārlietu ministra, 

svinīgi tiks pacelti piecu torei-
zējās Antantes valstu – Beļģijas, 
Francijas, Italijas, Japānas, Liel-
britanijas – karogi.

Lai uzsvērtu valsts starptau-
tiskās de iure atzīšanas nozīmi, 
Latvijas Banka ir emitējusi 
speciāla dizaina de iure simt-
gades divu eiro piemiņas mo -

saņēma vēstniece Aina Nago-
bads-Ābola. 

Latvijas starptautiskās atzī ša-
nas de iure priekšvakarā kā ik 
gadu ārlietu ministrs E. Rin-
kēvičs 24. janvārī nolika ziedus 
Zigfrīda Annas Meierovica, 
Jāņa Čakstes un Gunāra Meie-
rovica atdusas vietās Meža kapos.
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Cēsīs gaida pavasari
Pasaules latviešu mākslas centra

ieceres 2021. gadā

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.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
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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

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

KĀRLIS KANDEROVSKIS,
PLMC izpilddirektors

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Nedēļas teikums
“Es apskaužu Ameriku par to, ka tai ir izlēmīga un efektīva izpildvara. Milzīgs kontrasts 

ar šābrīža Latviju, kur Covid-19 izgaismo varas institūciju nespēju pieņemt ātrus, efektīvus 
un tālredzīgus lēmumus.”

Žurnālists
Juris Lorencs

Nedēļas 
gudrība

“Neviens ierocis nav spē -
cīgāks par brīvu cilvēku 
brīvu gribu.”

ASV prezidents
Ronalds Reigans

PLMC nams Cēsīs

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

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

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

MŪSU LAILAI un
MIJAI PIEDZIMA

BRĀLĪTIS
TĀLIS NIKOLAJS

2021. gada 4. janvārī

ĀRIS un LAURA KALNIŅŠ (dzimusi Osvalds)
Seattle, WA.

LIELI PRIEKI MŪSMĀJĀS!

2020. gada izstāžu plānus 
diem žēl nevarējām īstenot, tāpēc 
vairākas izstādes pārceltas uz 
2021. gadu. Ļoti ceram pavasaŗa 
atgriešanos svinēt ar mākslinieka 
Viļņa Strazdiņa mierpilnajām 
ainavām. Šīs lielās, krāsainās 
gleznas atsauc atmiņā amerikāņu 

gleznotājas Georgia O’Keeffe pa -
leti. Strazdiņš glezno ziemeļ nie-
cisko dabu, kas sasaucas ar Miči-
 ganā un Kanadā pavadīto laiku.

Cēsu mazais teātris atgriezīsies 
Sīpoliņu galerijā, kur plāno ie -
stu dēt mūsu pazīstamā glez-
notāja Raimonda Staprāna lugu 

“Pēdējā izrāde”. Teātŗa dibinātāja 
Ilze Lieckalniņa stāsta, ka šī luga 
tiks pielāgota “šābrīža ierobe žo-
jumiem. Ir ļoti aktuāli runāt par 
to, kā ierobežojumi liedz māk-
sliniekiem izpausties.”

Maijā izstādīsim Ēvalda Da -
jevska scēnografijas. Izstādi plā-
nojam līdz ar jaunās grāmatas 
“Ēvalds Dajevskis 1914-1990” iz -
došanu. Programmu prezentēs 
autore Dzintra Andrušaite, kuŗa 
gadiem ilgi ir pētījusi tā laika 
sociālpolītisko vēsturi dažādās 
valstīs, kurp vedis Ē. Dajevska 
dzīves ceļš.

14. jūnijā plānojam atklāt 
izstādi “Aleksandrs Karpovs: 
mākslinieks un cīnītājs.” Dzimis 
trimdā, ASV, Aiovas līdzenumos, 
Karpovs absolvēja Minesotas 
Universitātes mākslas departa-
menta grafiskās mākslas fakul-
tāti, 1993. gadā pārcēlās uz Lat-
viju. Latvijas mākslas akadēmijā 
ieguva maģistra gradu. Savos 
polītiski skarbajos grafikas dar-
bos Aleksandrs atainoja var dar-
bību un netaisnību ASV, kā arī 
okupētajā Latvijā.

2021. gada jūnijā atklāsim iz -
stādi, kuŗā iepazīstināsim ap  mek  -
lētājus ar Filadelfiju, kur pēckaŗa 
gados mājvietu guva ļoti pro -
duktīva latviešu mākslinieku 
grupa. Arnolds Treibergs, Os -
kars Skušķis, Voldemārs Jan-
sons, Laimons Eglītis, Guna S. 
Mundheima, Harijs Gricēvičs 
un Peters Daumants Schnore 
veidoja dinamisku latviešu māk-
slinieku kopienu.

Jūlijā uz mūsu telpām no 
Dānijas ceļos izstādes projekts 
“Zilā matērija.” Laima Puntule 
un Anne Marie Udsen pētīs 
divus vissvarīgākos zilos pig-
men tus: kobalta zilo un indigo. 
Izstāde būs daudzveidīgs ceļo-
jums zilajā krāsā – iekļaujot glez-
niecību, zīmēšanu, grafiku, kā 
arī krāsota tekstilmateriāla ele-
mentus.

Mēs ļoti ceram, ka 2021. gads 
ļaus mums droši turpināt jūs 
iepazīstināt ar diasporas māk-
slinieku daiļradi!
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EGONS KUBULIŅŠ

Indriķis Zeberiņš

Gaŗezera jaunumi
Gaŗezers uzsāk jaunu akciju “Tilts uz rītdienu”

Vērtīgas grāmatas izdod ne 
tikai Rīgas izdevniecības. 
Arīdzan daža laba pašvaldība 
(un ne tikai tās, bet, piemēram, 
arī provinces mūzeji) sarūpē 
un laiž klajā vērā liekamas 
grāmatas. Tiesa gan, parasti 
pilsētas vai novada domes 
parūpējas, lai būtu iespēja 
uzdāvināt ciemiņiem un sa -
viem labiem cilvēkiem kādu 
nozīmīgu un acīm tīkamu 
grāmatu, bet tās pārdošanā 
parasti nekad nenonāk.

Šajā sakarā varu palielīties, 
ka arī Jelgavas pilsētas dome 
izdevusi ne vienu vien izde-
vumu par Jelgavas māksli nie-
kiem vai Jelgavas starptautis-
kajiem ledus vai smilšu skulp-
tūru festivāliem, kas šobrīd vēl 
līdz veikaliem nav tikuši.

Pagājušā gada nogalē Kul-
dīgas novada dome ir finan-
cējusi albuma ”Indriķis Zebe-
riņš. Kuldīga. Kurzeme” izdo-
šanu. Izdevumu esmu dabūjis ar 
Ingrīdas Burānes devīgo roku 
tikai tāpēc, ka ilgstoši drau dzē-
jamies un esam, uz viena gaŗuma 
viļņa” Latvijas kultūras vērtību 
apzināšanā, vērtēšanā, populā-
ri zēšanā un aprakstīšanā.

Nezinu, cik Indriķis Zeberiņš 
(1882-1969) bija pazīstams 
latviešu trimdas sabiedrībā, bet 
mana paaudze dzimtenē, kuŗa 
dzīves takas sāka tūlīt pēc pē -
dējā kaŗa, ar šī mākslinieka 
vārdu saskārās daudzkārt. Skolā 
lasījām Ernesta Birznieka-Upīša 
“Pelēkā akmens stāstus”, tāpat 

MĀRIS 
BRANCIS

Kā princese Stikla kalnā
”Indriķis Zeberiņš. Kuldīga. Kurzeme”. Sastādītāja un māksliniece Katrīna Vasiļevska. 

Teksta autore Ingrīda Burāne. Izdevējs – Kuldīgas novada dome, 2020., 160 lpp.

ļoti populāri bija Andreja Upīša 
“Sūnu ciema zēni”, nerunājot 
par pasakām, kuŗu illustrācijas 
bija zīmējis mākslinieks. 
Vidusskolā bija jālasa Andreja 
Upīša “Zaļā zeme” ar izteik smī-
gajām Indriķa Zeberiņa “bil-
dēm”. Pēc kaŗa lauku māju 
bēniņos glabājās vecās Atpūtas 

Nu jau ilgāku laiku šī māk-
slinieka vārdu piemin reti. 
Vienīgi galerijas, kas nodarbo-
jas ar antikvāru mākslas darbu 
tirdzniecību, ar viņa darbiem, 
galvenokārt gleznām, sastopas 
biežāk. Citādi jau arī nevar būt, 
ja nesen izdotajā Latvijas 
mākslas vēstures V sējumā In -

Mākslinieks nāk no Kuldīgas 
apriņķa Snēpeles pa  gasta Sprin-
c saldeniekiem, mā  cījies gan 
Ķeizariskās mākslas veicinā ša-
nas biedrības skolā Pēterburgā, 
beidzis Latvijas Mākslas aka-
dēmijas profesora Jāņa Roberta 
Tillberga vadīto Figurālās glez-
niecības meistar darbnīcu. Bet 

Ingrīdu Burāni, kuŗa vienmēr 
pasaka ārkārtīgi būtiskas lietas. 
Viņa uzsveŗ, ka šodien latviešu 
grāmatas vēsture bez Zeberiņa 
vairs nav iedomājama. Bez 
grāmatu illustrācijām neno-
vērtējams ir viņa devums kari-
katūrā, arī tās saistītā žanrā – 
šaržā. Bet varbūt pats bū  tis-
kākais ir tas ieguldījums, ko 
viņš devis “nacionālās iden ti-
tātes, pašapziņas un stājas vei-
došanā,” uzsveŗ Ingrīda Burāne. 
Vēl kāds secinājums: diemžēl 
esam kļuvuši patērētāja sa  bied-
rība, kas kūtri iedziļinās māk-
slas un kultūras vērtībās, bet 
labprātāk iegrimstam masu 
kultūras purvājā.

Runājot par Indriķi Zeberiņu 
un Talsu mūzeju, prieks, ka 
viņš kā Saulcerīte beidzot ir 
atmodināts no teju mūža miega. 
Jaunais albums ir pirmais solis, 
lai mēs atdotu pa  rādu šim 
māksliniekam. Kul dīdznieki al -
bumā rāda un stāsta tikai par 
tiem darbiem, kas glabājas viņu 
fondos un kas galvenokārt ir 
pēc Otrā pasaules kaŗa radīti. 
Taču tā ir tikai sīka daļiņa, pati 
spice no varenā stikla kalna, ko 
viņš 87 gadus gaŗajā mūžā ir 
mums atstājis mantojumā. 
Kalna lielākais apjoms atro-
dams Rīgā un citos Latvijas 
mūzejos, kā arī pri  vāt kollek-
cijās. Tas nākotnes uzdevums – 
sagatavot izsmeļošu monograf-
iju par šo lielisko mākslinieku. 
Vai radīsies An  tiņš, kuŗš atmo-
dinās princesi Stikla kalnā?

jau ilgi pirms tam – kopš 1905. 
gada – visda žādākajos izdevu-
mos tika pub licētas viņa vin-
jetes, zīmējumi un karikatūras. 
Tās ātri ieguva visplašāko sa -
biedrības slāņu ievērību un 
mīlestību. Indriķis Zeberiņš 
bieži devis tik rak sturīgas illus-
trācijas, ka lasītāji, izlasījuši 
grā matu, tās varoņus redz 
tādus, kādus devis šis vērīgais 
talantīgais snēpelietis.

Sagatavotāji uzaicinājuši pa -
līgā ar ļoti plašām zināšanām 
apveltīto mākslas vēsturnieci 

Pateicoties Ulža Sīpola un Sandras Kro-
 nītes-Sīpolas dāsnumam, „Tilts uz rīt die nu” 
ziedojumi saņemtie janvārī tiks dubultoti 
līdz USD 50,000. Mums vēl ir tāls ceļš, lai 
sasniegtu mūsu ziedojumu vākšanas 
akcijas mērķi, bet mēs ticam, ka spēsim! 

Šī jaunā ziedojumu akcija, kas 
sākusies “Ziedošanas otrdienā” 
1. decembrī, dos Gaŗezeram 
iespēju turpināt savu galveno 
misiju:  savest kopā bērnus un 
pusaudžus iedvesmojošā vidē, 
kas paredzēta, lai viņiem nodotu 
savu senču vērtības, tradicijas 
un valodu, kā arī veidot attiecības 
ar mūsdienu Latviju un 
nodrošināt iespēju veidot mūža 
draudzības.  Gaŗezers ir mūsu 
unikālā Latvijas mantojuma sa -
glabāšanas un nodošanas čem-
pions kopš 1965. gada.

Iekļaujiet Gaŗezeru jūsu zie-
došanas plānos šajā se  zonā! 
“Tilts uz rītdienu” būs lieliska 
iespēja būt daļai no Gaŗezera 
nākotnes! Atbalsts Gaŗezeram 
nodrošina mūsu bērniem un 
mazbērniem pieredzi, kas saistīs 
viņus ar savu  mantojumu un 
viņu unikālo vienaudžu grupu 
uz mūžu.

Gaŗezers ir 501(c)3 bezpeļņas 
organizācija. Ar kreditkarti var 
ziedot uz  www.garezers.org. 
Čeki rakstāmi uz Latvian Center 
Garezers.

Ziedošanas otrdienas (Giving 
Tuesday) ideja radās 2012. gadā 
kā diena, kas mudina cilvēkus 
darīt labu, un kopš tā laika ir 
kļuvusi par starptautisku dienu 

labdarības ziedojumiem un dar-
biem, iesākot Ziemsvētku 
sezonu. Līdzīgi kā  Draudzīgais 
Aicinājums  sākās 1935. gadā kā 
prezidenta Kārļa Ulmaņa aici-
nājums atbalstīt skolas un jau-
niešus, un tas veiksmīgi turpi-
nājies 85 gadus latviešu diasporā. 
Abas dienas iedvesmo tūksto-
šiem cilvēku dāsnumu visā pa -
saulē, lai atbalstītu organizācijas 
un skolas, lai turpinātu savu 
misiju.

Raiņa vārdi “Pastāvēs, kas pār-
mainīsies” joprojām ir aktuāli – 
Gaŗezers bija spiests pielāgoties 
un mainīties, īpaši pagājušā gada 
laikā, par ko liecina daudzās iz -
maiņas programmās un citos 
pasākumos.  Nemainījās vienīgi 
jūsu nepārtrauktais atbalsts, kas 
ļāva Gaŗezeram turpināt savu 
misiju. Bet vēl viena jauna iz -
maiņa ir šī akcija! 1. decembrī 
sākās mūsu jaunā līdzekļu vāk-
šanas iniciātīva “Tilts uz rīt-
dienu”, kas apvieno Ziedošanas 
otrdienu un tradicionālo Drau-
dzīgo Aicinājumu 28. janvārī, ap -
vienojot divas jaukas tradicijas!

Mūsu mērķis ir saņemt 
$400,000 līdz 2021. gada 30. 
janvārim, kad svinētu un pie -
minētu tradicionālo Draudzīgo 
Aicinājumu.

Čikāgas bērnu vokālais ansamblis „Čības”, ko vada Kristīne Eižvertiņa, gatavojas virtuālajam 
Draudzīgā aicinājuma sarīkojumam un ieraksta jaunu dziesmu. Pavadījumu spēlē Armands 
Birkens un Alnis Cers

Lieliskas ziņas jaunajā gadā!

LAI TĀLU SKAN …. GAŖEZERA ATBALSTAM!

Ticēsim gaišai nākotnei un darīsim 
visu, kas ir iespējams, lai izveidotu vēl 
jaukāku vidi mūsu  Mazā Latvijā  visām 
paaudzēm, it sevišķi bērniem un 
jauniešiem!

driķi Zeberiņu kā gleznotāju 
piemin, tikai gaŗāmejot. Labi, 
ka nav aizmirstas viņa grāmatu 
illustrācijas. 

Tāpēc vēl jo vairāk apsveica-
mi, ka Kuldīgas novada mūzejs 
ir varējis vienā albumā apkopot 
tās Indriķa Zeberiņa gleznas, 
grafikas un zīmējumus, kā arī 
fotoattēlus, kas glabājas tā 
krājumos.

un citi Latvijas pirmās brīv-
valsts žurnāli, tur arvien parā-
dījās Indriķa Zeberiņa illustrā-
cijas, karikatūras, šarži un 
gleznu reprodukcijas. Šos iz -
devumus kāri pētījām. Vienā 
otrā lauku sētā vai privātā 
bibliotēkā sastapāmies ar viņa 
izteiksmīgajiem zīmējumiem 
Annas Brigaderes romānam 
“Dievs, daba, darbs”.
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LIGITA KOVTUNA

EDUARDS 
SILKALNS

Žanru krustojums
Maija Migla-Streiča, Matildes gadsimts, apgāds „Zvaigzne ABC”, 2020. g., 416 lpp.

Priecīgs gadumijas pārsteigums

Kas tā uzvārdā nenosauktā 
Matilde par slavenību, ka rakst-
niece viņas vārdā nosauc visu 
20. gadsimtu? Uz tādu jautājumu 
ar pretjautājumu Maija Migla-
Streiča ņemas atbildēt sava 
pirmā romāna prologa pirmajos 
divos teikumos:

”Katrs cilvēks sevī nes pasauli. 
Bet kur teikts, ka cilvēkam nevar 
piederēt gadsimts – ar visu, kas 
tajā ir piedzīvots?”

Faktiski grāmata ir par veselas 
kurzemnieku dzimtas sievietēm 
un viņu līdzgaitniekiem, bet 
Matildei goda vieta piešķirama 
kaut vai tāpēc, ka viņa savām 
miesīgajām acīm varējusi skatīt 
94 gadus ilgajā mūžā teju vai 
visu 20. gadsimtu, pietrūcis vien 
trīs gadu pašā gadsimta sākumā 
un otru trīs tā beigās. Pārējās 
sievietes, ap kuŗām stāstījums 
spieto, ir Matildes māte Made 
(dzim. 1876. g.), Matildes meita 
Austra (1929. g.) un Matildes 
mazmeita Maira (1950. g.). 
Romāna darbība neaptveŗ ne 
tuvu tik kuplu gadu skaitu, kāds 
bijis Matildes mūžam: gadsimta 
pirmajiem četrdesmit gadiem 
līdz Ulmaņa laika beigām un 
padomju okupācijai atvēlētas 
tikai pirmās sešdesmit lappuses, 
bet stāstījums apraujas jau ap 
1968. gadu, tātad vairākus gadu 
desmitus pirms Matildes nāves. 
Apzinādamās, ka nav grāmatu 
beigusi uz pozitīvas nots, t. i. ar 
Latvijas neatkarības atgūšanu, 
autore tai veltījusi dažus teiku-
mus epilogā:

”Atkal uzplaiksnīja sapnī re -
dzētie augstie jūras viļņi tajos 
grimstošais Latvijas sarkanbalt-
sarkanais karogs. Šoreiz tas ne -
nogrima pavisam, bet pacēlās no 
jūras uz saulrieta fona, un balss 
teica: ”Karogs ir atgriezies!”” Gaišo 
izskaņu vēl papildina grāmatas 
atvēruma pretējā pusē skatāmais 

attēls, kur sirmā Made tur klēpī 
jau atkal nākamās paaudzes 
pārstāvi, 1970. gadā dzimušo 
maz mazmazmeitu Kristīni.

Romāna darbība noris lielā ko-
ties Kurzemē – Liepājā, Kuldīgā, 
Grobiņā, nedaudz arī Rīgā. Uz 
grāmatas aizmugurējā vāka la -
sām, ka autore četrdesmit gadu 
gaŗumā bijusi Latvijas televīzijas 
žurnāliste, veidojot sižetus po -
pu lārajam vakara ziņu raidī ju-
mam ”Panorāma”. Savu pieredzi 
televīzijā viņa veiksmīgi pārnes 
uz literātūru, labi apzinādama 
lasītāja vizuālo iztēli, bet – galve-
nais – veidodama nodaļas īsas 
un kodolīgas: ir taču labi zināms, 
ka televīzijas skatītāju koncen-
trēšanās spējas uz jebkuŗu tema-
tu ir īslaicīgākas par klasiskā 
grāmatu laikmeta lasītāju jaudu.    

Grāmatā labi iezīmējas kon-
flikti starp personāžiem varas 
nesēju maiņas zīmē. Matilde ir 
dievbijīga Ulmaņa laiku atce rē-
tājies un cienītāja, un viņai sāp, 
ka meita Austra „dzīvo un prie-
cājas kopā ar komjauniešiem” 
un nenāk viņai līdzi uz baznīcu. 
Austra jaunos komūnistu laikus 
gatava pieņemt arī tāpēc, ka 
viņas iecerētais un vēlākais  dzī-
vesbiedrs Aleksandrs ir Kuldīgas 
apriņķa komjaunatnes sekretārs 
un jaunos laikus pieņem piln asi-
nīgi. Austra 1948. gadā „ir jauna, 
iemīlējusies un tic šodienai” 
(156. lpp.). Austras attieksme 
desmit gadus vēlāk, kad viņa ar 
Aleksandru jau apprecējusies: 

”Par to, ka viņas vīrs strādās 
valsts drošības orgānos, Austrai 
bija maza bēda. Viņa pat zināmā 
mērā ar to lepojās. Daudzu lat -
viešu prātos ienīstā un šaus mi-
nošā čeka viņai neko neizteica. 
Jā, viņa zināja, kādas ciešanas 
čekā pārdzīvojusi mammas māsa 
Anna, bija dzirdējusi par čekas 
nomocītajiem latviešiem, bet tie 

bija tikai stāsti – dziļāk viņas 
prātu tas neaizskāra. Viņa dzī-
voja citā vidē, kur čeka, kom-
jaunatne un komunistiskā par-
tija ir dzīves sastāvdaļa. Un tie, 
kas nevarēja to pieņemt, lai paši 
domā par sevi...” (322.)

Aizvadītajos trīsdesmit gados 
Latvijā publicēti daudzi romāni 
un stāstu krājumi, kur saduŗas 
apspiedēju (lielākoties krievu 
bet arī dažu latviešu) vēlmes un 
intereses ar apspiesto (latviešu) 
vajadzību visu izturēt un ne  lai-
mīgo laiku pārdzīvot. Bet ro -
mānos un stāstos ideoloģijas un 
interešu konflikti ir gluži vai 
obligāti: bez sadursmēm taču 
nav spriedzes! Ar ”Matildes gad-
simtu” tomēr nav tik vienkārši. 
No vienas puses tas vāka uzziņas 
piezīmēs nosaukts par romānu. 
Tomēr turpat arī pateikts, ka 
Matilde ir autores vecmamma, 
bet Made – vecmammas mam ma. 
Tad jau grāmatu par romānu var 
dēvēt tikai nosacīti: tam ir dzim-
tas chronikas izteiktas iezīmes. 
Bet vai ir ierasts redzēt – pēc 
mūsu laikmeta gara un gaumes 
– tik negatīvi notēlotus tuvus 
rada gabalus? 

Dzimtas chronikas kategorijā 
grāmatu ietilpināt vedina dau -
dzu aprakstītu personu foto 
attēli: tādus jau mēdz pievienot 
biografijām, memuāriem. Ierau-
gām, kādi reiz izskatījušies kā 
„labie”, tā „sliktie” tēli. Foto attēlu 
ievietošana uzreiz liekas pie  šķi-
ram lielāku ticību lasāmajam 
tekstam, bet līdz lasītāja domu 
priekšplānam allaž izvirzās jau-
tājums: vai tad par radiem, par 
saviem ļaudīm tā mēdz rakstīt? 
Pat ja viņi tagad būtu miruši vai 
bez vēsts pazuduši?

Rakstniece saka, ka viņas ziņu 
avoti bijuši vecmamma Matilde, 
vecmammas mamma Made, 
vecmammas māsa un brālis, 

kaimiņi un draugi. Tālāk: 
”Māte un tēvs man neko ne -

stāsta. Bet ir saglabājušās mātes 
dienasgrāmatas, kuŗās ir viņas 
jaunības dienu sapņi un ilgas. Ir 
vēstuļu kaudzītes, ko sūtījuši 
viens otram. Es uzdrīkstos šos 

„vienkāršiem cilvēkiem”, tādēļ 
svarīgāk ir, lai grāmata raiti 
„lasītos”, nekā lai tā būtu neap-
strīdama faktuāli. Lasot par sla-
venībām, tad gan būtu vēlēšanās 
netikt apvestam ap stūri pa t. s. 
dzeltenās preses vīzei. 

Kamēr ar savu tautā plašāk 
nepazīstamo dzimtu rakstniece 
var grāmatā izrīkoties pēc sirds 
patikas, jaucot faktus ar izdomu, 
ar pazīstamām privātām vai sa -
biedriskām institūcijām tomēr 
jāapietas uzmanīgāk, faktus pār -
baudot. Kā nekā, mūsu Laiks 
tomēr bijis visizplatītākā un 
visvairāk lasītā trimdas avīze. 
Tad nu, atceroties, ka katram 
savs krekls tuvāks, rakstā par 
Laimas Kotas romānu ”Cil vēks 
ar zilo putnu” nupat vēl pasū-
dzējos, ka autore avīzi Laiks bija 
iedomājusies iznākam bēgļu no -
metņu laikos Vācijā, kaut Hel -
mars Rudzītis tur izdeva Laika 
Mēnešrakstu. Līdzīga neraža ar 
ziņām par Laiku gadījusies 
Maijai Miglai-Streičai, kuŗa savā 
romānā (276. – 278.) citē frag-
mentus no 1955. gadā it kā 
Zviedrijā iznākošā laikraksta 
Laiks. Laiks, lūk, sāka iznākt 
Ņujorkā 1949. gada novembrī, 
un visus šos gadus tur pirmām 
kārtām kalpojis ASV latviešu 
sabiedrībai, kaut gan ne vienīgi 
tai. Zviedrijā trimdas sākuma 
posmā iznākušās avīzes saucās 
Latvju Ziņas un Latvju Vārds.

Grāmatā ievilināja uz tās vāka 
skatāmā 1910. gada skatkartītes 
reprodukcija ar Liepājas pašu 
sirdi – Rožu laukumu. Aiz tā 
redzamajā viesnīcā, kuŗas jaun-
būvei tagad dots ”Līvas” vārds, 
tikusi pārlaista daža laba nakts 
pēc izrādes tuvējā Liepājas teātrī 
vai koncertnamā Lielais Dzin-
tars. Bet nekļūsim subjektīvi: 
katrā lasītājā grāmata atraisīs 
kāds citas personiskas atmiņas.

dokumentus paņemt un ievietot 
romānā. Es dodu viņiem citus 
vārdus, un viņi sāk dzīvot savu 
dzīvi.”

Jāvaicā: kas tie „viņi” tādi. Vai 
tie ir priekšpēdējā teikumā mi -
nētie dokumenti, kuŗus rakst-
niece atļāvusies savā tekstā pa -
grozīt? (Skolās gan māca viet-
niekvārdu „viņi” attiecināt uz cil-
vēkiem, bet dokumentus saukt 
par „tiem”.) Jeb vai citi vārdi doti 
dokumentu sacerētājiem? Iznā-
kums tad nu ir tāds, ka lasītājs 
nezina un nesaprot, cik tālu grā-
matā atspoguļojas dzīves īste-
nība, kur kas sadomāts, un kādu 
iemeslu dēļ tas darīts. Laikmetā, 
kad radies termins „alternatīvā 
patiesība” un kad sociālie tīkli 
pilni viltus ziņu, vai nāksies 
neuzticēties arī grāmatām? Par 
laimi visi rakstnieces personāži 
ir tādi, kuŗus var saukt par 

Tādu gadumijas pārsteigumu 
tiešām nebiju ne saņēmusi, ne 
sagaidījusi savā mūžā – filoloģe 
un izdevēja Sanita Dāboliņa 
man piezvana un līdz ar laba 
Jaunā gada vēlējumiem dara 
zināmu, ka viņai uzticēts man 
nodot dāvanu no mūsu Čikāgas 
drauga Armanda Birkena. Tie-
koties saņemu silti saulainās 
krāsās  patīkamā iesējumā izdotu 
latviešu dzejas piemirstā seniora 
Augusta Saulieša dzejas izlasi 
”Baltos ceļos”. Ar šīm grāmatām 
mīļais Armands nolēmis apdā-
vināt savas draudzenes un drau-
gus. Saulietis bijis viņa mātes mī -
ļākais dzejnieks. Paldies, Armand!

Augusts Saulietis (1869 – 1933) 
darbojies visos literātūras veidos 
– dzejā, prozā, drāmā, pub li-
cistikā, arī tulkojis, atdzejojis, 
bijis starp grāmatu apgāda 
”Zalktis” izveidotājiem, almana-
cha ”Zalktis” izdevējiem, strā-
dājis par lat viešu valodas sko-
lotāju Rīgā, Grašu pagasta skolā 
un Cesvaines vidusskolā. Sau-
lietis rosīgi piedalījies kultūras 
dzīvē: uzstājies ar priekšlasī ju-

miem, bijis Grašu bibliotēkas 
dibinātājs, vācis ziedojumus 
Doku Ata piemineklim, bijis arī 
režisors.

2019.  gadā Augustam Sau-
lietim apritēja 150.  gadskārta. 
2018.  gada nogalē Cesvaines 
kultūras veicināšanas bied rī ba 
(CKVB) aicināja Cesvaines no -
vada domi izsludināt 2019. gadu 
par Augusta Saulieša gadu. Tā 
bija iespēja novadā un visā 
Latvijā aktuālizēt rakstnieka li  te-
rāro mantojumu un populārizēt 
rakstnieka vārdu. Notika aka-
dēmiskie lasījumi „Latviešu lite-
rātūras klasika kā kritiskās 
domāšanas impulss: Augustam 
Saulietim 150” (vadītāja Ausma 
Cimdiņa); Cesvaines tautas teāt-
ris iestudēja Saulieša satīrisko 
komēdiju „Vienprātības komite-
ja”; komponists Jolands Andževs 
sarakstīja mūziku Saulieša dze-
jolim „Ziedu diena”. Saulieša gads 
noslēdzās ar plašu svinīgo sarī-
kojumu Cesvaines vidus skolā.

Viens no darbības virzieniem 
bija vairāku grāmatu izdošana. 
2019.  gadā Dace Zvirgzdiņa 

sakārtoja Saulieša prozas darbu 
izlasi „Kungs pats savā mājā” 
(2019, Sanita Dāboliņa uzsāka 
Saulieša dzejas mantojuma ap  zi-
nāšanu, lai atlasītu dzejoļus un 
sagatavotu dzejas izlasi. 2020. 
gadā apgādā „Zinātne” iznāca 
konferences materiālu krājums 
„Augusts Saulietis: modernisms 
un sadzīves reālisms” Latvijas 
Universitātes profesores Ausmas 
Cimdiņas sakārtojumā.

Sanita Dāboliņa: ”Saulieša 
gada laikā pārliecinājāmies, ka 
Saulieša dzejas izlases patiešām 
trūkst, viņa dzeja mūsdienās gan -
drīz nav pieejama. Iepriekšējā 
izlase „Aiz zaļiem kalniem” 
izdota 1969. gadā – uz dzejnieka 
100.  gadskārtu, kad pastāvēja 
cenzūra un sava laika principi 
dzejas atlasē. Turklāt izlases 
sakārtotājs Edgars Damburs jau 
ievadā raksta, ka „būtu intere-
santi lasītājus iepazīstināt arī ar 
dzejnieka vēlākajiem darbiem, 
taču izlases ierobežotā apjoma 
dēļ tas nav iespējams”.
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KĀRLIS ĶEZBERS

V E C M Ā M I Ņ ,  P A L A S Ī S I M  L A T V I S K I !

”Kad rakstnieks Kārlis Ķezbers (1914-2006), 
dzīvodams Čikāgā, rakstīja grāmatu ”Rūķu pasaules 
ceļojums” (pirmizdevums 1961. gadā), viņš domāja 
par aizraujošu lasāmvielu jaunajam lasītājam. Tapa 
stāsts par trim rūķiem – Dari Vari un Māri – , kas 
dodas apskatīt un iepazīt pasauli, tiesa, ne cilvēku 
pasauli, bet gan mājdzīvnieku, meža dzīvnieku, 
pļavas iemītnieku pasauli... Cūku ciems Vepraine, 
vistu ciems Cibas, zirgu ciems Rumaki, dzīvnieku 
pilsētiņa Metropole, Podniekkalns, skriešanās sa -
cīkstes un vēl, un vēl... – mainās vietas, dzīvnieki, 
notikumi. Nē, šī nebūt nav mierīga pastaiga, kuŗā 
devušies rūķi!

Grāmatā atklājas rakstnieka prasme interesanti 
stāstīt un tēlot, atrast katram tipisko, pasmaidīt un 
rosināt būt vērīgiem. Spraigi rit nodaļa pēc nodaļa 
pēc nodaļas, atklājas krāsaini dabas tēlojumi.

”Rūķu pasaules ceļojumu” var lasīt kā bērns, tā 
pieaugušais, un katrs šajā aizraujošajā stāstā, pasakaā, 
alegorijā atklās savu slāni, ne velti rakstnieks Jānis 
Širmanis saskatījis pat zināmu līdzību ar Džordža 
Orvela darbu ”Dzīvnieku ferma”(1945).” Tā K. 
Ķezbera grāmatas jauno izdevumu, kas nācis klajā 
Rīgas apgādā ”Mansards”, piesaka mums labi pa -
zīstamā literātūrzinātniece Inguna Daukste-Sila-
sproģe.

”Rūķu pasaules ceļojumu” pirmoreiz izdeva apgāds 
”Vaidava” Linkolnā 1961. gadā.  ”Mansarda” izdevu-
mu papildina jaunās mākslinieces Elīnas Skrapces 
illustrācijas, un to var iegādāties gan Latvijas 
grāmatnīcās, gan interneta veikalā www.apgadsman-
sards.lv.

Kā apgāds, tā Laika redakcija pateicas rakstnieka 
meitai Dacei Ķezberei Čikāgā par iespēju Kārļa 
Ķezbera asprātīgo un skaisto, bagātā latviešu valodā 
sarakstīto darbu atkal lasīt, ļauties fantāzijai un 
lasīšanas priekam. Un ceļojumam pasaulē, jo, kā 
šķelmīgi norāda izdevēji, ”pašlaik tikai rūķi var 
atļauties ceļot”. 

Lasiet paši, lasiet priekšā saviem bērniem un 
mazbērniem! Kārļa Ķezbera valoda un stāstījums ir 
patiesi vērtīgs paraugs jauno lasītāju literārās gaumes 
veidošanā.

Redakcija
***

Rūķu pasaules ceļojums
Zaķis Guga izlec no migas, at -

tupstas un, garās ausis gro zī-
dams, izbaiļu pilnām acīm vēro 
kārklu krūmu biezokni.

Savāds, neparasts troksnis! Ne 
kā suņu rejas, nedz mednieka 
soļi. Nedz arī kā lapsas viegli 
slīdošo ķepu čaboņa, nedz vana-
ga spalgais sauciens “Kiū, kiū...”. 
Podniekkalnā pavisam neparas-
tas skaņas.

Reti dzirdēti trokšņi biedē 
cilvēkus, zirgus, ziloņus, kur nu 
vēl zaķēnu Gugu, kam drošsirža 
slavas trūkst.

Taču Guga ir ziņkārīgs, kā jau 
zaķis, un tāpēc viņš neļauj kājām 
vaļu. Viņš vēro un skatās, līdz 
pamana sīkus stāvus čagani 

lokāmies pacerēs.
Nu ja, tie jau rūķi, sevī nospriež 

Guga un nolaiž ausis. Vakar viņi 
ieradās no Lapskalna un apmetās 
uz dzīvi šeit. Satuntuļojušies, 
paunām apkrāvušies, tie elsdami 
pūzdami kāpa kalnā un vēl 
viņam, zaķim Gugam, bija pra-
sījuši ceļu uz biezo kārklu 
krūmu, kura lapu jumtam cauri 
netekot ne lāses visbargākajā 
lietus gāzē. Kā gan neatbildēsi 
rūķim, kas tevī raugās laipnām, 
mīlīgām ačelēm, bārdiņu skuri-
nādams? Guga arī tad tūdaļ bija 
svarīgi nokremšķinājies un pa -
visam skaidri izstāstījis rūķiem 
ceļu: “Piecus soļus pa labi, sep-
tiņus pa kreisi, četrus atpakaļ, 

sešus pa nogāzi augšā. Svarī-
gākais – jāturas taisnā virzienā – 
kurp deguns rāda – tad krūmam 
garām paiet nevar...”

Trīs rūķi skatījās zaķī platām 
acīm.

“Soļi ir mani, zaķa, tātad 
jūsējie būtu mazliet jāpastiepj 
garumā,” vēl lietišķi piebildis 
Guga, bet rūķi jau bija gabalā.

Nepacietīgi radījumi — skaitās 
zaķis, pavērās siltajā saulītē, 
attālajā kāpostu laukā un, apme-
tis pāris cilpas, kūleniski ieripoja 
migā.

Bim, bam, bim, bam, bim...!
Troksni rada rūķis Daris, 

abām rokām satvēris nule izrau-
tu sīpolu un spēcīgi ar to vālējot 
pa zarā pakārtu pannu.

“Celties, brokastis gatavas!” 
viņš kliedz cik jaudas. “Atdzisīs...” 
Rūķi Varis un Māris atver acis, 
bet nolemj vēl brītiņu pavaļāties 
mīkstajā lapu midzenī. Taču 
Daris ir neatlaidīgs un norauj 
abiem plato, mīksto dadžlapu, 
kas tiem kalpo kā sega. Nu abi 
izlien saulē, miegu no acīm 
berzējot. Protams, rūķiem sva-
rīga apģērba daļa ir smailās 
cepures, kuras tie tūdaļ uzliek 
galvā. Tās vareni izceļas ap  kār-
tējā zaļumā. Mārim smaila, sar-
kana ar pušķi galā, Varim tāda 
pati, tikai dzeltena, bet Daris 
savā zilā bija nesis ūdeni no 
avota un tā vēl žāvējās saulē, 
pakārta zara galā. Jāpiebilst, ka 
agrāk visiem trim rūķiem bija 
sarkanas cepures, bet, tā kā tās 
allaž izsauca ķildas, Varis un 
Daris savējās bija pagājušās 
Lieldienās nokrāsojuši, izmanto-
jot kaimiņienes zaķu mātes olu 
krāsas.

Miegs nu aizdzīts, un rūķi 
kļūst rosīgi. “Kur mana lielā 
karote?” interesējas Varis.

“Vai zīļu kafija gatava?” pie-
bilst Māris, rokas sānos iespie-
dis. “Jā, jau jā, jūs rīmas,” ne  pa-
cietīgos draugus atbīda Daris un 
pielej katram pilnu ziedu kau-
siņu ar smaržīgu zīļu kafiju.

Pirmais kafiju paspēj iekampt 
Māris, bet tūdaļ atrauj muti un 
saviebjas.

(Turpinājums sekos)

Šī dzejas atlase beidzas ar 
1924.  gadu, lai gan Saulietis 
turpināja dzejot līdz pat nāvei. 
Šobrīd, kad nepastāv cenzūra, ir 
iespēja lasītājiem piedāvāt ie -
skatu visdažādākajās Saulieša 
dzejas tēmās un motīvos, izceļot 
arī kādreiz pavisam nenovērtētos 
literārā jūgendstila dārgumus, 
reliģisko un patriotisko, humo-
ristisko un satīrisko dzeju, mīlas 
liriku un dzejoļus, kas veltīti 
autora bērniem.” 

Izlasē sakārtoti aptuveni 
140  dzejoļi, ieskaitot liroepisko 
dzejojumu „Zeltanesis”, dabas 
un mīlestības lirika, atrodamas 
izcilas literārā jūgendstila pēr-

les – dzejoļi „Meža meita”, „Jūras 
meita”, „Ziedu diena”, kā arī 
viena no populārākajām leģio-
nāru dziesmām „Svētā, dārgā 
Latvija”. Dzimtajai pusei veltīts 
dzejolis „Dzimtenes dievanams. 
Cesvaines baznīcas 50  gadu 
svētkos”. Lasītājiem, kuŗi par 
Saulieti kādreiz mācījušies skolā, 
būs prieks atkal lasīt šedevrus 
„Ziemas rīts”, „Satumsa nakts”, 
„Mātes vaigs” u. c.

”Daudziem dzejoļiem nāk 
līdzi seni stāsti, piemēram, par 
dzejoli „Es gribu akmens būt!” 
sajūsminājies Saulieša krustdēls 
dzejnieks Jānis Ezeriņš. Savukārt 
leģendārā Amerikas latviešu 

ansambļa Čikāgas Piecīši dalīb-
nieks Armands Birkens pastā-
stīja par kādu dzejoli, ko viņa 
mamma, kad bijusi vēl meitene 
un dzīvojusi Jelgavā, ierakstījusi 
vienā kladē, kuŗu Armands 
glabā līdz šodienai. Klade ne -
devās rokā, bet Armands atce-
rējās dažas rindiņas, un tā mēs 
atradām visu dzejoli – „Tu mīļa 
man”; arī tas nu izlasāms jaunajā 
grāmatā.”

Dzejoļiem norādīts sarakstī-
šanas un (vai) pirmpublicējuma 
gads, lai lasītājs spētu iztēloties 
laiku, kad dzejas rindas tapušas.

Krājumu rotā 20  dzejas no -
skaņai atbilstīgas gleznas, kas 

grāmatā ir krāsainas, gluži kā 
attēli senā albumā.

Balstoties uz ilggadējiem 
pētījumiem, publicēšanai tika 
sagatavotas divas apceres: Sa  ni-
tas Dāboliņas darbs „Augusts 
Saulietis – sava ceļa gājējs lat -
viešu lirikā”, ietverot Saulieša 
personības raksturojumu; San -
dras Ratnieces darbs „Literārā 
jūgendstila iezīmes Augusta 
Saulieša dzejā”, ietverot literārā 
jūgendstila raksturojumu.

Grāmatai ievadu rakstījusi LU 
profesore Ausma Cimdiņa, ano-
tāciju – literātūrzinātnieks Vies-
turs Vecgrāvis. Izlases zinātniskā 
redaktore – Dace Zvirgzdiņa.

Grāmata iznāca uz Saulieša 
151.  dzimšanas dienu, ko svi -
nējām 22.  decembrī. Izdevēja 
cer, ka krājums kalpos par jaunu 
darbu iedvesmas avotu kom-
ponistiem. 

120  grāmatas tika dāvinātas 
Latvijas bibliotēkām.

Dzejas izlasi „Baltos ceļos” var 
iegādāties Latvijas grāmatnīcās 
un, sazinoties ar  CKVB (ckvb@
inbox.lv), to izsūta uz jebkuŗu 
vietu pasaulē.

Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem
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Soviet State Terrorism in Riga in January 
1991 Must Not Be Overlooked or Forgotten

PAUL GOBLE

Staunton, January 16 – This 
past week marked the 30th anni-
versary of the Soviet attack on 
Lithuanian protesters at the TV 
tower in Vilnius; and the coming 
week includes two more anni-
versaries from the last days of 
the USSR, the 31st  anniversary 
of the Soviet invasion of 
Azerbaijan (“Black January”) 
and the 30th anniversary of the 
Soviet killings in Riga, Latvia.

Because Vilnius and Baku fea-

tured both far more deaths and far 
more drama and because the 
Soviet attack on demonstrators in 
Riga occurred as the international 
military campaign against Saddam 
Hussein was in high gear, the 
Latvian events are far more often 
overlooked and now forgotten by 
the two others bracketing it.

That is a horrific mistake. 
While the Soviet attack on 
Azerbaijan was so brutal that it 
can be said to have marked the 

end of any possibility that the 
USSR could survive and the one 
on Lithuania captured the imag-
ination of the world as the death 
knell of Mikhail Gorbachev’s 
perestroika, the attack on Riga 
was emblematic of the vicious-
ness of Soviet forces.

Coming just one week after 
Vilnius, the attack on Riga was 
less deadly but far nastier. Those 
the Soviet forces killed in the 
Lithuanian capital were fired on 

because the soldiers thought they 
were defending Soviet property. 
The places where they died were 
concentrated in a small area.

 But in Riga, the Soviet units 
occupying the interior ministry 
fired almost randomly into the 
park, killing people far from one 
another and thus in no way a 
threat to the Soviet occupiers. If 
one walks through the park in 
the Latvian capital now, one sees 
the stones which mark where 

they fell and where any pretense 
of a justification for the Soviet 
system fell away.

 These stones marking where the 
Latvians were killed must be remem-
bered forever by all people of good 
will everywhere of what a truly hor-
rific system the Soviet Union was 
even at the end and of what 
Gorbachev, winner of the Nobel 
Peace Prize, did to his own popula-
tion in his failed effort to keep him-
self and the CPSU in power.

„Tajā laikā  
strā dāju Lat vi-
jas Tautas fron-
tē (LTF) par 
priekšsēža Ro -
mualda Ražuka 
palīdzi, un mēs 
jau  1990. gada 
decembrī gata-
vojāmies X stun-
dai. Kopā ar Ar -
vīdu Dravnieku 
braukājām pa 
latviešu skolām  
Rīgā, kur sapul-
cējās LTF bied-
ri, veidojām sa -
rakstus, kuŗš 
kuŗam zvanīs 
un brīdinās, ja 
kaut kas notiks. 
Kad Latvijā 
kļuva zināms 
par 1991. gada 
janvāŗa asi ņai-
najiem notiku-
miem pie Viļ-
ņas televīzijas 
torņa, bija 
skaidrs, ka X 
stunda  ir pie -
nākusi.

Zīmīte dēlam –„ Aizbraucu uz fronti”
Mūsu kollēgas – žurnālistes  Sallijas Benfeldes atmiņas par Barikāžu laiku

Godmanis un komponists Rai -
monds Pauls. Viņi savā starpā 
sarunājās, un viņu nostāja bija 
tāda: „Mēs te paliksim. Kur stā -
vam. Ja tā, tad mēs te arī mirsim.”

 Dienā, kad Bastejkalnā notika 
apšaude, puika bija pie tēva, jo 
bijām brīdināti, lai mājās ne -
nakšņojam, ka mūs var savākt... 
Arī pa frontes telefoniem  neko 
īpašu nerunājām, jo sapratām, 
ka mūs droši vien var no  klau-
sīties, tāpēc parasti visas sarunas 
notika no telefonbūdiņām. Bet 
es jau nebiju vienīgā, jo frontē 
darbojās ļoti daudzi. Bija arī 
cilvēki, kas vienkārši nāca at -

balstīt barikāžu sargus, nesot 
viņiem karstu tēju, maizītes, 
zupu... Ar to šis laiks man ļoti 
spilgti paliks atmiņā.

1991. gada janvāŗa notikumi 
jāatceras un par tiem jāatgādina. 
Tie, kas tajos piedalījās, protams, 
tos atceras. Taču tiem, kas dzi -
muši pēc 1991.gada, tā ir tikai 
vēsture, un ļoti bieži tā liekas 
gaŗlaicīga. Tāpēc ir svarīgi, ka to 
atgādina un pastāsta. Bet aiz -
mirst šo laiku gan nevajadzētu. 
Par spīti domstarpībām un citām 
lietām, kas tagad notiek, tomēr 
ceru, ka tad, kad tas būs vaja-
dzīgs, spēsim savu valsti aizstāvēt.” 

Apzvanīju  gan tos cilvēkus, 
kas bija manā sarakstā, izsaucu 
taksometru, gan sazvanīju savu 
bijušo vīru un teicu – sācies ir 
tas, par ko mēs domājām, un 
lūdzu, lai viņš pieskata mūsu 
dēlu, kuŗam tolaik bija desmit 
gadu. Dodoties uz LTF ēku, 
atstāju dēlam zīmīti „Aizbraucu 
uz fronti, tētis tevi paņems.” Kad 
visi darbinieki bija ieradušies, 
LTF priekšsēdis mums sacīja, ka 
tās sievietes, kuŗām ir mazi 
bērni, var doties mājās, tā nebūs 
nodevība, jo nav zināms, kas var 
notikt. Mājās neaizgāja neviens. 
Jau nākamajā dienā pa ķēdīti 
apzinātie cilvēki no visas Latvijas 
sāka ierasties Rīgā, lai celtu 
barikādes un aizsargātu svarī-
gākos objektus.

Kad mēs 13. janvāŗa rītā kopā 
ar kollēgām devāmies uz tautas 
manifestāciju 11. novembŗa krast-
malā, pār Rīgu jau lidinājās 
armijas hēlikopteri un pienāca 
ziņas, ka pa Pleskavas šoseju 
Rīgas virzienā varētu doties ar -
mijas technika.Tas laikam bija 
viens no emocionālākajiem  brī-
žiem, ko allaž atcerēšos: mums  
pa priekšu gāja polītiķis Ivars 
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Laika grāmatas izdevumi par USD 20,– un USD 35,–
FREE SHIPPING!

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

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

USD 20,–

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

Latvijā, tapušas vārsmas. Īpaši 

iesakām dzejas draugiem, kam 
tuvi reliģiskie motīvi.

USD 20,–

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

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

USD 20,–

nozīmīgo laiku pēc neatkarības 
atgūšanas.

USD 20,–

Sandra Bondarevska.
Pētersoni Īrijā.
Kārļa Pētersona veikaliņā Dub-

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

USD 20,–

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

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

USD 35,–

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

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

USD 35,–

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

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

USD 35,–

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

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

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

(To be continued)

(Continued from No. 3)

That was the beginning of 
Laiks as a monthly. With each 
issue, the number of participants 
increased. One of the most dili-
gent helpers was my old friend 
and colleague, Valdemārs Kār -
kliņš. In Latvia he had written 
two biographic novels, but now, 
in Laiks, he truly demonstrated 
his talent as an author. His novel-
las and fragments from a plann-
ed novel about the Mideg dynas-
ty showed that Kārkliņš was not 
just an outstanding translator, 
but also an outstanding author. 
Still, he did not give up on trans-
lations. He translated most of 
the texts that were published in 
Laiks. All of the things that we 
translated were written by out-
standing authors. We can just 
mention a brilliant novella that 
Stefan Zweig wrote about chess, 
Royal Game, or fragments from 
Remarque’s new novel, Arch of 
Triumph, which the author chose 
himself. Kārkliņš also wrote 
many, many articles about events 
in world literature in the 34 
issues of Laiks.

Beside Kārkliņš and Eglītis, it 
would be hard to find a Latvian 
writer whose work did not 
appear in the Laiks monthly. I 
tried to offer the best of the best 
and the most interesting and 
timely content. I suppose that 
readers liked the monthly, oth-
erwise they would not have 
bought it. The circulation of 
Laiks did not decline during the 
period when the worthless 
Reichsmarks were used, as well 
as later, when valuable Deutsch-
marks appeared.

Unique to a certain extent was 
the 1947 Christmas issue of 
Laiks. It was three times thicker 
than the usual magazine, with 
280 pages with content that was 
almost entirely devoted to win-
ter and Christmas. The intro-
duction to the magazine was 
written by Archbishop Teodors 
Grīnbergs and Professor and 
theologist Kārlis Kundziņš. The 
other pages of the magazine fea-
tured texts by nearly all of the 
prominent Latvian authors. 
When I page through this thick 
magazine, I find how rich we 
were, and how many of the 
authors whose works were pub-
lished there have passed away. I 
think that it would be a good 
thing to issue a new version of 
the same Christmas magazine 
so that younger generations of 
people who have grown up dur-
ing the past 40 years would see 
that during the poor years of dis-
placed persons, we were materi-
ally poor, but very rich in spiri-
tual terms. We could afford to 
produce such a magazine that 
was devoted to Christmas.

The monthly also announced 
a set of prizes related to articles 
that had been published in Laiks 
in 1947. The total prize fund 
amounted to 5,000 Reichsmarks, 

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

Helmara Rudzīša grāmatas „Manas dzīves dēkas” oriģināls, 
izdots 1984. gadā Grāmatu Drauga apgādā, atrodams vai ik  viena 
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 inte re sentiem 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,–

with 2,000 marks being awarded 
for fiction, 1,500 marks for poet-
ry, and 1,500 marks for non-fic-
tion articles. The winners were 
chosen by readers, not a jury. 
Each issue of the magazine had a 
form on which each reader 
could mark down the best texts 
that he or she had read. This was 

authors. The two magazines 
were different than Laiks. They 
were perhaps better or more 
serious, but Laiks had a wider 
readership. Neither of the maga-
zines reached the circulation of 
Laiks. Critic Vitauts Kalve, in 
comparing the three monthlies, 
wrote that Laiks was far livelier 

this very day. Nearly all of Eglītis’ 
major books have been pub-
lished by my publishing house.

During the German period, I 
also published many books by 
classic authors such as Rūdolfs 
Blaumanis, Anna Brigadere, Jānis 
Jaunsudrabiņš, Zenta Mauriņa, 
Aida Niedra, Ilona Leimane and 
many, many other writers. I also, 
for the first time, published text-
books on history, mathematics 
and English grammar. There 
was no lack of readers, as I men-
tioned, after currency reform. 
True, some “soothsayer” told me 
that I should stay away from 
books after the reform.

I met an acquaintance one day 
on a bridge that spanned the 
Neckar river. We stopped for a 
chat. He sold carved wooden 
plates and candelabras, and 
these objects were in much 
demand. He could invest cheap 
German Reichsmarks in his 
products. The biggest demand 
was for plates that could be pre-
sented as gifts. To whom? To 
officers at UNRRA, International 
Refugee Organization and other 
institutions, their secretaries, 
and all kinds of little sergeants 
whose jobs had to do with dis-
placed persons. Who can count 
the number of these ethnic 
plates that were offered to these 
“high-ranking bureaucrats” over 
the course of the years? If all of 
the presentations had been pho-
tographed, a wonderful album 
could be published. What a vivid 
album it would be! Oh, the 
scenes that we could see in it! A 
gentleman with striped trousers 
that he brought along from 
Latvia or perhaps even a cut-
away would stand along a noble 
young woman in a vivid folk cos-
tume who curtsies while pre-
senting a large plate to a man in 
a uniform who is sitting behind 
his desk and has his feet on the 
desk, as he was accustomed to 
doing. Yes, there was great 
demand for these plates.

Now this plate man who met 
me on the bridge tried to con-
vince me that no one would 

Anšlavs Eglītis, Riga 30s of the 20th century // FOTO: Latvijas 
Nacionālais arhīvs Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs

spend valuable Deutschmarks 
for my books. Times had 
changed, he said. His plates were 
valuable and would remain valu-
able. I didn’t want to believe him, 
but perhaps he was right. During 
the German occupation, money 
in Rīga was not of much value, 
but people stood in lines waiting 
for new books. Latvians were 
loyal friends of books during the 
period of independence, but 
they did not stand in lines. Now 
our group was small, and people 
had even fewer Deutschmarks 
in their pockets. There were 
many items to buy, including the 
carved plates.

It turned out that the plate 
man was disappointed. On the 
contrary to what he claimed, 
Latvians still read books, and the 
presentation of carved plates 
diminished very rapidly. There 
were fewer and fewer officers to 
honor. Heads of committees at 
the displaced persons camps did 
not want to spend their precious 
time presenting gifts to the officers.

Then the large “movement of 
people” began. The lives of dis-
placed, but free persons in 
Germany was drawing to an 
end. An unknown, but talented 
Polish poet enshrined this era 
with the words in German:
The displaced life is coming to an 
end,
It was so dirty,
And yet so pretty.

Latvians began to emigrate 
toward all directions of the 
world. Each one was sure that 
the place where he or she was 
going was the best possible one. 
Those who were traveling to 
South America laughed about 
those who were going to North 
America. “We will be lords down 
there, but you will only be ser-
vants and white Negroes in the 
north,” they claimed.

Mariss Vētra had already 
moved from Sweden to Canada 
and was doing well there. He 
invited me to come to Canada. 

perhaps not really fair because 
no specialists were involved, but 
it was unusual and democratic. 
Sometimes readers were asked 
to for their opinions.

Who received the prizes? After 
the votes were counted, we 
found that Anšlavs Eglītis had 
won the prize for fiction for his 
comedy Casanova’s Coat, the 
poetry prize was received by 
Zinaīda Lazda for her ballad 
Grave of the Hero, and the non-
fiction prize went to Professor 
Pauls Jurēvičs for an text that 
was titled Tragedy of Culture. It is 
interesting to note the other 
texts that readers found to be 
among the best. In the fiction 
section, the next largest num-
bers of votes were received by 
Valdemārs Kārkliņš’ novella 
Encounter in the Dark, Jānis 
Klīdzējs’ novella White Nights, 
Konstance Miķelsone’s novella 
Two People, and Jānis Klīdzējs’ 
novella In the Dark. In the sec-
tion of poetry, next in line were 
Kārlis Dziļleja’s A Person Asks, 
Teodors Zeltiņš ballad Wolf in 
Rīga, Teodors Zeltiņš ballad 
Vision of Volkhov, and Kārlis 
Daiļleja’s sonnet Grave on a 
Mountain. In the non-fiction 
category, next in line were Paula 
Jēger-Freimane’s article Problems 
of Friendship and Loneliness in 
the Life of Anna Brigadere, Jānis 
Rudzītis’ meditation Spīdola on 
Death Island, Kārlis Kaufmanis’ 
article Star of Bethlehem, and 
Professor Bruno Jirgensons’ arti-
cle About Endlessness and Love. 
That was the voice of the people 
when they were given a rare 
opportunity to express their 
views.

There were two other literary 
magazines that were published 
in Germany – Ceļš (Road), and 
Sauksme (The Call). This was a 
very productive time for Latvian 

and courageous, always looking 
for new authors. Rasma Sināte 
wrote in an émigré newspaper in 
Germany that “I like the fresh-
ness, liveliness and colorfulness 
of Laiks.” I also started to publish 
a magazine for children, Laiks 
Bērniem (Time for Children), 
but I managed only seven issues 
before it was time to head across 
the ocean.

Of course, in addition to the 
monthly, I also published quite a 
few books. It was not easy to find 
paper, but the number of books 
that I published during these 
years is quite impressive. My 
closest cooperation was with 
maestro Anšlavs Eglītis. I pub-
lished his Homo Novus, Adžur-
dzonga, Death of Genghis Khan, 
and Teoduls Supersakso, among 
a group of other books. Eglītis 
was the most brilliant author at 
the publishing house, and my 
partnership with him has been 
based on the friendliest founda-
tions, and it has continued to 
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S A R Ī K O J U M I

I N  M E M O R I A M

Pirms diviem gadiem Vītolu 
fondu sasniedza ziņa par zie-
dotāja Dzintara Abula aiz ie-
šanu Mūžībā, nu tās vārti vē -
rušies arī labestīgai, sirsnīgai 
un uzticamai fonda atbalstītājai 
Birutai Abuls.

Atvadu vārdi ziedotājai Birutai Abuls
Es jau neesmu Jūs atstājusi, 
tikai izgājusi kādu soli pa priekšu...

Pēc pārdzīvotajām briesmām 
cauri sabumbotajai Berlīnei, 
ģimene nonāca Augsburgā, kur 
apmetās Displaced People no -
metnē. 1949. gadā Biruta pa -
beidza Ausekļa ģimnaziju, bet 
ceļš uz mājām vēl joprojām bija 

remdēt liktenīgā tikšanās ar 
Dzintaru Abulu. Uzplauka mī -
les tība, un tika noslēgta derība 
uz mūžu. Abi bija Latvijas 
patrioti, un par tādiem tika 
audzināti arī bērni – ģimenē 
runāja tikai latviešu valodā, 
lasīja grāmatas latviski, dziedāja 
latviešu dziesmas. Bērni ap  mek-
lēja gan nometnes Gaŗezerā, 
gan vasaras skolas nodarbības, 
ļoti labi prata latviešu valodu. 
Gan Dzintaram, gan Birutai 
bija līdzīgi sapņi par stabilu 
ģimenes dzīvi, darbu un pie -
nākumiem, kas dod piepildī-
jumu ikdienas gaitām.

Lai arī Dzintara Abula darbs 
nodrošināja ģimenei ērtus sa -
dzīves apstākļus, taču tas no  zī-
mēja arī nepārtrauktas dzīves-
vietas pārmaiņas – tad Deitonā, 
Ohaio, Atlantā, vēlāk Teksasā. 
Tad Dzintars un Biruta nolēma 
pārcelties tuvāk bērnu ģime-
nēm uz Amerikas vidieni, uz 
Mičiganas pavalsti. Tur Dzin-
tars atrada laiku savam iemī-
ļotajam sporta veidam – gol-
fam, bet Biruta kā allaž aktīvi 
un no visas sirds darbojās 
sabiedriskajā jomā, atzīstot, ka 
visa mūža gaŗumā ļoti daudz 
no iecerētā nebūtu bijis ie  spē-
jams īstenot, ja nebūtu Dzintara 
atbalsta un ieinteresētības. Ar 
atbildību par tūkstošiem mei-
teņu Biruta Abuls vadīja Vidus 
Ohaio novada amerikāņu gaidu 
organizāciju. Guvusi pieredzi 
amerikāņu sabiedriskajā darbā, 
Biruta nolēma iegūtās prasmes 
izmantot, arī darbojoties lat-
viskā vidē, viņa iesaistījās 
Amerikas latviešu apvienības 
valdē, vadot  ALA  Kultūras 
biroju. Tad sekoja darbs Lat-
viešu fondā.

Biruta par sevi teikusi: “Esmu 
nemiera pilna.” Nemiers sirdī 
un ilgas pēc dzimtenes mudi-
nāja Abulu ģimeni apciemot 
Latviju jau 1990. gadā. Tika 
apmīļots reiz atstātais Rucavas 
miestiņš, baltās kāpas Nidas un 
Papes jūrmalā un iepazīta Dzin -
tara bērnības puse – Trikāta. 

Latvijā Biruta veikusi vērie-
nīgus darbus. Kad profesora 
Pauļa Lazdas vadībā tika lemts 
par Okupācijas mūzeja izveidi, 
Biruta ar visiem spēkiem ie -

saistījās Mūzeja padomē. Dar-
binieku pašaizliedzīgais darbs  
jau neilgi pēc dibināšanas ie -
rindoja mūzeju nozīmīgāko 
Rīgas apskates objektu sarakstā. 
Tad Biruta saņēma aicinājumu 
piedalīties Mutvārdu vēstures 
asociācijas intervijās, ko veica 
Latvijas Universitātes Filozo-
fijas un socioloģijas institūta  
darbinieki. Vairākas vasaras tika 
pavadītas, piedaloties ekspedī-
cijās kopā ar mutvārdu pētnie-
kiem Latvijas dažādos novados. 
Šī pieredze Birutai radīja dzi -
ļāku interesi par vēsturisku 
notikumu dokumentēšanu, to -
starp latviešu baznīcu vēsturi 
un grāmatu publicēšanu.

Kad pirms vairākiem gadiem 
īpašums Trikātā tika pārdots, 
Dzintars izlēma visu savu 
ienākuma daļu ziedot Abulu 
ģimenes stipendijām, jo abi ar 
Birutu uzskatīja, ka mantotā 
sentēvu zeme un viss, ko tā 
devusi, pieder Latvijai. Toreiz 
ziedotāji rakstīja: “Esam pārlie-
cināti, ka Latvijas nākotne ir 
izglītotu latviešu jauniešu ro  kās. 
Esam pateicīgi vismaz nedau-
dziem atvieglot rūpes un dot 
iespēju sasniegt iecerēto mērķi. 
Jaunieši, kurus esam iepazinuši, 
attaisno mūsu cerības.” Cie-
mojoties Latvijā, Biruta un 
Dzintars allaž aicināja savus 
stipendiātus uz tikšanos. Tādos 
brīžos strāvoja prieks un tika 
notrausta ne viena vien asara, 
kad stipendiāti stāstīja savus 
dzīvesstāstus.

Atvadoties no savas zie do-
tājas Birutas Abulas medicīnas 
students Kalvis Kaļva raksta: 
“Ir sajūta, ka tik nesen mēs 
atvadījāmies no Dzintara, un 
tagad arī ir jāsaka atvadu vārdi 
Abulas kundzei. Diemžēl, viens 
no maniem sapņiem šodien 
izgaist – satikt tos cilvēkus, kuŗi 
ir vēlējušies mani materiāli 
atbalstīt, vēlējuši man izdo ša-
nos un domājuši par mani un 
manu sniegumu ceļā uz saviem 
mērķiem četru  gadu garumā. 
Birutas kundze man vienmēr 
paliks atmiņā ar uzmun dri no-
šajiem un sejā smaidu izrai-
sošajiem vārdiem, kurus viņa 
man sūtīja ar sociālo tīklu 
starpniecību dažādu gadskārtu 

svētku laikā. Paldies, ka palī-
dzējāt ļoti daudziem jauniešiem 
kļūt par spēcīgām personībām!”

Izskolotā stipendiāte Estere 
Viļuma raksta: “Es nāku no 
daudz bērnu ģimenes, šobrīd 
arī manā ģimenē aug divi dēli. 
Tikai, kļūstot par vecākiem, 
mēs spējam apzināties, ko tas 
nozīmē – daudz laimes un mī -
lestības, tomēr tajā pašā laikā 
arī pašatdeves, ziedošanās un 
daudz, daudz darba… Jūsu 
vecāki ieguldīja savos bērnos 
un mazbērnos ļoti daudz, tādēļ 
ceru, ka tas jūs palīdz pārdzīvot 
šo grūto brīdi.”

Laiks pēc Dzintara aiziešanas 
Birutai bija ļoti smags.. Un tieši 
tas šķiet vissāpīgāk un ne  tais-
nāk – dzīve rit savu gaitu, taču 
kāda cilvēka mūža gājums ir 
stājies.  Un Mūža nogalē Birutas 
sirdi priecēja bērni un maz-
bērni – abu lielākais lepnums 
un vērtība. Kuplā ģimene bija 
Birutas lielākais spēks turpināt 
celties un darboties – viņa bija 
jau pabeigusi darbu pie grā-
matas par Kalamazū baznīcas 
vēsturi un tālākos plānos bija 
Abulu dzimtas stāsta uzrak-
stīšana. Smejoties viņa rakstīja: 
“Tā, lai neiesūnotu.”

Pēdējo vēstuli Vītolu fonds 
no Birutas Abuls saņēma 19. de -
cembrī, viņa rakstīja: “Paldies 
par kārtējām ziņām. Tik jauki 
redzēt, ka Vītolu fonds aug un 
zaļo! Arvien lielāks pulciņš 
jauniešu var nopietni plānot 
savu nākotni. Ļoti priecājos par 
mūsu stipendiātiem. Ar visiem 
sarakstos, un daži ir kļuvuši 
man draugi uz mūžu. Daži ir 
fantastiski rakstītāji, un es tik 
daudz no viņiem mācos! Par 
jauno pasauli, par viņu cerībām 
un iespējām un Latvijas nākotni 
vispār. Protams, visai manai 
dzīvei cauri vijas Dzintara trū-
kums. Nezinu, vai kādreiz 
pieradīšu dzīvot bez viņa. Vēl 
aizvien jūtu viņu tepat ap stūri.”

2021. gada 11. janvārī Biruta 
Abuls devās mūžībā. Izsakām 
visdziļāko līdzjūtību bērniem 
Diānai, Pēterim, Miķelim, maz-
bērniem un visiem, kuŗiem 
Birutas pietrūks!

VĪTOLU FONDS

Biruta Abuls dzimusi 1929. 
gada 28. jūlijā Rīgā. Starp viole-
tiem ceriņu krūmiem aizritēja 
agrās bērnības gadi. Jau tad 
vecāki priecājās par mazās 
Birutas uzdrīkstēšanos, uzņē-
mību un bagātās valodas spē-
jām. Vecāki bija mīloši – tēva 
dzimtā puse bija Rucava, tur 
Biruta ar radu bērniem ganīja 
vistas, slauca govis un ēda saulē 
kaltētas mencas ar skābu krē-
jumu un balto sviestu.

Šo bērnības idilli pārtrauca 
pie apvāršņa redzamā, sarkanās 
liesmās degošā Liepāja. 1944. 
gada oktobrī kravas mašīnā, 
starp ceļa somām un drēbju 
maisiem tēva gādībā un mātes 
izmisušajā paļāvībā ģimene at -
stāja kluso Rucavu.

slēgts. Tika pieņemts smags 
lēmums – doties prom no 
Eiropas uz visu iespēju zemi 
Ameriku.

Svešajā zemē Biruta uzsāka 
savu patstāvības ceļu, pavisam 
viena un atšķirta no vecākiem. 
Sešus mēnešus viņa strādāja 
par palīdzi bagātās ģimenēs. 
Vēlāk atrada darbu laboratorijā, 
kas iesēja pirmo sēklu Birutas 
interesei par ķīmiju. 1955. gadā 
ar izcilām sekmēm un gradu 
ķīmijā tika absolvēta meiteņu 
koledža Milvoki pilsētā. Te tika 
iepazīti daudzi sirsnīgi ame ri-
kāņu un latviešu draugi.

Lai arī Biruta veiksmīgi 
iedzīvojās apkārtējās sabied rī-
bas ikdienā, ilgas pēc mājām 
bija nebeidzamas. Tās spēja 

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 
Angeles, CA 90034). Mūsu 
draudze 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 pa -
sākumiem var uzzināt Biedrības 
Facebook lapā vai zvanot Dacei 
Nebarei Tel: 917-755-1391

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdi-

enu 19:30 Centrā. Pensionāru 
sanāksmes pirmdienās, 13:00, 

Info: 514-992-9700. www.terve-
te.org

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc.
daļas vadītāja Una Veilande 
tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com.

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232-5994, 
e-pasts: bostonas-trim dasdrau-
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
617-935-4917. E-pasts: igorssa-
fins@gmail.com.

Dievkalpojumi tiek elek-
troniski piesūtīti draudzes 
locekļiem. Tāpat Bībeles stun-
du pārrunas. Lūdzu sekot 
iknedēļas draudzes ziņām.

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; e-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook. -
com/ Čikāgas-Ciānas draudze 
255043897965234. Dievk. No -
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega 
Puidza, tālr. birojā: 773-736-
1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com

Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 

Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei-
manis. Dr.pr. Uldis Pūliņš. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc dievk. kafijas galds.

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

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

Kuldīgu UNESCO Pasaules 
mantojuma sarakstam

Latvija UNESCO Pasaules 
man tojuma sarakstam nomi nē-
jusi Kuldīgas vecpilsētu. 20. jan-
vārī, nominācijas iesniegumu pa -
rakstīja kultūras ministrs Nauris 
Puntulis, platformā Zoom klātesot 
Kuldīgas domes priekš sēdētājai 
Ingai Bērziņai, Ārlietu ministra 
padomniecei Gundai Reirei, Kul-
dīgas novada Būv val des vadītājai, 
arhitektūras dokto rei Janai Jā -
kobsonei, UNESCO Latvijas Na -
cionālās komisijas ģe  nerālse kre-
tārei Baibai Moļņikai un Na -
cionālās kultūras mantojuma 
pār valdes (NKMP) vadītājam 
Jurim Dambim.

Kuldīgas panorāma

Ideja par Kuldīgas pieteikšanu 
UNESCO pasaules mantojuma 
sa  rakstam ir sena – tā radusies uz -
reiz pēc tam, kad Latvija 1997. 
gadā ratificēja Apvienoto Nāciju 
Izglītības, zinātnes un kultūras 
organizācijas (UNESCO) Kon-
ven ciju par pasaules kultūras un 
dabas mantojuma aizsardzību. 
Darbs pie nominācijas izstrādes 
aizsākās 2001. gadā toreizējā Kul-
dīgas mēra, pēc profesijas arhi-
tekta, Edgara Zalāna laikā. Viņa 
vadībā aizsākto turpina un Kul-
dīgas virzību uz UNESCO atbal-
sta Inga Bērziņa, kuŗa pašvaldību 
vada kopš 2007. gada.

“Esmu pagodināts par iespēju 
jau otro reizi laikā, kamēr pildu 
ministra pienākumus, parakstīt 
Latvijas pieteikumu nominācijai 
UNESCO Pasaules mantojuma 
sarakstam. Precīzi pirms gada savu 
apņemšanos pieteikties šai nomi-
nācijai apliecināja Grobiņa, bet 
šodien – mūsu pilsēta – kultūras 
mantojuma pērle Kuldīga. Kul-
dīgas nominācija, izceļot Kurze-
mes Zemgales hercogistes laikā 
radušos pilsētbūvniecisko struk-
tūru, atspoguļo sabiedrības kā 
tradicijas nesēju nozīmīgo lomu 
kultūras mantojuma saglabāšanā. 
Kuldīgas novada pašvaldība ar 
savu saliedēto un entuziastisko 
dar binieku kopu Latvijas mēro gā 
sevi ir pierādījusi kā lielisks sai m-
nieks, radot labās prakses pie  mē-
ru aizsargājama pilsētas vēs tu-
riskā centra saglabāšanā, vei cot 
ieguldījumus, iesaistot ie  dzī vo tā-
jus un ar savu paraugu iedvesmo-
jot,” sacīja kultūras ministrs Nau-
ris Puntulis.

***
Latvijā ieradusies

 NATO paplašinātās klātbūtnes 
jaunā rotācija

22. janvārī Ādažu bāzē norisi-
nājās svinīgā NATO paplašinātās 
klātbūtnes Latvijā kaujas grupas 
vadības maiņas ceremonija. 

Tas laikā NATO kaujas grupas 
komandieŗa amatā stājās pulk -
vež leitnants Enno Kerkofs (Enno 
Kerckhoff), nomainot līdzšinējo 
komandieri pulkvežleitnantu 
Tre    voru Nortonu (Trevor Nor-

ton). Svinīgā ceremonija norisi-
nājās, ņemot vērā Covid-19 izpla-
tības ierobežošanai noteiktās dro-
šības prasības, un interesentiem 
bija vērojama tiešsaistes translā-
cijā Facebook platformā. Jaunā 
NATO kaujas grupas rotācija par 
savu simbolu izvēlējusies āmriju, 
kas nomainīs iepriekšējās rotā-
cijas simbolu – zvēru. Ievadot ko -
mandieŗa maiņas ceremoniju, 
aiz sardzības ministrs Dr. Artis 
Pa  briks pateicās pulkvežleitnan-
tam T. Nortonam par viņa darbu, 
sešus mēnešus vadot NATO pa -
plašināto kaujas grupu Latvijā, 
pasniedzot viņam Goda zīmi “Par 
īpašu ieguldījumu aizsardzības 
nozares izaugsmē”.

A. Pabriks izteica atzinību vi -
siem sabiedroto kaŗavīriem par 
viņu ieguldījumu reģiona drošī-
bas un tā vērtību stiprināšanā, uz -
sverot – par spīti pēdējā gada lie-
lākajam sarežģījumam – Covid-19 
pandēmijai – kaŗavīru gatavība 
un kaujas spējas saglabājušās tik-
pat augstā līmenī.

Kanadas bruņoto spēku pār-
stāv niecības Latvijā komandieris 
pulkvedis Ēriks Laforē (Éric 
La  fo rest) kaujas grupas darbību  
T. No r tona vadībā rezumēja kā 
“labi paveiktu darbu”. E. Laforē 
rotācijas kaŗavīriem, kuŗi dodas 
mājās, novēlēja drošu ceļu un lū -
dza nodot sveicienus un labākos 
vēlējumus karavīru ģimenēm, 
kuŗas atbalstīja viņu dienestu no 
attāluma.

Arī Nacionālo bruņoto spēku 
komandieris ģenerālleitnants Leo-
nīds Kalniņš uzsvēra ne tikai 
sabiedroto kaŗavīru, bet arī viņu 
ģimeņu ieguldījumu NATO kau-
jas grupas kaujas spēju un mūsu 
demokratisko vērtību uzturēša -
nā. NATO kaujas grupa ir kļuvusi 
par atturēšanas un mūsu kopīgo 
vērtību simbolu – norādīja NBS 
komandieris.

***
Moderna vakcīnas 

efektīvitāte pret jaunajiem 
Covid-19 paveidiem

Amerikas Savienoto Valstu bio-
technoloģiju kompanija Moder -
na paziņojusi, ka tās izstrādātā 
vakcīna pret Covid-19 ir efektīva 
arī pret jaunajiem lipīgākajiem 
vīrusa paveidiem, kas tika atklāti 
Lielbritanijā un Dienvidafrikā. 
Kompanija pie šāda secinājuma 
nonākusi laboratoriskā pētījuma 
rezultātā. Pētījumā nav konstatēta 
ievērojama antivielu līmeņa sa -
ma zināšanās, pielietojot vakcīnu 
pret Lielbritanijā sastopamo pa -
veidu.

Attiecībā pret Dienvidafrikā 
atklāto paveidu vakcīnas iedar-
bībā novērots sešas reizes mazāks 
antivielu līmenis, bet līmenis, do -
mājams, ir pietiekams, lai no  dro-
šinātu aizsardzību pret vīrusu. 
Tikmēr britu farmācijas giganta 
AstraZeneca vadītājs Paskāls So -
riots 25. janvārī nosodīja dažu 
valstu pieeju vakcīnu devu iegū-
šanai. Viņš uzvēra, ka Covid-19 
vakcīnu parādīšanās varēja būt 

pamats svinībām, bet diemžēl tā 
neesot bijis, jo bijusi jūtama valstu 
uzvedība, kas raksturojama kā “es 
pirmais”. Soriots arī piebilda, ka    
ir godīgi teikt, ka pasaule varēja 
un tai vajadzēja būt labāk saga-
tavotai šai pandēmijai.

***
Ukrainai dāvina 

transportlīdzekļus militārās 
medicīnas spēju stiprināšanai
Nacionālie bruņotie spēki Uk -

rainas bruņotajiem spēkiem dā -
vinājumā nodevuši septiņus tran-
sportlīdzekļus militārās medicī-
nas spēju stiprināšanai, tādejādi 
apliecinot Latvijas atbalstu Uk  rai-
nai ceļā uz eiroatlantisko integ-
rāciju. 

Dāvinājuma pasniegšanas cere-
monijā Nacionālo bruņoto spēku 
Gaisa spēku bazē Lielvārdē pie-
dalījās aizsardzības ministrs Artis 
Pabriks un Ukrainas vēstnieks 
Latvijā Oleksandrs Miščenko.

***
Baltijas valstu 

Ārlietu komisiju priekšsēži 
19. janvārī, kopīgā paziņojumā 

nosoda Krievijas varas iestāžu 
veik to Alekseja Navaļnija aizturē-
šanu pēc viņa atgriešanās Krievijā. 
Tas acīmredzot ir kārtējais varas 
iestāžu mēģinājums apklusināt  
opozīciju un kritiķus. Krievijas 
varas iestādēm ir nekavējoties un 
bez jebkādiem nosacījumiem jā -
atbrīvo A. Navaļnijs un jāgarantē 
viņa drošība, teikts paziņojumā.

***
Atzinīgi novērtēts 

Elitas Krūmiņas darbs 
valsts kontrolieres amatā

Valsts prezidentam Egilam Le -
vitam notika tiešsaistes tikšanās 
ar valsts kontrolieri Elitu Krū mi-
ņu, atzinīgi novērtējot E. Krū mi-
ņas darbu astoņu gadu garumā 
Valsts kontroles (VK) vadībā. E. 
Levits augstu novērtēja E. Krū-
miņas paveikto darbu iestādes 
attīstībā, kā arī VK starptautiskā 
pārstāvniecībā.

Elita Krūmiņa

Valsts prezidents uzklausīja       
E. Krūmiņas skatījumu uz Valsts 
kontroles tālāko attīstību, kā arī 
pārrunāja VK līdzšinējo veiku-
mu. E. Krūmiņa uzsvēra, ka savā 
darbībā vienmēr ir izvirzījusi 
mērķi sasniegt rezultātu, tāpēc 
astoņi pavadītie gadi Valsts kon-
troles vadībā bijuši gana grūti un 
izaicinoši. VK izvērtēja savu dar-
bu, izveidoja jaunu stratēģiju, ra -

dīja mācību programmu saviem 
darbiniekiem kvalifikācijas celša-
nai.

***
Aicina uzsākt konferenci 

par Eiropas nākotni
18. janvārī ārlietu ministrs Ed -

gars Rinkēvičs piedalījās Eiropas 
Savienības (ES) Vispārējo lietu 
padomes sanāksmē videokonfe-
rences formātā. Diskusijā par Ei -
ropas nākotnes konferenci ārlietu 
ministrs uzsvēra digitālo platfor-
mu izmantošanu, kā arī aicināja 
konferenci veidot maksimāli ie -
kļaujošu un pieejamu. Vairākums 
dalībvalstu pārstāvju uzsvēra ne -
pieciešamību konferenci uzsākt 
pēc iespējas ātrākā laikā un pa -
nākt vienošanos par tās formātu 
un virsvadību. 

Sa  nāksmē Portugale informēja 
da  lībvalstu pārstāvjus par savas 
pre zidentūras Eiropas Savienības 
Pa  domē prioritātēm. Portugales 
pre zidentūras moto ir “Laiks gūt 
rezultātus – taisnīga, zaļa un 
digitāla atlabšana”. 

***
 Par Latvijas pilsoni atzīst  

Mikrotīkla izveidotāju 
Džonu Talliju

Bez debatēm vienas sēdes laikā, 
izskatot divos lasījumos steidza-
mības kārtā, Saeima 21. janvārī, 
atbalstīja likumprojektu par ASV 
pilsoņa, uzņēmuma “Mikrotīkls” 
izveidotāja Džona Martina Tallija 
(attēlā pa labi) atzīšanu par Lat-
vijas pilsoni. Par šo lēmumu bal-
soja visi klātesošie deputāti.

Likumprojektu sagatavoja Saei-
mas Pilsonības, migrācijas un sa -
biedrības saliedētības komisija, 
kuŗa to izskatījusi divās sēdēs un 
lēmusi to atbalstīt lielā vienprātībā, 
Saeimas sēdē sacīja komisijas va -
dītājs Andrejs Judins (JV). Jau tā-
jums tika skatīts slēgtās komisijas 
sēdēs. Likumprojekta anotācijā 
teikts, ka tas ir izstrādāts, lai atzītu 
ASV pilsoni Talliju par Latvijas 
pilsoni. Kopš 1995. gada Tallijs 
uzturas Latvijā, šeit nodibināja 
ģimeni, pašreiz audzina dēlu, Lat-
vijas pilsoni. Ir saņēmis Latvijā 
pa  stāvīgās uzturēšanās atļauju. 
Ta  llijs ir izveidojis vienu no lielā-
kajiem Latvijas telekomūnikāciju 
iekārtu un aprīkojuma ražošanas 
uzņēmumiem SIA “Mikrotīkls”, 
kas savu produkciju eksportē uz 
daudzām pasaules valstīm. Līdz-
tekus pamatdarbībai uzņēmums 

aktīvi iesaistās labdarībā, veicot 
apjomīgus ziedojumus Bērnu 
slim nīcas fondam, Latvijas Uni-
versitātei, Rīgas Techniskajai Uni-
versitātei, citām Latvijas izglītības 
iestādēm. Pētniecības, izglītības 
atbalsta un citos projektos uzņē-
mums pēdējos gados kopumā ir 
ziedojis vismaz piecus miljonus 
eiro. Tallijs sniedzis atbalstu Bēr-
nu universitātes klīniskās slim-
nīcas Onkoloģijas nodaļai, izvei-
dojis Bērnu onkoloģijas fondu. 
Par ieguldījumu mecenātismā un 
nopelniem Latvijas labā Tallijam 
2017. gadā ir piešķirts Atzinības 
krusts un viņš iecelts par Atzinības 
krusta komandieri.

***
Aizsardzības ministrija gatava 

palīdzēt cīņā pret vīrusu
Aizsardzības ministrija ir gata-

va iepirkt nepieciešamos aizsar-
dzības līdzekļus un palīdzēt Lab-
klājības ministrijai cīņā pret 
Covid-19 izplatību sociālās aprū-
pes iestādēs, savā mikroblogoša-
nas vietnes Twitterkontā 24. jan-
vārī pavēstījis aizsardzības mi -
nistrs Artis Pabriks (AP).Viņš 
norādīja, ka Aizsardzības minist-
rijas gatavību palīdzēt apliecinājis 
sarunā ar labklājības ministri Ra -
monu Petraviču (KPV LV). Ierak-
stā aizsardzības ministrs sacīja,   
ka “krizes situācijā valdības darbā 
ir jāvalda kolleģialitātei”. Ministru 
prezidents Krišjānis Kariņš (JV) 
izdevis rezolūciju, ar kuŗu uzdeva 
Labklājības, Veselības un Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijām līdz darba nedēļas 
beigām iesniegt koordinētas rīcī-
bas plānu tūlītējiem pasākumiem 
Covid-19 izplatības ierobežoša -
nai visās ilgstošas sociālās aprūpes  
un sociālās rehabilitācijas institū-
cijās. Kā atzīmēja Labklājības mi -
nistrijā, koordinētas rīcības plāns, 
par ko plašāk pastāstīs ministrijas 
pārstāvji, paredz pasākumu kopu-
mu tālākas infekcijas izplatības 
kontrolei visās ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitāci -
jas institūcijās. Plāns izstrādāts sa -
darbojoties Labklājības, Veselības, 
kā arī Vides aizsardzības un re -
ģionālās attīstības ministrijām. 
No šī gada sākuma Aizsardzības 
ministrijas paspārnē sāka darbo -
ties Valsts aizsardzības loģistikas 
un iepirkuma centrs (VALIC).

***
Pauž atbalstu Navaļnijam

Nesakcionētā pasākumā atbal-
stu Krievijas opozicijas polītiķim 
Aleksejam Navaļnijam Rīgā pie 
Krievijas vēstniecības pauduši 
vairāki desmiti cilvēku.

Valsts policijas preses pārstāve 
Gita Gžibovska apliecināja, ka 
policija atradās norises vietā, uz -
raugot, lai tiktu ievērota sabied-
riskā kārtība un drošība, kā arī 
epidemioloģiskās drošības pra sī-
bas. Pasākumā piedalījās vairāki 
desmiti cilvēku un tas noritēja bez 
starpgadījumiem.
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iestādēs, 24. janvārī apliecinājis 
aizsardzības ministrs Artis Pa -
briks (AP).

• Epidemiologu aprēķinātais 
Covid-19 infekcijas reprodukti vi-
tātes koeficients Latvijā šobrīd ir 
0,91, un tas nozīmē, ka 100 sa -
slimušo inficē 91 citu cilvēku, 
portāls Jauns.lv uzzināja Slimību 
profilakses un kontroles centrā 
(SPKC).

• Vidzemes rajona tiesa Lim-
bažos 21. janvārī, attaisnoja bijušo 
“Latvijas Dzelzceļa” valdes priekš-
sēdi Uģi Magoni un Igaunijas 
miljonāru Oļegu Osinovski, kuŗi 
bija apsūdzēti lietā par ku  kuļo-
šanu.

• Uz pastāvīgu dzīvi Latvijā, 
Zemgalē, pērn atgriezušies 158 
remigranti, tostarp ģimenes ar 
bērniem, aģentūru LETA infor-
mēja Zemgales plānošanas reģio-
nā (ZPR). Pagājušajā gadā Zem-
galē pārsvarā atgriezušās ģime -
nes ar bērniem, lielākā daļa remi-
grantu izvēlējušies atgriezties no 
Lielbritanijas.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

ANO ietvaros, jo īpaši dezin for-
mācijas apkaŗošanas jomā.

• Eiropas Komisija (EK) noslē-
gusi līgumu ar vakcīnu pret Co -
vid-19 ražotāju CureVac, kā re -
zultātā Latvijai tiek piedāvāts ie -
gā dāties 946 510 CureVac vakcī -
n as devu par 11 358 120 eiro, lie-
cina 21. janvārī  valdības sēdē ie -
kļautais Veselības ministrijas (VM) 
informātīvais ziņojums.

• Nav pamata uztraukumam, 
ka vakcīna pret Covid-19, kas 
satur RNS, var ietekmēt cilvēka 
DNS, Latvijas Radio raidījumā 
“Zināmais nezināmajā” vienprā-
tīgi apliecināja Latvijas Universi-
tātes Medicīnas fakultātes profe-
sore Una Riekstiņa, Rīgas Stradiņa 
universitātes Onkoloģijas institū-
ta vadošā pētniece Inese Čakstiņa 
un arī Latvijas Universitātes Mi -
krobioloģijas un biotechnoloģiju 
institūta vadošais pētnieks Jānis 
Liepiņš.

• Aizsardzības ministrija ir ga -
tava iepirkt nepieciešamos aiz  sar-
dzības līdzekļus un palīdzēt Lab-
klājības ministrijai cīņā pret Co -
vid-19 izplatību sociālās aprūpes 

ras jomā, kas apliecina sabied-
risko mediju aktīvu līdzdarbību 
Lat vijas kultūras dzīves procesos. 
Bal vu piešķir Latvijas Televīzija, 
Latvijas Radio un Latvijas sabied-
risko mediju portāls LSM.lv. Tra-
dicija aizsākta 2012. gadā, kad 
balvas tika pasniegtas par spilgtā-
kajiem 2011. gada kultūras noti-
kumiem. Ziemas balsojumam iz -
virzītie darbi Latvijas Radio un 
Latvijas Televīzijas žūrijas redzē-
jumā atzīti par oriģinālākajiem un 
kvalitātīvākajiem Latvijas kultū -
ras notikumiem, kas tapuši no 
2020. gada septembra līdz gada 
nogalei un ir cienīgi cīnīties par 
iespēju iegūt balvu “Kilograms 
kultūras”. Fināla balsojums sāksies 
1. februārī, bet apbalvošanas ce -
remonija notiks 27. februārī.

***
Izdoti pirmie 

latviski tulkotie Baltijas 
Asamblejas laureātu darbi

Pirmo reizi rasta iespēja vieno -
tā grāmatu serijā izdot Baltijas 
Asamblejas balvas literātūrā lau-
reātu darbus latviešu tulkojumā – 
igauņu dzejnieces Enes Mihkel-
sones dzeju krājumu “Tornis”, 
igauņu drāmaturga Jāna Tetes 
lu gu krājumu “Tilts” un lietuviešu 
dzejnieka Marcēlija Martinaiša 
dzeju krājumu “K. B. aizdomās 
turamais un citi dzejoļi”. Latvijas 
Rakstnieku savienības priekšsēdis 
Arno Jundze izsaka cerību, ka arī 
Lietuvā un Igaunijā varētu rast 
iespēju izdot Baltijas Asamblejas 
laureātu darbus. Baltijas Asam-
blejas balva literātūrā ik gadu tiek 
pasniegta igauņu, lietuviešu vai 
latviešu literātiem. Arno Jundze 
Latvijas Radio raidījumā “Kultū-
ras Rondo” atgādināja, ka sākot-
nējā iecere, tieši literātūras balvu 
dibinot, bija laureātu darbus izdot 
visās trīs Baltijas valstu valodās.

***
Ziņas īsumā

• 21. janvārī, notika Ministru 
prezidenta Krišjāņa Kariņa te -
lefona saruna ar Austrālijas 
prem jērministru Skotu Morri-
so nu (Scott Morrison). Sarunas 
laikā tika pārrunāti divpusējo 
attiecību stiprināšanas jautājumi 
un sadarbība starptautiskajās or -
ga nizācijās, tostarp sadarbība cīņā 
pret dezinformāciju. Latvijai ar 
Austrāliju notiek aktīva sadarbība 

kas vienība, un “mājsaimniecībai” 
būtībā vajadzētu būt ēku, lopu, 
ļaužu kompleksam, visu ar saim-
niecību saistīto darbu komplek-
sam. Biežāk mēs to lietojam tad, 
kad mēs domājam tikai par cil-
vēkiem, kas dzīvo kopā. Šajā no -
zīmē ieteicams būtu vārds “saime” 
vai būtībā jaunvārds “mājsaime”.”

Par 2020. gada nevārdu kļuvis 
“vaibs”, ko ieteicams aizstāt ar 
vārdiem “gaisotne” un “noskaņa”.

2020. gada vārda finālā izvirzī-
jušies: “mājsēde” (pārvietošanās 
ierobežojumi ārpus dzīvesvietas), 
“kovidioti” (apzīmējums ļaudīm, 
kam šī vārda lietotāja ieskatā ir 
atšķirīgs viedoklis par vīrusa 
SARS-CoV-2 izraisīto sērgu), “bur-
bulis” ar jaunu nozīmi – tuvējais 
informācijas un cilvēku saskars-
mes loks (infekcijas ierobežoša-
nas nolūkā) un par 2020. gada 
vārdu atzītais “sejauts” – neveiklā 
“mutes un deguna aizsega” vietā.

***
Barikāžu piemiņas koncerts 

Melburnā
Vijolniece Sofija Kirsanova bija 

sagatavojusi tiešsaites koncertu, 
lai pieminētu Rīgas barikāžu 30 
gadu jubileju. Koncertu varēja ap -
meklēt no trešdienas, 2021. gada 
20. janvāŗa. 

Sofija Kirsanova //  Foto: Lūkas 
Elberts

Barikāžu piemiņas koncertu 
atbalsta Melburnas Latviešu or  ga-
nizāciju apvienība. Tā izveidojusi 
ierakstu, tajā iekļaujot arī īsu pār-
skatu par Barikādēm un to vēstu-
risko kontekstu, atsauci uz Valsts 
prezidenta Egila Levita uzrunu 
Barikāžu konferencē 2021. gada 
13. janvārī Rīgā un filmu ar iz -
vilkumiem no Barikāžu dienām. 
Sofijas Kirsanovas koncertā ska-
nēja J. S. Bacha Eugène Ysaÿe un 
mūsdienu latviešu komponista 
Platona Buravicka skaņdarbi. 
Kon certa programmu ievadīja 
māksliniece.

***
Mazās ģildes ēkai – 155

1866. gadā Rīgā svinīgi atklāja 
arhitekta Johana Daniela Felsko 
projektēto Mazās jeb Svētā Jāņa 
ģildes namu. 2021. gads Mazajā 
ģildē tiks aizvadīts jubilejas zīmē, 
kuŗā tiks reālizētas dažādas aktī-
vitātes visa gada garumā. Jubilejas 
gadam sākoties, RKTMC “Mazā 
Ģilde” izsludina trīs konkursus – 
stāstu konkursu “Reiz Mazajā 
ģildē..”, fotokonkursu “Mazā ģilde 
fotoobjektīvā” un bērnu zīmē-
šanas konkursu “Skaista bilde – 
Mazā ģilde”, kuŗos vēlas aicināt 
radoši iesaistītes Rīgas un Latvijas 
iedzīvotājus.

***
“Kilograms kultūras” ziemas 

balsojuma uzvarētāji
“Kilograms kultūras” ir sabied-

risko mediju apbalvojums kultū-

***
“Dzintariņš” – “Dzintaros”
Adelaidē Jaunais gads ir iesācies 

ar radošu un priekpilnu ģimeņu 
nometni “Dzintariņš”. Piecpad-
smit ģimenes no 7. – 11. janvārim 
pulcējās Dzintaros, lai stiprinātu 
draudzības un pavadītu laiku lat-
viskā garā.

Dažas ģimenes varēja piedalī-
ties tikai vienu dienu, dažas divas, 
bet ikviens bija priecīgs par ie -
spēju pabūt kopā un apgūt ko 
jaunu. Galvenais noteikums bija, 
ka uz nodarbību jāierodas visai 
ģimenei kopā vai jābūt vismaz 
vie nam vecākam kopā ar bērnu. 
Rītos vilkām sarkanbaltsarkano 
karogu un dziedājām “Dievs, svē-
tī Latviju!”, lai atcerētos, kāpēc 
mēs esam šeit un kas mūs visus 
vieno.

***
“Mēs paliekam darbā jūsu dēļ..., 

jūs palieciet  mājās ....
Noslēgusies Rīgas Latviešu bied-

rības Latviešu valodas attīstības 
kopas un Latvijas Rakstnieku sa -
vienības ikgadējā, jau astoņpad-
smitā akcija “Gada vārds, ne -
vārds un spārnotais teiciens”. 
Par 2020. gada vārdu kļuvis “se  j-
auts”, bet par nevārdu atzīts “vaibs”. 
Gada spārnotā teiciena titulu ie -
guvis aicinājums — “Mēs palie-
kam darbā jūsu dēļ. Jūs palieciet 
mājās mūsu dēļ!”.

2020. gada vārds, nevārds un 
spārnotais teiciens izziņots pirm-
dien, 2021. gada 25. janvārī  Zoom  
preses konferencē Rīgas Latviešu 
biedrībā (RLB). Starp 2020. gada 
spārnoto teicienu finālistiem ie -
kļuvuši: premjērministra Krišjā -
ņa Kariņa novembŗa nogales 
fraze: “Draugi, nav labi!” un jūnijā 
paustā atziņa, ka “Divi metri ne -
kur nepazudīs”; Valsts prezidenta 
dzīvesbiedres Andras Levites ap -
rīļa sākuma uzrunā izskanējusī 
doma: “Pašlaik mēs visi atroda-
mies vienā laivā, bet dažiem ir 
jāairē”; feisbukā tulkotājas Evijas 
Lipartes uzietā fraze: “Aitai plāns 
B (ir) vienmēr.” Savukārt martā 
izskanējušais Neatliekamās medi-
cīniskās palīdzības dienesta aici-
nājums – “Mēs paliekam darbā 
jūsu dēļ. Jūs palieciet mājās mūsu 
dēļ!” – ieguvis 2020. gada spārnotā 
teiciena godu.

Par 2020. gada nevārda finā-
listiem atzīti: “ekrānšāviņš”, ko vē -
lams aizstāt ar vārdu “ekrānuz-
ņēmums”; “podkāsts”, kā vietā, lai 
izvairītos no neērtībām, “o” izru-
nājot kā divskani, labāk lietot 
vārdu “raidieraksts”; “mājsaim-
nie cība” ar pamatnozīmi – saim-
niecības (privātai, arī individuā -
lai, ģimenes lauksaimnieciskai 
ražo šanai paredzēta zemes platība 
līdz ar attiecīgajām celtnēm, in -
ventāru, lauksaimniecības dzīv-
nie kiem) utt. 

Tulkotāja Ieva Kolmane atzina: 
“Šis vārds bieži tiek lietots nevietā, 
proti, “saimniecība” ir ekonomi-

KANADA. Lai vairotu pozitīvas emocijas un uzturētu možu 
garu, Latvijas vēstniecība Kanadā aicina pievienoties 2021. gada 
ziemas piedzīvojumā – uzcelt sniegavīru! Lieliskam sniegavīram ir 
nepieciešama pareizā sniega konsistence – savstarpējās saistības 
pakāpe. Dienā, kad jūs varat viegli izveidot perfektu sniega piku/
bumbu (gaisa temperātūra ir aptuveni -1-0 °C vai 30–32 °F), ļaujiet 
piedzīvojumam sākties – dodieties ārā savā dārzā, pagalmā, parkā 
vai kādā citā vietā, kur ir pietiekami daudz sniega, un uzbūvējiet 
savu sniegavīru. Kad tas ir gatavs, uzņemiet dažas fotografijas (verti-
kālas un horizontālas) un nosūtiet to oriģinālus kopā ar nelielu 
aprakstu uz e-pastu: embassy.canada@mfa.gov.lv līdz šī gada 
februāŗa beigām.

UNGĀRIJA. 20. janvārī Latvijas ārkārtējā un pilnvarotā 
vēst niece Ungārijā Agnese Kalniņa iesniedza akreditācijas vēstuli 
Ungārijas prezidentam Jānošam Āderam (János Áder). Svinīgā akre-
ditācijas ceremonija notika Šandoras pilī Budapeštā. Sarunā ar pre-
zidentu vēstniece izteica apņemšanos turpināt darbu abu valstu 
divpusējās sadarbības stiprināšanā, īstenojot aktīvu polītisko dialo-
gu, kā arī attīstot ekonomisko un kultūras sadarbību. Latvija un 
Ungārija 2021. gadā svin diplomātisko attiecību dibināšanas simt-
gadi, kas ir nozīmīgs notikums abu valstu turpmākai daudzpusīgai 
sadarbībai.

UZBEKISTĀNA. 21. janvārī, Taškentā vēstnieks Michails 
Popkovs tikās ar Uzbekistānas ārlietu ministra vietnieku Šerzodu 
Asadovu. Tikšanās laikā pārrunāti aktuālie divpusējās sadarbības 
jautājumi un gatavošanās nākamajai Latvijas-Uzbekistānas Starpval-
dību komisijas sēdei. Tikšanās noslēgumā Uzbekistānas Ārlietu 
ministrijas vārdā Š. Asadovs apsveica Latvijas diplomātus ar Latvijas 
Republikas starptautiskās de iure  atzīšanas simtgadi, kuŗa tika 
atzīmēta 26.janvārī.



LAIKS 112021. gada 30. janvāris  – 5. februāris

KĀRLIS 
STREIPS

JURIS 
LORENCS

Jau savā pirmajā darba dienā 
jaunais ASV prezidents Džo Bai-
dens parakstīja vairākus rīko ju-
mus. Daži no tiem atcēla iepriek-
šējā prezidenta Donalda Trampa 
lēmumus. ASV atgriezās Pasaules 
Veselības organizācijā un Parīzes 
klimata nolīgumā, tika apturēta 
sienas būvniecība uz ASV robe-
žas ar Meksiku. Lai ierobežotu 
koronavīrusa Covid-19 izplatī ša-
nos, Baidens izdeva rīkojumu, 
kas uzliek par pienākumu valkāt 
sejas maskas federālajās ēkās un 
federālajai valdībai piederošās 
territorijās. Atklāti sakot, es ap -
skaužu Ameriku. Protams, mēs 
varam diskutēt par to, vai šie lē -
mumi ir labi vai slikti, pareizi vai 
nepareizi – tas atkarīgs no mūsu 
polītiskajām simpātijām. Es ap -
skaužu Ameriku par to, ka tai ir 
izlēmīga un efektīva izpildvara. 
Vakar tāds bija Tramps, šodien- 
Baidens. Milzīgs kontrasts ar šī 
brīža Latviju, kur Covid-19 pan-
dēmija izgaismo varas institūciju 
nespēju pieņemt ātrus, efektīvus 
un tālredzīgus lēmumus.

Kad aizvadītā gada nogalē Lat-
vija saņēma pirmo Covid-19 vak-
cīnu partiju, izrādījās, ka valstī 
nav vakcinācijas plāna! Ka val-
dība savlaicīgi nav iepirkusi visu 
iespējamo vakcīnu daudzumu. 
Sekoja ministres Ilzes Viņķeles 
demisija, kopš 7. janvāŗa Veselī-
bas ministriju vada partijas At -

Latvijā trūkst izlēmības
tīstībai/ Par pārstāvis Daniels 
Pav ļuts. Ministru prezidents Kriš-
jānis Kariņš intervijā Latvijas 
Radio 8. janvāra rītā vien noplāta 
rokas: “Tas ir nepiedodami, ka 
Latvijā vakcinācija pret Covid-19 
notiek tik gausi.” Patlaban steigā 
tiek veidots īpašs Vakcinācijas bi -
rojs, tā financēšanai valdība pie-
šķīrusi 640 000 eiro gadā. Tik -
mēr cilvēki, nodokļu maksātāji, 
jautā – vai tad šo darbu nevaja-
dzētu paveikt pašai Veselības mi -
nistrijai? Vai bruņotajiem spē-
kiem, kā tas jau notiek daudzās 
valstīs? Galu galā pastāv tāds vei-
dojums kā Imūnizācijas valsts 
padome, kuŗas nolikumā (apstip-
rināts Ministru kabinetā 2000. 
gada 26. septembrī) skaidri un 
gaiši ierakstīts: “Padomei ir šādi 
uzdevumi: profesionāli izvērtēt 
jautājumus, kas saistīti ar imūni-
zācijas polītikas izstrādi un īste-
nošanu, kā arī sekmēt ar imū-
nizācijas jomu saistīto jautājumu 
risināšanu, sniegt priekšlikumus 
par vakcinācijas kalendāru un 
vakcinējamo personu loka papla-
šināšanu”. Covid-19 pandēmija 
pasaulē plosās jau apaļu gadu. 
Tad jājautā, ko šajā laikā darīja 
Veselības ministrija un Imūnizā-
cijas padome?! Vienlaikus infor-
mācijas technoloģiju eksperti se -
cinājuši, ka tā saucamā “e- vese-
lība”, Latvijas veselības nozares 
gadiem ilgi veidotā informātīvā 

sistēma, nav izmantojama ie dzī-
votāju vakcinācijai pret Covid-
19. Tāpēc nolemts veidot jaunu! 
Bet laiks iet, un vīruss turpina 
plosīties. Vienīgā reālā iespēja sa -
glābt dzīvības un atgriezties pie 
ierastās dzīves ir vakcinācija. 
Diemžēl esam spiesti konstatēt, 
ka, salīdzinot, piemēram, ar Lie-
tuvu, mūsu valsts iepaliek gan 
vakcinācijas tempos, gan sagā-
dāto vakcīnu skaita ziņā. Vak ci-
nācijas process rit nepiedodami 
gausi. Ceturtdien, 21. janvārī, 
vakcīnas otro poti visā Latvijā sa -
ņēmuši vien 13 cilvēki, bet 22. 
janvārī – 17. Pavisam līdz 24. jan-
vārim Latvijā vakcīnas pirmo 
poti bija saņēmuši 16 900,  bet 
otro – 2 200. Lietuvā šie skaitļi ir 
58 100 un 9000.

Un ir tikai dabiski, ka šādos 
apstākļos cilvēki sāk uzdot jau-
tājumu – cik efektīva ir Latvijas 
polītiskā sistēma? Varbūt kaut 
kas nav pareizs pašos tās pama-
tos? 23. janvārī apritēja tieši divi 
gadi, kopš Saeima apstiprināja 
Krišjāņa Kariņa vadīto valdību.  
Šī ir visilgāk veidotā valdība at -
jaunotās neatkarības laikā. Sa -
eimā pārstāvētajām partijām bija 
nepieciešami trīsarpus mēneši, 
lai vienotos par koalīcijas valdī -
bu. Bet arī šīs koalīcijas pamati 
vairs nav droši. Jo partija KPV LV, 
kas vēlēšanās ieguva visvairāk 
latviešu vēlētāju balsu, ir izjukusi, 

izslēgusi no savām rindām Sa -
eimas frakcijas vadītāju un mai-
nījusi nosaukumu. Deputātu 
“stai gāšana”, partiju un frakciju 
iziršana pieder pie Latvijas polī-
tiskās ikdienas. Un tad nav brī - 
n ums, ka dzirdam un lasām – 
partijām, polītiķiem, amatper so-
nām neesot autoritātes. 1934. 
gada 15. maijā Kārlis Ulmanis, 
nespēdams paciest, kā toreiz tei-
ca, “partiju ķīviņus”, sarīkoja 
valsts apvērsumu un padzina 
Saeimu. Tolaik 4. Saeimā bija 
iekļuvuši 27 saraksti, sastādīt sta-
bilu valdību bija teju vai neie spē-
jami. Diemžēl tauta tā arī ne  kad 
nesagaidīja Ulmaņa solīto jauno 
Satversmi.

Šodien, lai iekļūtu Saeimā, jā -
pārvar 5 % barjera. Bet arī tas vēl 
nepasargā no nekompetentu, vie-
nas dienas perspektīvā domājošu 
cilvēku ienākšanas polītikā. Ko 
darīt?  Nebūšu oriģināls, ja izteik-
šu jau neskaitāmas reizes atkār-
totu domu – mainot Latvijas vē -
lē šanu sistēmu. Piemēram, pār-
ejot uz kārtību, kāda pašreiz dar-
bojas Lietuvā. Ar tautas vēlētu 
prezidentu. Ar Saeimas deputā-
tiem, kuŗi izjūt lielāku atbildību 
vēlētāju priekšā. No 141 Lietuvas 
Seima deputātiem 70 tiek ievēlēti 
pēc partiju listēm, bet 71 – vien-
mandāta apgabalos, līdzīgi kā 
šodien ievēl kongresmeņus un 
se  natorus ASV. Lietuva nav iz -

teikti prezidentāla republika. 
Taču pats fakts, ka valsts augstā -
ko amat personu tiešās vēlēšanās 
ievēlē jusi tauta, nenoliedzami tai 
pie šķir lielāku autoritāti. Es jau 
zinu, ko teiks šādas idejas opo-
nenti – pastāv risks, ka ārēju spē-
ku ma  nipulācijas dēļ tikšot ie -
vēlēts Latvijai naidīgs prezidents. 
Atru nāties jau var vienmēr. Bet 
laiks iet. Kopš neatkarības atjau-
no ša nas pagājuši trīsdesmit gadi, 
bet mēs joprojām dzirdam, ka 
tauta “nav nobriedusi”. Respektī -
vi – cil vēki ir dumji, tikai pateikts 
citos vārdos. Kāpēc Lietuva var, 
mēs – ne?

Kā Lietuvai veicies aizvadīta -
jos trīsdesmit gados kopš neat ka-
rības atgūšanas? Ja mēs pieejam 
formāli, no statistikas viedokļa, 
tad vismaz saimnieciskā ziņā 
labāk nekā Latvijai. Saskaņā ar 
Starptautiskā valūtas fonda no -
vēr  tējumu, iekšzemes koppro-
dukts, rēķināts pēc pirktspējas 
paritātes uz vienu cilvēku, Lietu-
vā 2020. gadā bija 38 600 tā sau-
camo starptautisko ASV dolaru, 
Igaunijā – 37 000, Latvijā – tikai 
30 600. Tātad 1,26 reizes mazāk 
nekā Lietuvai. Kāpēc tā noticis? 
1990. – to gadu sākumā mēs taču 
bijām līdzīgās pozīcijās! Varbūt 
atbilde slēpjas Lietuvas vēlēšanu 
sistēmā, kas spējusi radīt gudrā-
kus, atbildīgākus un izlēmīgākus 
polītiķus?

Sestdien, 23. janvārī, bija otrā 
gadadiena, kopš Latvijas Repub-
likas Saeima apstiprināja prem-
jerministra Krišjāņa Kariņa val-
dību.  Kariņš ir 14. valdības vadī-
tājs kopš Latvijas neatkarības at -
jaunošanas, un viņējā ir 21. val-
dība.  Pirmajā brīvvalsts periodā 
līdz Ulmaņa apvērsumam bija 
deviņi premjeri un 17 valdības.

Saeimai jaunā valdības vei do-
šana nebija vienkārša, jo 2018. 
gada oktobŗa 13. parlamenta vē -
lēšanās ievēlēja deputātus no sep-
tiņiem dažādiem sarakstiem, tajā 
skaitā trim, kuŗi iepriekšējā Saei-
mas sasaukumā nebija pār stāvē - 
ti – partija KPV LV (16 man dāti), 
Jaunā konservātīvā partija (JKP – 
16) un apvienība Attīstībai/Par 
(A/P – 13).  Pavi sam skaidrs kļuva 
fakts, ka po  lītiskais jēdziens Sa -
skaņa Sociāl de mokratiskā partija 
(23) kārtējo reizi paliks opozīcijā.  
Var dis ku tēt, vai tas ir pareizi vai 
neparei zi, bet Saskaņa un tās da -
žādās priekš teces nekad nav bi -
jušas valdošā koalīcijā, taču tā dē -
vē tajām latviskajām partijām pā -
rāk liela draudzēšanās ar minē to 
spēku varētu būt nāves zvans 
vēlētāju acīs.

Valsts prezidents jaunās Saei-
mas ievēlēšanas brīdī bija Rai-
monds Vējonis, un viņš pirmo 
valdības veidošanas iespēju pie-
dāvāja pārstāvim no vienas no 
tām partijām, kuŗas bija iegu vušas 

Divi gadi pagājuši
lielāko mandātu skaitu, Jānim 
Bordānam no JKP.   Ne  veiksmīgi.  
Nākamais piedā vā jums bija Al -
dim Gobzemam no KPV LV, kuŗš 
sākotnēji pie dā vāja bezpartejisku 
techno kra tu valdību, bet, kad 
Saeimā šī doma tika noraidīta, 
sāka sarunas ar visām partijām, 
izņemot Saska ņu.  Lielais jautā-
jums bija par to, vai koalīcijā ai -
cināt Zaļo un Zemnieku savienību 
(ZZS, 11 mandātu). JKP bija ka  tē-
go riski pret, citi iespējamie part-
neŗi ne tik ļoti, bet arī Gobzema 
kungam nekas nesanāca.

Trešais piedāvājums no Valsts 
prezidenta puses bija Krišjānim 
Kariņam, kuŗš 13. Saeimas vēlē-
šanās nekandidēja, lai gan bija 
Jaunās Vienotības (JV) valdes 
priekšsēdētājs un partijas kandi-
dāts premjēra amatam.  Skeptiķi 
tūdaļ satraucās – Jaunajai Vieno-
tībai jaunajā Saeimā ir tikai as -
toņi mandāti, un tā grib piedāvāt 
premjēru?!  Taču Kariņa kungs 
rāmā mierā sarunājās ar JKP, 
A/P, Nacionālo Apvienību (NA, 
13 mandātu) un KPV LV, un 
pāris nedēļu laikā valdība bija 
gatava.  Rezultātā JV, JKP, NA un 
KPV LV tika katrai pa trim, bet 
NA - divi ministra portfeļi.

Valdības veidošana izrādījās 
gandrīz fatāla partijai KPV LV. 
Jau minētais Aldis Gobzems at -
tiecīgajā sēdē kaismīgi sauca:   
“Šodien mēs balsosim par 

zaudētāju valdību, valdību, ko 
vadīs partija, kuŗa zaudējusi vē -
lē  šanās, balsosim par prem jēru, 
kuŗam bija bail startēt vēlēša -
nās!”  Daļa no deputātiem, kuŗi 
noraidīja dalību valdībā no frak-
cijas paši izstājās, citi tika iz -
raidīti.  Sausais atlikums, tā teikt, 
ir partija, kuŗā pēdējā mēneša 
laikā divas konkurējošas grupas 
ir centušās pārliecināt Uzņē mu-
mu reģistru (iestāde, kuŗa ir at -
bildīga arī par partiju reģis trē-
šanu), ka tieši tās ir tās pareizās 
un tās tiesiskās, kamēr otra 
grupa ir nekam nederīga.  Par 
nopietnu polītisku spēku to nu 
nekādi nevar uzskatīt.

Trīs no ministriem, kuŗi sāka 
darbu Kariņa valdībā, kopš pirm-
sākuma ir aizgājuši.  Kul tūras 
ministre Dace Melbārde (NA) 
2019. gadā ievēlēta Eiropas Par-
lamentā, un viņas vietā stājās 
operdziedonis un Rīgas domes 
deputāts Nauris Puntulis.  Vides 
aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrs Juris Pūce (A/P) 
iekūlās skandalā saistībā ar sa -
melošanos, un viņam nācās 
demisionēt. Pūces vietā stājās 
Artūrs Toms Plešs, cita starpā, 
pirmais valdības ministrs, kuŗš 
piedzimis pēc Latvijas neat ka-
rības atjaunošanas.  Un nesen no 
darba atbrīvota veselības minis-
tre Ilze Viņķele (A/P), par ko 
mū su avīzēs jau daudz rakstīts.

Sākot darbu, Ministru prezi-
dents pieteica piecas prioritātes:  
finanču sistēmas sakārtošana, 
tiesiskuma stiprināšana, bēdīgi 
slavenā OIK atcelšana, demo-
grafiskās situācijas uzlabošana 
un reģionālā reforma.  Pirmie 
divi no šiem uzdevumiem Lat-
vijas polītikā ir pastāvējuši jau 
sen.  Finanču sistēmas gadījumā 
ir bijušas sūdzības no ārvalstu 
institūcijām par pārāk nenopiet-
nu attieksmi pret korupciju.  Tie-
siskuma jomā sen bijusi problē-
ma ar pārāk gausiem tiesu pro-
cesiem.  OIK jeb tā dēvētā obli-
gātā iepirkuma komponente 
ener ģētikas tirgū tomēr ir saistī-
ta ar konkrētiem līgumiem, no 
kuŗiem tik viegli neatteikties.

Demografiskās situācijas uz -
labošana arīdzan jau sen ir bijis 
karsts kartupelis mūsu valstī, 
kuŗā kopējais iedzīvotāju skaits 
turpina samazināties.  Grūti 
spriest, ko iesākt, jo ne jau ar 
varu valsts var piespiest savus 
iedzīvotājus vairoties.  Turklāt 
jaundzimušo bērnu un līdz ar to 
iedzīvotāju skaits ir ar tendenci 
samazināties daudzviet indus-
triā lajā un attīstītajā pasaulē.

Atliek reģionālā reforma, un  
tā ir joma, kuŗā valdība nudien, 
lai arī ne bez ievērojamām grū -
tī bām, panāca savu.  Pagājušā 
ga  da jūnijā Saeima pēdējā la  sī-
jumā apstiprināja administrātī -

vi territoriālo reformu paketi, 
kuŗas ietvaros pašvaldību skaits 
mūsu valstī samazināts no 119 
uz tikai 42.  Procesu pārraudzīja 
jau minētais reģionālās attīstības 
ministrs Pūce un par šo likumu 
bija gaŗākās debates Saeimas 
vēsturē, taču galu galā koalīcija 
noturējās, un šogad jūnijā būs 
pašvaldību vēlēšanas jaunajā ie -
kārtā.  Izņemot Rīgu, kur, kā zi -
nāms, tas pats Pūce pērn ar Saei-
mas atbalstu atlaida iepriekšējo 
domes sasaukumu un augustā 
bija jaunas vēlēšanas, kuŗu rezul-
tātā ievēlētā dome amatā paliks 
līdz pat aiznākamajām pašval-
dību vēlēšanām 2025. gadā.

Visilgāk Ministru prezidenta 
postenī, ja neskaita Ulmaņa 
diktatūras laiku, ir bijis Valdis 
Dombrovskis (Vienotība).  Dom-
brovska kungs vadīja trīs da  žā-
das valdības, kopumā 1777 die-
nas.  Visilgākais amatā pavadī -
tais posms vienas valdības laikā 
bija Mārim Kučinskim (ZZS, 
1077 dienas).  Ivara Godmaņa 
pir mā valdība ilga 1136 dienas, 
taču 471 no tām bija divvaldības 
apstākļos laikā, kad vēl nebija 
sabrukusi Padomju Savienība.  
Komentāra rakstīšanas dienā 
Krišjānim Kariņam bija 732. 
diena amatā.  Jādomā ka viņa 
vadītajai valdībai izdosies no -
turēties līdz pat nākamajām 
Saeimas vēlēšanām 2022. gadā. 
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Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas 

valsts budžeta līdzekļiem

Mūzeji visā pasaulē spēj izstādīt 
tikai niecīgu daļu no savām krā ju-
mu bagātībām. Daži priekšmeti 
tiek izstādīti retāk nekā citi, jo tie 
prasa īpašus eksponēšanas ap  stā-
k   ļus to apjoma vai trausluma dēļ.

Kuŗš gan to būtu domājis, ka 
kultūras iestāžu slēgšana kā 
COVID-19 pandēmijas rezultāts 
ir radījusi mūzejiem jaunas iespē-
jas! Arī mūzejam “Latvieši pa  sau-
lē”. Agrāk ik mēnesi Latvijas Na -
cionālās bibliotēkas vestibilā bija 
aplūkojams “Mūzeja priekšmeta” 
stends, kuŗā tika izstādīti dažādi 
krājuma priekšmeti ar stāstu. Ta -
gad, ņemot vērā apstākļus, “Mē -
neša priekšmetu” vairs nav iespē-
jams iepazīt klātienē – informācija 
un attēli par to ir pieejami tikai 
tīmekļa vietnēs un diasporas pre-
ses publikācijās. Tas savukārt no -
zīmē, ka “lielumam vairs nav 
nozīmes” un mūzejam ir iespēja 
izvēlēties tādus “Mēneša priekš-
metus”, kuŗi līdz šim neietilpa iz -
stāžu stendā! Tālab kopš 2020. 
gada decembŗa mūzejs publicē in -
formāciju par nozīmīgiem priekš-
metiem krājumā, kuŗi parasti 
sava apjoma vai izmēra dēļ ne -
nonāk vitrīnās un nav pieejami 
publikas apskatei. Austrālijas lat-

Lielizmēra dārgumi mūzeja “Latvieši pasaulē” krājumā

viešu Blūmu ģimenes relikvija – 
pūralāde – ir viens no tiem.

Ansis Blūms (1919 – 2005) ar 
sievu Tatjanu un meitu Daci iz -
brauca no Rīgas bēgļu gaitās 1944. 
gadā. Vācijas bēgļu nometnē 
Ansim un Tatjanai piedzima dēls 
Pēteris. Pēc vairākiem bēgļu no -
metnēs pavadītajiem gadiem Blū-
mu ģimene nonāca Brisbenā 
(Brisbane), Austrālijā, kur Ansis 
pats savām rokām uzbūvēja ģi -
menei māju.

Šo latvisko pūralādi Ansis dari-
nājis kā dāvanu savai meitai Dacei 
Dambergs dzimšanas dienā. Tā 
stāvēja Daces mājā goda vietā, 
rotāta ar svečturiem vai ziediem 
vāzē. Dacei šī pūralāde bija ap  lie-
cinājums viņas tēva amatnie cības 
prasmēm koka un kapara ap  strā-
dē, kā arī ģimenes latvie tī bas uz -
turēšanai. Dace stāsta: “Pūr lādē nav 
vietas mantām. Tā ir pilna ar tau-
tasdziesmām, kuŗas mana mam-
ma iemācīja. Pašā dibenā guļ “Stā-
dīju ieviņu” – tā ir pirmā tautas-
dziesma, ko mamma man iemā cīja.”

Pūralāde, ko darinājis Ansis 
Blūms 1993. gadā Kvīnslendas 
(Queensland) pavalstī, 
Austrālijā

Ansis Blūms ceļā no Eiropas uz Austrāliju uz kuģa SS Wooster 
Victory 1948. gadā // FOTO autors nezināms

T R I M DA S  A R C H Ī V U  M Ā J U P C E Ļ Š

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) A. Apīņa Reto grāmatu 
un rokrakstu lasītavas krājuma 
rokrakstu daļā glabājas aptuveni 
1300 inventāra vienības – dažā-
das 20. gadsimta otrās puses lat-
viešu trimdas izcelsmes archi-
vālijas: sarakstes materiāli, per -
so niskie dokumenti, dienas grā -
matas, materiāli par trimdas po -
lītisko un sabiedrisko organi zā-
ciju un latviešu uzņēmēju darbu. 
Šie materiāli atrodas 29 per so-
nālajos rokrakstu fondos, kā arī 
kā citos tematiskajos rokrakstu 
fondos. Pie šāda veida materiā-
liem pieder, piemēram, rakst-
nieku Valentines Lasmanes, Jāņa 
Klīdzēja un Jāņa Jaunsudrabi - 
ņa sarakste ar tautiešiem trimdā, 
kā arī Dzintara Soduma sastā-
dītie komentāri un liecības par 
Džeimsa Džoisa darba “Uliss” 
tulkošanu un izdošanu.

Trimdas polītisko darbību 
rak sturo Brūno Kalniņa biogra-
fijas materiāli un dokumenti par 
LSDSP darbību Zviedrijā 1950. – 
1990. gados. Ar latviešu literātu 
un polītiķu darbu trimdā saistī -
tie materiāli atrodami arī LNB 
Re  tumu krājumā izveidotajā so -
ciāl  demokratu valstsvīra Fēliksa 
Cielēna rokrakstu fondā (šifrs 
RXA397) un literātūrzinātnieka 
Rolfa Ekmaņa fondā (šifrs 
RXA357), kur ietilpst arī doku-
menti par radiostacijas “Radio 
Brīvā Eiropa” latviešu redakcijas 
darbu. Materiāli par koŗa un 

biedrības “Dziesmuvara” dar bī-
bu trimdā iekļauti rakstnieces 
Melānijas Vanagas fondā (šifrs 
RXA295, vienības nr. 72 – 74). 
1999. un 2000. gadā LNB saņē-
ma Latviešu bēgļu nometņu do -
kumentāro materiālu kollekciju 
par 1945.–1949. gadu (šifrs 
RXA353).

Trimdas izcelsmes archivāli -
jas LNB saņēmusi kā privātper-
sonu vai trimdas organizāciju 
dā  vinājumus jau kopš 1991. 
ga da, un vairāki rokrakstu fondi 
joprojām tiek papildināti, pie-
mēram, architekta Gunāra Bir-
kerta fonds, kā arī tiek saņemti 
jauni dāvinājumi. 2001. gadā 
LNB saņēma no Daugavas Va -
nagu fonda izveidotās Latviešu 
kultūras vērtību krātuves “Strau-
mēni” Lielbritanijā prāvesta Rin-

golda Mužika 16. – 19. gs. attēl-
izdevumu un karšu kollekciju, 
kas tika iekļauta Retumu krā-
juma tematiskajos fondos.

No bagātīgā trimdas izcelsmes 
archivāliju klāsta var atzīmēt ap -
jomīgākos personālos fondus: 
grāmatizdevēja Miķeļa Goppera 
fondu (šifrs RXA393, fonds sa -
tur 409 inventāra vienības), po -
lītiķa Žaņa Unāma fondu (šifrs 
RXA366, 289 vienības), teologa 
un vēsturnieka Haralda Biezā 
fondu (šifrs RXA263, 881 vie nī-
ba; 2020. gadā tika pabeigta fon-
da materiālu apstrāde un ievie-
tošana krātuvē), bibliotēku dar-
binieka Ādolfa Sprūdža fondu 
(šifrs RXA378, 134 vienības) un 
rakstnieka Gunara Janovska fon-
du (šifrs RXA440, 108 vie nības), 
kas ietver apjomīgu saraksti ar 

trimdas latviešu kultūras dar-
biniekiem.

Ārpus fondiem šobrīd atrodas 
2019. – 2020. gadā dāvinājumā 
saņemtie dzejnieces Veltas Sni-
ķe res personiskās sarakstes ma -
teriāli un dokumenti (kollekcijas 
veidošana turpinās). 2020. gadā 
LNB Retumu krājumā sāka vei-
doties t.s. hibridfondi, kuŗos ie -
tilpst gan papīra dokumenti un 
attēli (zīmējumi, fotografijas u.c.), 
gan digitāli radītās archivālijas. 
Šai katēgorijai pieder divi jau-
nākie archivāliju dāvinājumi, 
kas tika saņemti 2020. gada no -
galē: tie ir LU mecenāta Gunta 
Bērziņa dāvinātie materiāli, kas 
apkopoti Gunta un Laimas Bē r-
ziņu fondā, un filologa Kārļa 
Draviņa fondā apkopotie mate-
riāli par viņa dzīvi un darbu.

Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas Reto grāmatu un rokrakstu 
krājuma komplektēšanas mērķis 
ir izveidot universāla satura ie -
spējami pilnīgu Latvijas un lat-
viešu dokumentārā mantojuma 
krājumu tā saglabāšanai un iz -
mantošanai pētniecībā. Krāju -
ma mērķauditorija galvenokārt 
ir zinātnieki, akadēmiskā sabied-
rība, studenti, mūzeju un archī-
vu speciālisti, novadpētnieki, kā 
arī ikviena persona, kuŗas in -
tereses saistās ar Latvijas kultūr-
vēsturiskā mantojuma izzinā-
šanu.

Krājuma rokrakstu daļā tiek 
komplektēti ar Latvijas territo-

riju un sevišķi ar latviešu kultūru 
saistītas kultūrvēsturiski nozī -
mī gas archivālijas (arī digitāli 
veidoti teksti un attēli), orga ni-
zāciju vai personu radītie mate-
riāli, kam ir nacionāla mēroga 
nozīme.

LNB rokrakstu krājuma saturs 
ir universāls, vērsts uz Latvijas 
kultūrtelpas izpētes avotu vāk-
šanu un glabāšanu.

Izplatītākie archivāliju veidi 
LNB Retumu krājumā

1. Dažādu nozaru darbu ne -
pub licēti manuskripti, publicētu 
darbu manuskripti. 2. Rokraksta 
grāmatas, to noraksti. 3. Daiļ ra-
des materiāli (piezīmes, izraksti, 
melnraksti). 4. Sarakstes mate riā-
li. 5. Biografiski materiāli (per-
soniski, darbību apliecinoši), 
dokumenti. 6. Fotografijas un 
citi vizuālie materiāli. 7. Audio-
materiāli. 8. Apbalvojumi un 
pie miņas lietas. 9. Digitāli radīti, 
satura un kultūrvēsturiskās vēr-
tības ziņā krājuma profilam at -
bilstīgi personālarchīvu un in -
stitūciju izcelsmes materiāli.

Sazinieties – Mārtiņš Min taurs, 
LNB Alekseja Apīņa Reto grā -
matu un rokrakstu lasītavas va -
dītājs, Latvijas Nacionālā biblio-
tēka Mūkusalas iela 3, Rīga, Lat-
vija, LV-1423 retumi@lnb.lv Tālr.: 
00 371 67716025

Trimdas archivālijas Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Alekseja Apīņa Reto grāmatu un 

rokrakstu lasītavas krājumā
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SALLIJA
BENFELDE

Sestdien, 23. janvārī, vairāk 
nekā 110 Krievijas pilsētās un 
pilsētiņās notika atbalsta akcijas 
Aleksejam Navaļnijam – Putina 
un viņa partijas opozicionāram. 
To dalībnieki prasīja atbrīvot Na -
vaļniju no apcietinājuma, un no -
vērotāji lēš, ka pasākumos visā 
Krievijā piedalījušies vairāk nekā 
100 tūkstoši cilvēku. Aizturēti vai-
rāk nekā 3500 cilvēku, pret vi -
ņiem ierosinātas gan administrā-
tīvās, gan krimināllietas.

Īsa notikumu vēsture
Kā zināms, Navaļnijam pagā-

jušā gada  20. augustā kļuva slikti 
lidojuma laikā no  Tomskas  uz 
Maskavu, pilots veica ārkārtas no -
laišanos Omskas lidostā, un Na -
vaļnijs  ar saindēšanās pazīmēm 
nesamaņā tika nogādāts Omskas 
slimnīcā. Omskas ārsti apgalvoja, 
ka tās ir viņa veselības problēmas, 
ka nekādu indēšanas pazīmju  
nav un ka nav vajadzības piesais -
tīt ārzemju speciālistus. Atļauja 
ko  mā esošo opozicionāru izvest 
no Krievijas netika dota. Tomēr 
rezonance bija tik liela, ka 22.au -
gustā Navaļnijs no Krievijas tika 
pārvests uz Vāciju, kur viņa ārstē-
šanu uzņēmās Berlīnes Univer-
sitātes klīnika “Charite”.  2.sep-
tem brī Vācija paziņoja, ka iegūti 
neapstrīdami pierādījumi, kas 
apliecina, ka Navaļnijs ir saindēts 
ar nervus paralizējošu kaujas vie-
lu, kas pieder pie zināmās “No -
vičok” grupas. Šo atzinumu vēlāk 
apstiprinājušas arī Francijas un 
Zviedrijas laboratorijas.  Rietum-
valstis pieprasīja Krievijai pa -
skaidrojumus, taču Kremlis ir no -
raidījis jebkādu savu saistību ar šo 
slepkavības mēģinājumu. Krie vi-
jas varas iestādes joprojām atsakās 
ierosināt krimināllietu par  Na -
vaļ nija  saindēšanu. No Krievijas 
pu ses izskanēja apgalvojumi, ka 
notikušais bijis Rietumvalstu pro-
vokācija un, ja Navaļnijs arī tika 
saindēts, tad to izdarījuši Rietumu 
aģenti. Savukārt Vācijas kancleres  
un Vācijas ārlietu ministra Heiko 
Māsa kopīgi izplatītajā paziņoju-
mā tika uzvērts, ka  “ņemot vērā 
Navaļnija kunga prominento lo   -
mu polītiskajā opozīcijā Krie vijā, 
varasiestādes tur tiek steidzami 
aicinātas izmeklēt šo gadījumu 
līdz pēdējai detaļai un pilnīgi 
caurspīdīgi”. 

Navaļnija atgriešanās
Pēc gandrīz piecu mēnešu dzī-

ves Vācijā Navaļnijs nolēma at -
griezties Krievijā, par spīti tam,  
ka bija zināms, ka pret viņu ie -
rosinātas vairākas krimināllietas 
un ka viņš, visticamāk, tiks aiztu-
rēts. Uz lidostu Vācijā opozicio-
nāru pavadīja Vācijas policija, ap -
sargājot viņu. Navaļnijs kopā ar 
sievu un preses sekretāri atgriezās 
Krievijā svētdienā, 17. janvārī. 
Pirms viņa atgriešanās Putins ni -
cīgi izteicās: “Kam viņš ir vaja-
dzīgs?! Ja gribētu, tad novestu lie-
tu līdz galam”, ar to domājot, ka 
būtu noindējuši, ja būtu gribē - 
juši to darīt. Vēl pirms tam Putins 
bija izteicies arī, ka Navaļnijs sevi 
saindējis pats.

17. janvārī Vnukovas lidostā 
Maskavā, kur bija jānolaižas lid-
mašīnai, kurā atradās Navaļnijs, 

Krievija bez likumiem un tiesībām
pulcējās diezgan daudz viņa at -
balstītāju, ieradās arī labi bruņota 
policija. Lidostas ēkās ļāva ienākt 
tikai pasažieŗiem ar biļetēm, vai-
rāki sagaidītāji tika aizturēti, arī 
Navaļnija māte. Tālākais atgādi-
nāja trilleri, kuŗu tiešraidēs tran-
slēja neatkarīgais Krievijas kanals 
tvrain.ru un arī vēl citas ārvalstu 
kompānijas.

Kad lidmašīna jau atradās Vnu-
kovas gaisa telpā, tai tika dota ko -
manda riņķot virs pilsētas, tad 
tika paziņots, ka Vnukovas lidosta 
ir slēgta it kā techniskas kļūmes 
dēļ, lidmašīnu ar Navaļniju un pā -
rējiem pasažieŗiem un vēl vis maz 
vienu lidmašīnu pārvirzīja uz   
citu lidostu. Tika bloķēti arī visi 
ceļi, lai  Vnukovā nevarētu ne ie -
braukt, ne izbraukt no tās. Pēc 
brīža kļuva zināms, ka lidmašīna 
novirzīta uz Šeremetjevas lidostu.
Tomēr daļa žurnālistu paspēja 
izbraukt no Vnukovas lidostas, 
pirms pieeja tai tika bloķēta. 

Šeremetjevā pēc pasu kontroles 
Navaļnijs tika aizturēts, aizvests 
uz policijas iecirkni, kur steidzīgi 
tika sarīkota tiesas sēde, un tās 

lēmums bija opozicionāru apcie-
tināt uz 30 dienām, pēc tam tikšot 
lemts par viņa tālāko likteni.

Atbalsta demonstrācijas 
un gājieni

Esot apcietinājumā, Navaļnijs 
aicināja 23. janvārī pulcēties at -
balsta demonstrācijās, viņa at  bal-
stītāji šo ziņu izplatīja tālāk. Ne -
atkarīgie novērotāji lēš, ka atbal -
sta pasākumos piedalījušies vai -
rāk nekā 100 tūkstoši dalībnieku. 
Pilsētās, kuŗās šie pasākumi bija 
gaidāmi, tika koncentrēti ļoti lieli 
policijas un specvienības OMON 
spēki. Izskanēja arī ziņa, ka pie 
Maskavas izvietota bruņu tech-
nika, lai vajadzības gadījumā ie -
saistītu arī to. Jau dienu pirms 
demonstrācijām sākās Navaļnija 
zināmāko un aktīvāko atbalstītāju 
aizturēšana, kas notika jau pirms 
cilvēku sapulcēšanās atbalsta de -
monstrācijām. Augstskolām, tech-
nikumiem un skolām tika izsū -
tīti brīdinājumi, ka vecāki ir at -

bildīgi par to, lai viņu bērni ne -
piedalītos  demonstrācijās. Tās 
notika visā Krievijā, arī Sibirijā, 
Tālajos Austrumos. Jakutijā sals 
todien bija mīnus 50 gradi pēc 
Celsija, tomēr atbalsta pasākums 
notika. Tiešraidēs un foto redza-
mais atgādināja kādu sirreālu 
filmu – cilvēkiem izelpojot, vei  -
do jās sala migla, un gan demon-
strantus, gan policistus ieskāva 
tāds kā miglas mākonis. Protams, 
tādā salā ilgi nostāvēt nebija ie -
spējams nekādā apģērbā ne de -
monstrantiem, ne policistiem, 

tādēļ pasākums neturpinājās stun-
dām ilgi, kā tas notika daudzviet 
Krievijā. Sākoties atbalsta demon-
strācijām, policisti un OMON 
vienības kļuva aizvien brutālākas, 
tika aizturēts aizvien vairāk cil-
vēku, tie tika sisti, vilkti pa zemi, 
lai gan demonstrācijas bija mier-
mīlīgas. Pret vakaru vietām sā - 
kās arī pretošanās, demonstranti 
skandēja ne tikai: “Atbrīvojiet Na -
vaļniju”, bet atskanēja arī kopīgi 
skandēti saukļi: “Nost Putinu!”

Maskavā tika veikta neliela ap -
tauja demonstrantu vidū, un iz -
rādījās, ka aptuveni puse dalīb-
nieku ir jaunāki par 31 gadu, bet 
44 procenti pirmo reizi piedalās 
protesta vai atbalsta demon strā-
cijā. Izrādās, daudzu pacietībai 
punktu bija pielikusi informācija 
par Gelendžikā pie Melnās jūras 
uzcelto Putina pili, kuŗas vērtība 
jau šobrīd tiek rēķināta ap 100 
miljardiem rubļu. Videofilmu par 
šo pili neilgi pēc Navaļnija at -
griešanās bija izplatījis viņa di -

binātais Pretkorupcijas fonds, un 
to sestdien bija noskatījušies ap  -
tuveni 54 miljoni cilvēku ne tikai 
Krievijā. Ārprātīgā un neaptve ra-
mā pils greznība bija nokaitinā -
jusi daudzus. Interesanti, ka par 
šīs tautai nozagtās naudas ironis-
ku simbolu dažu dienu laikā bija 
kļuvusi tualetes poda tīrīšanas 
birste – Putina pilī šis apzeltītās 
birstes maksā ap1000 eiro gaba -
lā. Jāpiebilst, ka atbalsta mītiņi no -
tika arī daudzās pasaules valstīs. 
Piemēram, Latvijā piketā iepre-
tim Krievijas vēstniecībai pie da-

lījās ap piecdesmit cilvēku. Ku -
penās tika iespraustas tualetes 
birstes, nokrāsotas ar zeltainu 
krāsu.

Protestētāji Maskavā apmētāja 
specvienības kaujiniekus un poli-
cistus ar sniega pikām, kas, pro-
tams, izskatījās pat mazliet smie -
k lī gi, bet tagad izrādās, ka mētā-
šanās ar sniegu jeb pikošanās ir 
uzbrukums kārtības un drošības 
sargiem, par ko var bargi sodīt.

Jāpiebilst, ka sestdien notikušais 
tik ļoti atgādināja to, kas kopš 
augusta notiek Baltkrievijā, ka, 
skatoties tiešraides, brīžam šķita, 
ka tā ir Minska vai kāda cita Balt-
krievijas pilsēta, kur specvienības 
un policija darbojas ļoti nežēlīgi. 
Piemēram, Pēterburgā omonietis 
neapstājoties iespēra pa vēderu  
54 gadus vecai sievietei, kuŗa no -
krita, ar galvu smagi atsitoties  
pret asfaltu. Kā ziņo mediji, šīs 
sievietes stāvoklis naktī uz svēt-
dienu strauji pasliktinājies, un 
viņa bezsamaņas stāvoklī atrodas 

reanimācijā. Tiešraidē varēja vē -
rot arī to, ka vakarā OMON jau 
centās aizturēt ikvienu, kuŗš at -
rodas uz ielas, pat ja nav demon-
strācijas dalībnieks. Aizturētajiem 
var uzrādīt jebkādu apsūdzību, 
advokātus pie aizturētajiem neie-
laiž, lieciniekus neuzklausa, jo 
pierādījumi nav vajadzīgi – tieši 
tāpat notiek Baltkrievijā.

Kas notiks tālāk?
To, kas notiks, manuprāt, nevar 

prognozēt neviens. Krievijā ir ti -
kai viens opozicionārs, un, lai gan 
daudzi vairs neatbalsta Putinu, ne 
visi atbalsta Navaļniju, tādēļ pro-
testētāju nav tik ļoti daudz, kā 
varētu gaidīt. Turklāt cilvēki ir 
iebiedēti, labi saprot, ka likumam 
Krievijā jau sen vairs nav nekādas 
nozīmes. Netrūkst arī Putina at -
balstītāju, it sevišķi vecākās paau-
dzes vidū. Un varas pusē ir polici-
ja, specvienības, ieroči un cietu -
mi. Jā, Baltkrievijas Lukašenko 
laiks ir beidzies, Putina laiks arī 
beidzas, bet šīs beigas, it sevišķi 
Krievijā, vēl var vilkties gadiem 
un nav zināms, cik dzīvību tas 
paņems un ar ko tas beigsies.

Būtiska loma ir arī masu medi-
jiem, jo visi oficiālie mediji (un 
citu Krievijā gandrīz nav) ziņoja, 
ka demonstrācijās piedalās tikai 
daži simti, varbūt daži tūkstoši 
cilvēku. Diemžēl arī Latvijā nereti 
tiek lasīti vai skatīti Kremļa medi-
ji, un cilvēki sociālajos tīklos la -
sīta jam uzticas vairāk, nekā, pie-
mēram, sabiedriskajos medijos 
esošajai informācijai. Gadās arī 
diezgan muļķīgas situācijas, kad 
kāds notikumi vērotājs kaut ko 
nepamana vai nesaprot, ieraksta 
savus “atklājumus” sociālajos tīk-
los, un viņa sekotāji ir sajūsmā par 
šo “vienīgo patiesību”. Tā sestdien, 
piemēram, kāds Facebook lieto-
tājs Latvijā bija paskatījies foto-
grafijas un videoierakstus no Puš-
kina laukuma Maskavā – cilvēku 
nebija daudz, žurnālistu zaļajās 
vestēs un policistu bija vairāk. 
Protams, sekoja “atmaskojošs ie -
raksts” Facebook. Ieraksta autors 
nebija pamanījis, ka pasākums 
sākas tikai plkst.14 un ka līdz tam 
vēl ir gandrīz divas stundas, tāpat 
kā nebija pamanījis, ka Latvijai un 
Maskavai nav viena laika zona. 
Savukārt tie, kuŗiem varbūt Krie-
vijas “kārtība” patiktu labāk, un 
tie, kuŗi ne pārāk daudz zina, bet 
ir neapmierināti ar visu, pauž, ka 
nav ko jaukties citu valstu darī-
šanās, mums tur nav nekādas da -
ļas, jo pašiem problēmu pietiek. 
Pat dažs Latvijas polītiķis nu jau 
gandrīz vai citē Putinu, kuŗš 
Baltijas valstis dēvē par šuneļiem, 
kas rej aiz žoga.

Manuprāt ir vērts atcerēties tei-
cienu: ja neinteresējies par polī-
tiku, tad polītika agri vai vēlu 
interesēsies par tevi, un tas var 
beigties slikti.

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



LAIKS 2021. gada 30. janvāris  – 5. februāris14

Triju kaŗu veterāns,  latvietis 
ASV armijas seržants majors Zi -
gurds Lieljuris droši vien ir da -
žādu kaŗu pieredzējušākais vīrs. 
Gribot negribot nāk prātā jau tā-
jums no Latvijā populārās dzies-
mas izrādē “Šveiks” – kuŗš ir la -
bākais no visiem kaŗiem? Jo div-
metrīgais vīrs ar Dieva žēlastību  
ir saglabājis galvu uz pleciem, 
izejot cauri Otrajam pasaules ka -
ŗam, kā arī Korejas un Vjetn amas 
kaŗiem katram pa divi lāgi. Un 
nevis kā aizmugures žurka, kā 
apgādniekus vai viņiem līdzīgos 
nereti dēvē kauju virsnieki, bet 
kopā ar kareivjiem būdams vada 
vai rotas komandieris, vai arī   
virs nieku tuvākais padomdevējs 
priekšējās pozicijās un speciālajos 
uzdevumos.

Armijā ir arī savi paradoksi, kas 
tādi šķiet tikai pirmajā brīdī. 
Liekas, jo vairāk zvaigžņu uz zī -
motnēm, jo staltāk tavā priekšā 
kāds izslejas. Tomēr Rietumvalstu 
armijās, jo sevišķi amerikāņu, ne -
reti ir vīri, bieži vien jau iesir -
miem deniņiem, kuŗus godbijīgi 
pirmie sveicina pat virsnieki, lai 
gan viņi nēsā seržanta zīmotnes. 
Tas nav parasts seržants, bet ser-
žants majors, kam ir sevišķi uzde-
vumi, sevišķa misija armijā. ASV 
armijas reglaments nosaka, ka 
vada komandieŗim jābūt virs-
niekam, tomēr no 20 vadu ko -
mandieriem Korejas kaŗā diviem 
bija seržanta majora dienesta pa -
kāpe, un Zigurds bija viens no 
tiem.

Liktenis bija lēmis, ka vispirms 
iepazinos ar šī leģendārā kaŗavīra 
formu un tikai pēc tam ar tās 

Zvaigžņotajam kaŗavīram 
Zigurdam Lieljurim - 90ANDRIS 

KĻAVIŅŠ

nēsātāju. Mūsu Kaŗa mūzejā ikvie-
nu apmeklētāju piesaista ASV 
seržanta majora formas tērps ar 
neskaitāmiem apbalvojumiem. 
Kopā sanāk – 44.

Zigurds dzimis 1931. gada 19. 
janvārī Jelgavā,  Latvijas Brīvības 
cīņu dalībnieka Augusta Lieljura 
ģimenē. Otrā pasaules kaŗa laikā, 
būdams tikai trīspadsmit gadus 
vecs, bet liela auguma, Zigurds ie -
kārtojās palīgdarbos kaŗa slimnī-
cā, kur strādāja viņa māte. Kopā 
ar slimnīcu Zigurds nokļuva gan 
Kurzemes cietokšņa frontē, gan 
vēlāk Vācijā. Pēc dienesta angļu 
apsardzes vienībās sekoja izceļo-
šana uz ASV, un 1952. gadā viņu 
iesauca armijā. Pēc apmācībām 
Zigurds jau ir Korejā, 7. korejiešu 
divīzijai piekomandētajā speciā -
lās grupas komandieris, kuŗa ie -

saistās kaujās Ziemsvētku kalnā. 
No sekojošām cīņām trīs ir tā sau-
camās lielkaujas, un viena no tām 
ilgst veselu mēnesi. Latviešu kaŗa-
vīrs drosmīgi cīnās plecu pie ple -
ca ar korejiešu un amerikāņu 
vīriem, saņemot pirmos apbal-
vojumus.

Pārtraukumos starp otro ko -
man dējumu uz kaŗa darbības vie-
tām Korejā un vēlāk Vietnamā, 
Lieljuris ir gan instruktors un pa -
domdevējs bataljona stābā Vācijā, 
gan dažādās ASV pavalstīs.

Kaut arī Z. Lieljuris ir brīniš -
ķīgs un atsaucīgs sarunu biedrs, 
par cīņām Vietnamā viņš runā 
nelabprāt. Pat rūdītam un asiņai-
nas elles izgājušam kaujiniekam 
atmiņas par nežēlīgo partizānu 
kaŗu uzplēš apdzijušas vātis. 

Asins sūcējas dēles, kas atelpas 
brīžos bija jāurbina ar nazi no 
miesas, uzmācīgie moskītu bari 
Mekongas slapjajos džungļos, 
šķiet tikai sīkumi, ja salīdzina ar 
domām par kritušajiem bied -
riem. Pieredzētas gandrīz simt 
kaujas Mekongas ielejā ‒ vairāk 
nekā ikviens cilvēks, šķiet,  varētu 
izciest. Kā atzīst kaŗavīrs, tādos 
apstākļos, kādi valda šajā Viet-
namas reģionā, pat ar moderno 
kaŗa technoloģiju bruņotai armi-
jai partizānu kaŗā nav cerību gūt 
pilnīgu uzvaru. Tomēr arī šķie-
tami bezcerīgās kauju epizodēs 
latvietis nav zaudējis savas profe-
sionalā kaŗavīra iemaņas un dros-
mi. Kādā kaujā, kad kritusi treš-
daļa rotas un tās komandieris, 
Lieljuris pārņēmis rotas vadību, 
sekmīgi to pārdislocējis, un kauju 
uzvarējis, glābjot kaŗavīru dzīvī bas. 
Tieši par to Zigurds Lieljuris sa -
ņēma vienu no augstākajiem ASV 
militārajiem apbalvojumiem – 
“Bronzas zvaigzni ar ozolla pām” – 
par varonību kaujā. Pavēli pa -
rakstījis ASV stāba priekšnieks 
Vietnamā ģenerālmajors V. T. Ker-
vins. Pēc nelielas rehabilitā cijas 
Japānā, Z. Lieljuris 1969. ga  dā tika 
otrreiz sūtīts uz Vjetnamu pie     
17. parallēles ar slaveno 101. iz -
pletņlēcēju divīziju. Šajās kaujās 
izcilais latviešu kaŗavīrs vēl div -
reiz par drosmi un varonību tika 
apbalvots ar “Bronzas zvaigzni ar 
ozollapām”.

Zigurds par saviem apbalvo-
jumiem nestāsta, šīs ziņas nācās 
iegūt no citiem avotiem. Toties 
viņš labprāt atceras ASV mediķu 
un glābēju vienību kaujiniekus, 

kuŗi, parādot izcilu varonību un 
pašaizliedzību, glāba džungļos ie -
lenktos vai ievainotos biedrus, 
izmantojot hēlikopterus. Labus 
vārdus viņš saka par vietnamiešu 
kaŗavīriem, kuŗi ir nepārspējami 
maskēšanās meistari, izcili izlūki, 
un džungļos viņiem nav līdzvēr-
tīgu karotāju. Mežonīgajā vidē 
dzimuši un auguši, iemācījušies 
to izmantot kaŗa apstākļos. Viņi   
ir tuvāk dabai un zvēriem nekā 
ienācēji, tāpēc tajos apstākļos ne -
pārspējami.

Uz jautājumu – vai amerikāņi 
kaŗu Vietnamā zaudēja, Z. Liel-
jurim ir sava atbilde. “Kaŗu Viet-
namā nevar salīdzināt ar klasiskā 
kaŗa apstākļiem un noteikumiem. 
Galvenokārt mēs bijām kaŗa ma -
teriālu piegādātāji un padom de-
vēji. Nevarējām uzbrukt ciemiem, 
kuŗos bija ļoti grezni un iespai -
dīgi vietnamiešu Budas tempļi.  
To iz  mantoja pretinieks. Pat na -
pa lms, ar ko izraisīja džungļos 
ugunsgrēkus, bija bezspēcīgs Me -
kongas ielejā, kur ūdens kaŗavī-
riem bija līdz jostas vietai un 
mūžamežu koki bija tikpat vareni 
kā ticības celtnes. Bet jākaŗo bija, 
atzīst Lieljuris, ‒ tajā kaŗā zaudēja 
polītiķi, bet ne kaŗavīri”.

Zigurds Lieljuris dažādos kaŗos 
ir pierādījis latviešu kaŗavīra dros-
mi, neizmērojamo izturību un 
militāro prasmi cīņā pret komū-
nisma rēgu, kas alka izplatīties uz 
mūsu planētas, un pret kuŗu lat-
viešu kaŗavīri ir lējuši asinis da -
žādos laikos un kaŗalaukos.

Lielajā jubilejā, vēlot izturību 
un veselību, izcilo kaŗavīru sveic 
arī Latviešu virsnieku apvienība!

ASV Instruktoru akadēmijas 
Fortdžiksā, Ņūdžersijā, ko -
mandants. 1982. gads

Pēc atgriešanās no Korejas kaŗa 
1953. gads

JURIS
ULMANIS,

zemessargs

Viena Senās Romas leģiona 
kaŗavīru paēdināšanai ik dienu 
bija nepieciešamas 120 aitas vai 
60 cūkas, tādēļ romieši kaŗagā-
jienos medīja un ēda visu, ko 
varēja nomedīt. Eiropas bruņi-
nieki krusta kaŗos nereti kaujā 
devās tik izbadējušies, ka pār-
trauca cīnīties, tiklīdz bija tikuši 
līdz pretinieku pārtikas nolikta-
vai. Tas krustnešiem maksāja 
zaudējumu vismaz divās nozī-
mīgās batālijās. Arī Napoleona 
armija rēgulāri saskārās ar badu, 
tādēļ bez žēlastības “izēda” visu, 
ko atrada iekaŗotajās zemēs.

Pagātnes bēdīgā pieredze no -
stiprinājusi polītiķu un ģenerāļu 
aprindās pārliecību, ka kaŗa vī - 
r iem augsta cīņasspara uzturē-
šanai ir jābūt paēdušiem. Turklāt 
maltītei jābūt gatavai ēšanai un 
ērti notiesājamai kaujas ap -   
stāk ļos, nevis uz uguns vārītas 
put -ras bļodiņai. Tādēļ vismaz 
NATO valstu armijās kopš pa -
gājušā gadsimta beigām kaŗavī-
riem tiek izsniegta sausās pār-
tikas deva.

Latvijas armijā šādas kom-
paktas pārtikas pakas parādījās 
vien 2006. gadā NATO samita 
laikā, un toreiz tika iepirktas no 
lietuviešiem. Pirms tam mūsu 
kaŗavīri tika ēdināti armijas vir-

Kāda ir maltīte kaujas laukā?

tuvēs, liekot plastmasas maisi-
ņos maizi, speķi un citus pro-
duktus. Tikai kopš 2008. gada 
sausās uzturdevas tiek sistēma-
tiski iepirktas un izsniegtas mā -
cībās esošajiem kaŗavīriem un 
zemessargiem

Nacionālā virtuve kaujas 
laukā

Lai arī paku komplektēšanas 
princips NATO valstu armijās ir 
līdzīgs, ēdienu izvēle ievērojami 
atšķiras. Tajā iekļauti gan katras 
tautas nacionālie ēdieni, gan arī 
eksotiski produkti. Latvijas ka  ŗa-
vīru ēdienkarte izceļas ar daudz-
veidību, un lielākoties produk-

cija ir vietējās izcelsmes. Lai ka -
ŗa vīriem nebūtu jāēd vienveidī-
ga maltīte, pieejami vismaz de -
viņu veidu pamatēdieni ar gaļu. 
Piemēram, vistas gaļa ar rīsiem, 
gaļa ar makaroniem, gaļas sau-
tējums ar grūbām, pupiņas ar 
gaļu, gaļa ar dārzeņiem, sautēta 
liellopa gaļa mērcē, liellopa ak -
nas krējuma mērcē, zirņu bie -
zenis ar kūpinātu cūkgaļas krū-
tiņu vai cūkgaļa ar griķiem.

Pamatēdiena svars ir 240 gra-
mi, un pārtikas pakā ir arī 100 
grami rudzu maizes, ātri paga-
tavojama biezputra ar augļiem, 
ogām vai citām piedevām, 40 
grami šokolādes vai konfekšu, 

paciņa džema, medus, riekstu, 
rozīņu vai citu žāvētu augļu. 

Ēdiena iesaiņojums stipri at -
gādina lidmašīnu ekonomiskās 
klases piedāvājumu, vienīgi ga -
ļas pamatēdiens ir viegli attai-
sāmā skārda konservu kārbā, 
nevis ar pārtikas plēvi pārvilktā 
folija traukā. 

Dzērienu piedāvājumā ir ātri 
pagatavojams sausais kafijas 
maisījums un tējas maisiņš, kā 
arī cukura graudiņi. Ūdeni gan 
jāsagādā atsevišķi. Parasti kaŗa-
vīri to nēsā līdzi metalla blašķē. 
Pakā ir arī ūdensdrošā maisiņā 
ielikta sērkociņu kastīte, mitrās 
salvetes, plastmasas karote un 
sausais spirts ēdiena uzsildīšanai. 

Vienas sausās uzturdevas pa -
ci ņas svars ir no 500 līdz 750 
gramiem, un tā ir tik kompakta, 
lai ietilptu kaŗavīru bruņu uz -
kabes sistēmas universālajā somā. 
Visas pakas enerģētiskā vērtība 
ir aptuveni 1200 – 2200 kaloriju, 
un tas nozīmē, ka ar divu, trīs 
paku saturu var uzņemt visu 
dienai nepieciešamo enerģijas 
devu. Tātad ar to pietiek, lai ne 
vien remdētu izsalkumu kaujas 
laukā, bet arī justos paēdis. Tur-
klāt gar šīgi paēdis. 

Sausā uzturdeva iepakota her-
metiski noslēgtā, ūdeni necaur-

laidīgā maskējošas krāsas poli-
mēra maisā, kas ir klusi atverams 
un aizverams, kā arī nav kaitīgs 
cilvēka veselībai. Pēc izlietošanas 
kaŗavīrs pārtikas produktu iepa-
kojumus savāc lielajā iepako ju-
mā, aizver to un liek atpakaļ 
so mā, lai vēlāk izmestu atkritu-
mu konteinerā. Tādējādi armija 
rūpējas, lai netiktu piesārņota 
vide.

Kazarmās ēd kā mājās
Jāuzsver, ka kaŗavīri nepārtiek 

tikai no sausās pārtikas. Tā pa -
matā domāta lauka apstākļiem, 
kad kaŗavīri atrodas mācībās vai 
kaujas misijā, un to ieteicams 
lietot ne vairāk kā trīs dienas pēc 
kārtas. Kazarmās kareivji parasti 
tiek baroti ar siltu, tikko paga-
tavotu ēdienu, kādu mājās vai 
sabiedriskās ēdināšanas vietās 
ēd pārējā sabiedrība. 

Viens no tautā iecienītās Rīgas 
Kinostudijas filmas “Vella kalpi” 
galvenajiem personāžiem, Edu-
ar da Pāvula atveidotais Ērmanis 
ne vienam vien skatītājam pali-
cis atmiņā ar teicienu: “Ar tukšu 
vēderu nav kaŗošana”. Tagadē-
jiem Latvijas armijas kaŗavīriem 
un zemessargiem par izsalkumu 
kaujas laukā noteikti nav jāuz-
traucas.
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Un ko nu?!SILVIJA GRIGULIS DŽONSA

(Turpinājums sekos)

(Turpinājums no Nr. 3)

Lai to visu papildinātu, letes 
galā atradās liels bundulis ar 
krānu. No tā lēja šķidrumu, kas 
izskatījās un garšoja pēc ūdens, 
kurā, kā man likās, mana vec-
māmiņa varētu būt mazgājusi 
traukus. Patiesībā tā bija vāja 
tēja, kam pieliets piens. Jau ag  rāk 
biju tādu dzērusi, bet man tā 
negaršoja. Šādu traukūdeni no -
rīt man bija pavisam grūti, tā -
pēc izvēlējos dzert vāju melnu 
kafiju, ko varēja ieliet no otra 
bunduļa. Vienīgi olu krēms pus-
dienās bija kaut kas līdz šim ne -
redzēti gards. Tas izskatījās tā, it 
kā būtu gatavots no olām, bet īste-
nī ba pēc olām negaršoja. Man tas 
ļoti garšoja, kaut arī ne  zināju, kas 
tas ir. Bija arī tum šas un ļoti plā -
nas gaļas šķēles, kas izskatījās pēc 
kurpju ādas. Citi teica, ka tas esot 
liellopu gaļas cepetis.

Patiesībā Anglija bija neparas-
ta vieta un daudz kas mani tur 
pārsteidza. Lielākā daļa ēdienu 
ļoti atšķīrās no mūsu ierastajiem. 
Piemēram, desas bija piepildītas 
ar kaut kādu pastu un tajās nebi-
ja ne mazāko gaļas pazīmju. Ga -
tavojot ēdienu, angļi vārīja kā -
postu zaļās lapas, kurpretī mūsu 
kāpostu galviņas bija lielas un 
baltas. Viņi nepazina arī skabē-
tus kapostus vai svaigi sarīvētus, 
Anglijā ēda arī mazus, nemizo-
tus kartupeļus.

Es atcerējos mūsu vecmāmi-
ņas gatavotās augļu sulas no 
āboliem, dzērvenēm, ķiršiem un 
sarkanajām jāņogām. Šeit bija 
tikai apelsīnu un tomātu sulas, 
kuras iepriekš nebijām dzēruši. 
Nebija ne skābpiena, ne skābā 
krējuma un pat nekāda veida 
rūgušpiena. Svaigu pienu lēja gan 
tējā, gan kafijā, un dažreiz kafijai 
pielēja arī karstu pienu. Tā kā 
nebija saldā krējuma, mēs daž-
kārt lējām klāt iebiezinātu pie -
nu un ar laiku pieradām pie šīs 
neparastās garšas.

Reiz mēs uzaicinājām pie sevis 
kādu angļu pāri. Mana mamma 
tajā laikā strādāja keramikas 
rūpnīcā “Burslem Pottery” un 
viņas priekšnieks gribēja redzēt, 
kā Anglijā dzīvo kara bēgļi. 
Mūsu ģimenē labākā kafijas pa -
gatavotāja skaitījās vecmāmiņa, 
un arī šoreiz godpilnais uzde-
vums cienāt viesus tika uzticēts 
viņai. Vecmāmiņa bija izstaigā-
jusi veikalus un nopirkusi arī be -
ramo cukuru, ar ko aizstāt cu  -
kur graudiņus, ko parasti ielika 
mutē pirms malka stiprās mel-
nās kafijas. Vecmāmiņas guļam-
istabā bija arī maza, apaļa 
elektriskā plītiņa.

Tā kā viesu uzņemšanai at -
sevišķas telpas nebija un mūsu 
rocība bija visai ierobežota, tad 
kafija un cepumi bija vienīgais, 
ko mēs varējām ciemiņiem pie-
dāvāt. Pieaugušie sēdēja uz gul-
tas malā saliktiem dīvāna spil-
veniem, bet mēs, bērni, stāvējām 
kājās vai tupējām uz grīdas. Sa -
runas raisījās labi, lai arī lauzītā 
angļu valodā.

No savas guļamistabas vecmā-
miņa atnesa paplāti ar porcelāna 

tasītēm, apakštasītēm un lielu 
kafijas kannu vidū. Mums, bēr-
niem, pasniedza apelsīnu sulu 
glāzēs. Abi mūsu viesi paņēma 
pa karotītei cukura, bet  atteicās 
no iebiezinātā piena, kas bija 
ie liets mazajā krējuma krūzītē. 
Viesiem piedāvājām šokolādes 
cepumus un pa visiem kopā sa -
rīkojām visai jauku “ballīti”. Mēs 
ievērojām, ka angļu pāris mūsu 
kafiju bija pagaršojis gan, bet 
īpaši ar to neaizrāvās. Jautāti, kā 
viņiem patīk šis īpašais dzēriens 
latviešu stilā, viņi abi apgalvoja, 
ka tas ir ļoti garšīgs un pieklājīgi 
atsāka to dzert.

Pēc ciemiņu aiziešanas, vec -
mā  miņa, kura bija devusi priekš-
roku cukura gabaliņiem, atklāja, 
ka ciemiņiem cukura vietā bija 
iebērusi sāli. Iepērkoties veikalā, 
viņa nebija varējusi pareizi izla -
sīt nosaukumu uz paciņas. Ta -
gad sapratām, kāpēc projām ejot 
angļu pāris bija pasmaidījis un 
teicis, ka izbaudījis sāļās kafijas 
garšu.

Anglija noteikti bija ļoti nepa-
rasta zeme, un tas, ka šeit visi 
smaidīja… ko tas īsti nozīmēja?

SKOLOŠANĀS
Kad ieradāmies Anglijā,  man 

bija 13 gadu un ļoti sliktas  angļu 
valodas zināšanas, tāpēc man 
nācās apmeklēt skolu, kas bija 
ierīkota turpat EVW (Eiropas 
brīvprātīgo darbinieku Lielbri-
tānijā) kopmītnēs. 

Angļu valodu mums mācīja 
tuvākās Skolotāju apmācības 
ko ledžas studenti. Tā bija daļa 
no viņu mācību prakses.

Kādu dienu pirms stundas 
sākuma mēs nolēmām paslēp -
ties lielajā skapī, kas vienlaikus 
kalpoja par noliktavu un tur 
nogaidīt, lai pavērotu, ko mūsu 
skolotājs teiks par šādu nedarbu. 
Ieradās jauns, glīts vīrietis un 
apsēdās pie skolotāja galda. Viņš 
nepamanīja, ka noliktavas dur-
vis blakus tāfelei nebija aizvēr -
tas pavisam ciet. Viņš to nemaz 
nevarēja pamanīt, jo sēdēja ar 
muguru pret mums. 

Skolotājs vairakas reizes ieska-
tījās pulkstenī, izņēma nodarbī-
bas pierakstus, pēc brīža piegāja 
pie loga, tad aizgāja līdz klases 
durvīm un ieskatījās gaitenī. 
Viņš izturējās tik normāli, ka 
mums kļuva garlaicīgi, un mēs 
iznācām no slēptuves, vienlai -
kus kliedzot: “Pārsteigums!”

Viņš noteikti arī bija pārsteigts, 
taču centās to neizrādīt. Viņš 
tur pināja uzvesties tā, it kā nekas 
nebūtu noticis un vadīja stundu, 
lai mūs ieinteresētu. Viņš stāstīja, 
ka Londonā ir liels pulkstenis, 
kas ir tik nozīmīgs, ka tam pat 
piešķirts nosaukums – Big Ben. 
Viņš turpināja mums mācīt, kā 
angļu valodā pareizi pateikt, 
kādu laiku pulkstenis rāda. 

Pats pārsteidzošākais ir tas, ka 
šī ir vienīgā mācību stunda, ko 
tik skaidri atceros. Stāstījums par 
laika noteikšanu katrā ziņā bija 
vērtīgs, taču vēlāk dzīvē man no -
derēja arī tas, ka stundas laikā 
skolotājs ne reizes nepieminēja 
mūsu pārkāpumu.  

Dienu pēc dienas viena ģime-
ne pēc otras pameta kopmītnes 
un atrada sev mājokļus tuvāk 
darbavietām. Tad mēs sirsnīgi at -
vadījāmies un sacījām daudzus 
laba vēlējumu vārdus aizbrau cē-
jiem. Bija ģimenes, kas emigrēja 
uz Kanādu vai ASV. Mūsu tētim 
bija jāpilda noslēgtais līgums ar 
fermas saimnieku, tāpēc Alsa ge-
rā (Alsager) mēs palikām ilgāk 
nekā gadu. Šajā laikā kopā ar 
br ā ļiem es apmeklēju Svētās  
Ma  rijas (St. Mary’s) skolu Krīvē 
(Cre we), kas atradās apmēram 
septiņu jūdžu attālumā no mūsu 
mājām. Uz skolu braucām vie-
tējā divstāvu autobusā. Viktors, 
būdams jaunākais, mācījās bēr-
nudārza grupā, Andrejs – jaunā-
kajā  pamatskolas klasē, bet es – 
vidusskolas 4. klasē. Manas sko-

las pilns nosaukums bija Sv. Ma -
rijas modernā vidusskola (St. 
Mary’s Secondary Modern 
School).

Angļu valodu toreiz pratu tikai 
mazliet, tāpēc centos ķert katru 
vārdu, ko sacīja skolotājs, pēc 
tautības īrs. Es tos pieraksīju uz 
savas tāfeles, lai vienlaikus tre-
nētu pareizrakstību. Mums ne -
kad neuzdeva mājasdarbus, jo 
lielākā daļa mācību stundu bija 
ar praktisku ievirzi. Es, pie mē-
ram, uzzināju, kā darbojas tua-
letes tvertne un pētīju autobusu 
attiešanas un pienākšanas laiku 
grafikus. Es atceros, ka mums 
bija jāzīmē dažādas kartes. Reizi 
nedēļā mums bija šūšanas un 
kulinārijas stundas. Matemātiku 
mācījāmies katru dienu. Darbo-
jāmies ar naudu – mārciņām, ši -
liņiem, penijiem un fārtingiem. 
Grāmatas mājās nest bija aiz-

liegts. Mūsu klases telpa atradās 
barakā otrpus ceļam blakus Sv. 
Marijas baznīcai, kas slējās ie -
pre tim galvenajai, no sarkaniem 
ķieģeļiem celtajai skolas ēkai.

Mūsu skolas direktors bija ļoti 
laipns. Tā kā skolā mēs bijām 
vienīgie ārzemnieki, viņš par 
mums rūpējās jo īpaši. Atceros, 
ka reiz biju iegājusi viņa kabinetā 
ar ābolu pīrāgu, kuru tajā dienā 
pati biju izcepusi. Es viņam pie-
dāvāju gabaliņu un viņš, laipni 
smaidīdams, to paņēma.

Vasaras semestra beigās di -
rektors iesauca mani savā ka  bi-
netā un jautāja, vai esmu izlē-
musi, ko darīšu pēc vasaras brīv-
dienām? Es biju pārsteigta, jo 
cerēju atgriezties skolā. Biju tur 
mācījusies tikai vienu gadu un 
septembra beigās man būs jau 

piecpadsmit. Direktors sacīja, ka 
man jāpārtrauc mācības un jāiet 
strādāt vai nu veikalā,  vai rūp nī-
cā, vai arī slimnīcā par sanitāri. 
Kas no šī piedāvājuma man de -
rētu  vislabāk? Viņš lēsa, ka vi s-
labākais varētu būt darbs veikalā, 
jo man padevās matemātika un 
atzīme šajā priekšmetā man bija 
krietni augstāka par vidējo.

Mani vecāki bija nesaprašanā. 
“Secondary Modern” izklausījās 
progresīva mācību iestāde, tur-
klāt darbojās kā katoļu skola.  Kā 
bērns varēja pamest skolu 14 
gadu vecumā? 

“Kā būtu ar gatavošanos ko  le-
džai?” direktoram jautāja mam-
ma. 

Viņš paskaidroja,  ka izvēloties 
turpināt izglītību, vienpadsmit 
gadu vecumā ir bijis jānokārto 
eksāmens, pretējā gadījumā jā -
dodas strādāt no piecpadsmit 

gadiem. Acīmredzot, piecpad-
smit gados visi skaitījās jau pie-
tiekami pieauguši un izglītoti, lai 
sāktu darba gaitas. Es tam neva-
rēju piekrist un mani vecāki arī 
ne.

Patiesībā vienpadsmit gados 
man pat nebija elementāro angļu 
valodas zināšanu. Kā es būtu    
va  rējusi nokārtot pārbaudes 
darbu, jo tajā laikā mēs vēl ne -
maz nebijām Anglijā? 

Alsagerā, kad mana māte 
strādāja porcelānu fabrikā, kur 
ražoja traukus, viņas atalgojums 
nebija visai liels. Viņa  bija pilnīgi 
apjukusi, taču darīt neko ne  va-
rēja, bija skaidrs, ka par tālāku 
izglītību būs jāgādā  pašiem un 
par to būs jāmaksā.

Mani nosūtīja uz Sv. Domini -
ka vidusskolu Stoukontrentas 
(Sto ke-on-Trent) pilsētā, kur skai-
tījos privāta skolniece. Es sa -
ņēmu iestājeksāmenu jautāju-
mus un šķiet, ka vismaz mate-
mātikas eksāmenu izturēju pie-
tiekoši labi. Man ļoti palīdzēja 
latviešu skolas programma Vā -
cijā, jo tajā jau bija ietvertas ma -
temātikas frakcijas un decimāl-
daļas.

Sv. Dominika skolā mācījās 
tikai meitenes. Man tas likās ne -
parasti. Vēl viena lieta, kas mani 
pārsteidza, bija tā, ka gandrīz 
visas meitenes vienbalsīgi apgal-
voja, ka viņām nepatīk matemā-
tika. Ar pārējiem priekšmetiem 
viņas varēja tikt galā un dažām 
tie pat patika, bet tikai ne ma -
temātika.

Jebkurā gadījumā man šī skola 
patika, vienīgi no rīta bija jāce -
ļas agri un jābrauc uz Stouke 
(Stoke) ar vilcienu. Sv. Dominika 
skolu apmeklēja arī viena man 
pazīstama meitene no mūsu 
kop mītnes Alsagerā (Alsager). 
Vi  ņa bija lietuviete un uz skolu 
mēs arvien braucām kopā.

1950. gadā tētis dabūja darbu 
Korbijā (Corby) un mēs pārcē-
lamies turp. Tagad mūsu dzīves-
vieta bija pašvaldības nams Nr 
133 Okupeišnroudā (Occupa-
tion Road).

Nākamajā gadā man bija jā -
kārto gada noslēguma eksāmeni, 
tāpēc nevarēju pārcelties uz Kor-
biju kopā ar visiem. Oksfordas 
un Kembridžas apgabala skolu 
programma atšķīrās no tās, ko 
noteikusi Ziemeļu universitāšu 
territorija. Man vajadzēja kārtot 
eksāmenus vecajā skolā. Kad ģi -
mene aizbrauca uz jauno dzīves-
vietu, es paliku Sv. Dominika 
vidusskolas internātā.

Lielākā daļa audzēkņu nedēļas 
nogalēs devās mājās, bet man tas 
nebija izdevīgi. Es paliku skolā 
kopā ar dažiem ārzemju studen-
tiem no Francijas. Mājas darbu 
veikšanai kopmītnē mums bija 
obligāti noteikts klusais laiks. 
Vēlāk es pārcēlos uz valsts vi  -
dus skolu Ketteringā (Kettering),   
kas atradās netālu no Korbijas. 
Tur nevajadzēja maksāt mācību 
mak su, un es biju parastā skol-
niece, kas gatavojas vidusskolas 
pēdējās klases eksāmeniem.

Man ir 15 gadi - ideālais vecums. 1951. gads
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KRUSTVĀRDU MĪKLA Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

C I T U R  I Z L A S Ī T S

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

Krustvārdu mīklas 
(Nr.3) atrisinājums

Līmeniski. 2. ''Lo -
en grīns". 7. Dalbe.       

8. Imula. 9. Grodi. 11. Gids.       
12. Istabas. 13. Tisa. 17. Lemma. 
19. Apašs. 21. Asote. 23. Laima. 
24. Ētika. 25. Itaka. 26. Adele.  
28. Skiti. 29. Andi. 31. Kupejas. 
34. Vira. 38. Užava. 39. Odeta. 
40. Nandu. 41. Saimnieks.

Stateniski. 1. Talsi. 2. Leks. 3. 
Engrs. 4. Īrija. 5. Sika. 6. Alods. 
10. Osaka. 11. Galtonija. 14. 
Ape lācija. 15. Kasijas. 16. Ka -
riess. 18. Malta. 19. Apara. 20. 
Svēte. 22. Okapi. 27. Efeja. 30. 
Nauda. 32. Usuri. 33. Agave.     
35. Rauda. 36. Efas. 37. Vīns.

Līmeniski. 1. Naudas vienība 
Lielbritanijā. 4. Dzeltena krās-
viela. 6. Cilvēku grupa ar īpašu 
organizāciju. 7. Pilsēta Indijas 
austrumos.  8. Pilsēta ASV dien-
vidos. 10. Vēsturisks novads Ita-
lijas dienvidos. 13. Attīstības pa -
kāpe. 15. Vienvietīgas sacīkšu 
motorlaivas. 17. Ūdens navigā-
cijas zīmes. 19. Daudzkārtēja, 
ātra divu blakus skaņu mija. 20. 
Viens no Dānijas jūras šauru-
miem. 22. Pierādījums, kas iz -
slēdz apsūdzētā vainu. 23. Sma-
gums lidaparāta celtspējas rēgu-

lēšanai. 26. Gaļas ēdiens. 29. 
Īpašas konstrukcijas sprādzes. 
30. Gaŗš plāksnes gabals. 31. 
Valsts Āzijas dienvidaustrumos. 
32. Austrumnieku smēķēšanas 
ierīce. 33. Vingrinājums aktier-
mākslas technikas attīstīšanai. 
34. Seni priekšteči. 

Stateniski. 1. Pilsēta Ukrainā, 
Vorsklas krastos. 2. Šachta pa  ze-
mes komūnikāciju vizuālai kon-
trolei. 3. Mācību iestāde. 4. Ap -
strādāti dārgakmeņi ar reljefu 
attēlu. 5. Pavedienveidīgs me  -
talla izstrādājums. 7. Ārst nie cī-

bas procedūras cikls. 
9. Bīstamas vietas 
pur vā. 11. Somu kom-
ponists (1865-1957). 
12. I. Ziedoņa apraks-
tu grāmata. 14. Kri-
mas pussalas agrākais 
nosaukums. 16. Sausi 
augļi, neveroņi. 17. 
Div mastu burukuģis 
ar taisnām burām 
abos mastos. 18. Ģer-
māņu cilšu grupa. 21. 
Daugavpils agrākais 
nosaukums. 23. A. 
Bela romāns. 24. Pie-
na cukurs. 25. Graud-
zāļu dzimtas augs. 26. 
Krāšņu kurtuves. 27. 
Vēsturiska Rīgas pil-
sētas daļa. 28. Latviešu 
rakstniece. (1905-
1981). 
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Pirms valsts budžeta pieņem-
šanas Latvijas Tirdzniecības un 
rūp niecības kameras (LTRK) 
prezidents  Aigars Rostovskis, 
uzņē mējs, biznesa augstskolas 
"Tu  rība" īpašnieks, centās pa -
nākt, lai netiktu atvērta kā viņš 
saka otrā fronte – izmaiņas no -
dokļos. Po  lī tiskā lo  ģika, valsts 
pārvaldes domā ša nas veids šo -
reiz guva virsroku. Žurnālā Klubs 
Ros tov skis  dalās pārdomās par 
procesiem Lat vijā, par mūsu ie -
rēd  niecības un polītikas kvalitāti, 
par mums pa  šiem, par to, kāpēc 
galvenokārt esam labi pārvald-
nie ki, bet ne vizio nāri un veiks mī-
gi saim nie kotāji.

"Pirms diviem gadiem, kad 
Latvijai apritēja Simtgade, Bal ti-
jas valstu prezidenti ciemojās 
Amerikā un viesojās pie prezi-
denta. Iepretī Baltajam namam, 
otrā ielas pusē, atrodas ietek mī-
gākā Amerikas biznesa organizā-
cija – American Chamber of 
Commerce. Tur uzstājās Baltijas 
valstu prezidenti katrs ar savu 
runu. Neiegrimšu detaļās, bet Vē -
joņa kunga vēstījumā nesadzir-
dēju skaidru vēstījumu par Lat-

"Exel domāšana" 
neļauj ierēdņu domai pacelties spārnos?

viju. Pēc tam citā pasākumā mēs 
runājām, un es teicu: "Mums ir 
vajadzīga skaidra vīzija Latvijai. 
Lai mēs to iedotu saviem cilvē-
kiem un pasaulei." Viņa atbilde 
bija: "Ierēdņi nevar uzrakstīt."

Tad es sapratu, ka kaut kas  
nav kārtībā. Tāpēc mēs LTRK iz -
strādājām  vīziju un stratēģiju. 
Vīzijas loģika balstās šādā algo-
ritmā. Šobrīd pasaulē ir skaidri 
saprotams, ka attīstītās  valstis 
cīnās par gudriem, talantīgiem 
cilvēkiem. Ņemsim par piemēru 

Silīcija ieleju, no kuŗas nāk dau-
dzi veiksmīgi uzņēmumi. Ielejas 
būtība ir veidot apstākļus, kur  
pulcēties talantīgiem cilvēkiem, 
un mijiedarbības rezultātā kaut 
kas arī rodas. Manuprāt, Latvi -
jai ir jāiet tāds pats ceļš. Man ir 
pārliecība, ka tādā veidā mēs 
uzplauktu desmit, piecpadsmit 
gadu laikā. Pie mums valdība 
šā dās katēgorijās domāt nespēj, 
tur lidojums ir daudz zemāks.  
Pie mums tāda ir ieleja viduvējī-
bām. (..)

Man ir labs paziņa, bijušais 
Daugavpils Universitātes rektors 
Arvīds Barševskis, izcils zināt-
nieks. Viņš ir biologs un nodar-
bojas arī ar vaboļu pētniecību.  
Esmu ciemojies pie viņa, man 
reiz bija saruna ar laboratorijas 
vadītāju, kuŗa teica, ka pasaulē 
zinātnieki diskutē par to, kuŗa 
suga ir augstāk attīstīta – pamat-
suga vai tā, kuŗa uzsēžas citam 
uz astes. Parazīts!

Runājot līdzībās ar šo pie -
mēru, gribu teikt, ka pamata 
suga ir tie, kas rada – produktu, 
pakalpojumu. Ierēdniecību un 
lielu daļu  polītiķu patiesībā ne -
maz neinteresē, vai Latvijā kāds 
kaut ko rada. Viņi grib sēdēt un 
parazitēt uz naudas pārdales 
rēķina. Piemēram, šobrīd lielā-
kais tusiņš ir ap Eiropas  piešķirto 
RRF, t. i. atveseļošanas un noturī-
bas naudu, jo no turienes ienāks 
pusotra, divi miljardi. Lielākais  
jau tājums ir – kā mēs pārdalīsim 
naudu? 

Kas ir pusotra miljarda? No 
vienas puses, liela nauda, no 
otras, – ja mēs Latvijā uztaisītu 
izcilu vidi uzņēmējdarbībai, va -
rētu piesaistīt privātās investīcijas 
desmit un simt miljardu apmērā 
bez problēmām. Bet viņus, tos  
pa  razītveidīgi domājošos, intere-

sē pārdalīt! Ar naudu, kas nāktu     
no privātajām investīcijām, būtu 
citi spēles noteikumi, ierēdņi tur 
neko nevarētu pārdalīt. Šis ir 
stāsts par domāšanu īstermiņā 
vai ilgtermiņā. Tas parāda – vai 
esi polītiķis vai valstsvīrs. Ja esi 
valstsvīrs, tev neko nevajag pār-
dalīt. Tad tevi interesē, lai tava 
zeme uzplaukst. (..)

Premjēram Kariņam ar ekono-
mikas izpratnes līmeni viss ir kār-
tībā, viņam ir Rietumu iz  glītība, 
viņš zina, kas ir tirgus ekonomi -
ka un citas ekonomikas, kas ir 
Ādams Smits un kur rodas nau-
da. Es viņu neapskaužu, jo val-
dība sastāv no piecām partijām. 
Es redzu, ka Kariņš veic vienu 
funkciju – viņš valdību satur ko  -
pā. Lielā mērā polītika ir Fi  nanču 
ministrijas rokās, tie ir īstie nau-
das pārdalītāji. Kļūda, manuprāt, 
ir tajā, ka Kariņš ne  pietiekami iz -
manto iespēju part nerībā ņemt 
nevalststisko sektoru. (..)

Finanču ministrijai Latvijas 
ekonomikā ir pārāk liela vara.    
Ja skatāmes no tautsaimniecības 
viedokļa, Ekonomikas ministrija 
ir vāja, ja vēl ministrs ir vājš, tad 
šī savienība ir īpaši vāja. Un ja tā, 
tad Finanču ministrija dominē   
ar eksela domāšanu bez radīša -
nas lēmumiem."   



LAIKS 172021. gada 30. janvāris  – 5. februāris

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

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

Juvelieru meistari jau trešajā paaudzē!
KRIKIS JEWELERS

Pārdod, uzpērk, labo, izgatavo

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

kuŗus mēs mīlam un gribam iepriecināt.

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!

Sīkāka informācija atrodama LASL mājas lapā, paciņu nodaļā: www. lasl.com
vai zvanot: 973 744 6565.

Porziņģis ziedo  
labdarības fondam

Nacionālās basketbola asociā-
cijas (NBA) kluba Dalasas Ma -
vericks Latvijas basketbolists 
Kristaps Porziņģis turpina zie-
dot 500 ASV dolaru (411 eiro) 
par katru bloķēto metienu 
Mavericks labdarības fondam arī 
2020./2021.gada sezonā.

Iepriekšējā sezonā Porziņģis ar 
saviem bloķētajiem metieniem 
labdarībai veltīja fondam 104 
tūkstošus dolaru (85,504 eiro), 
kuŗi izmantoti, lai cīnītos ar badu 
bērnu vidū Teksasas zie  meļos.

“Viņš atkal ir atgriezies, lai 
palīdzētu. Kampaņa KrisStops 
nozīmē par katru šīs sezonas 
bloku ziedot 500 ASV dolaru, lai 
palīdzētu cīņai ar badu,” Twitter 
kontā vēsta labdarības fonda 
pārstāve Tamāra Džolija.

Ar Porziņģi labdarības jomā 
sadarbojas ātrās ēdināšanas res-
torānu uzņēmums Whataburger, 
kas par katru bloku pievienos vēl 
100 ASV dolarus (82 eiro). “Es 
parasti nedalos ar šīm lietām 
sociālajos tīklos, bet esmu ļoti 
lepns par šo lietu, kā arī liels 
paldies Whataburger par atbals-
tu,” piebildis Porziņģis savā 
Twitter kontā.

***
Kristaps Porziņģis aizvadīja 

salīdzinoši blāvu spēli, viņa 
pārstāvētajai Dalasas Mavericks 
ar 113:117 spēles izskaņā atzīstot 
Denveras Nuggets pārākumu, 
lie  cina Nacionālās Basketbola 
asociācijas (NBA) informācija. 

Spraigs sacensību moments // 
FOTO: USA TODAY Sports, 
Kevin Jaira

Porziņģis spēlēja gandrīz 33 
minūtes (32:57), kuru laikā 
atzīmējās ar 16 punktiem, sešām 
atlēkušajām bumbām, vienu re -
zultātīvu piespēli, vienu pār-

tvertu bumbu un vienu blo  ku. 
Kristps reālizēja tikai vienu no 
astoņiem tālmetieniem, piecus 
no desmit divpunktu me   tieniem 
un trīs no četriem soda metie-
niem. Porziņģim esot lau  kumā, 
Mavericks guva par 14 pun  ktiem 
mazāk, nekā sameta pretinieki.

Par pasaules
hokeja čempionātu

Latvija pieteiksies uz tiesībām 
pasaules hokeja čempionāta 
laikā uzņemt vēl papildu astoņas 
komandas, pēc valdības sēdes 
preses konferencē informēja 
finanču ministrs Jānis Reirs 
(JV). Valdība 21.janvārī  uzklau-
sīja Latvijas Hokeja federācijas 
(LHF) sniegto informāciju un 
pieņēma lēmumu, ka Latvija 
pieteiksies uz tiesībām hokeja 
čempionāta laikā uzņemt vēl 
papildus astoņas komandas. Mi -
nistrs atturējās komentēt jau tā-
jumu par iespējām no budžeta 
līdzfinancēt hokeja čempionāta 
rīkošanu Rīgā. Viņš piebilda, ka 
par šiem jautājumiem tiks lemts 
tad, kad būs zināms IIHF lē -
mums par čempionāta norisi.

Savukārt LHF prezidents un 
valdes priekšsēdis Aigars Kalvītis 
sarunā ar aģentūru LETA pauda, ka 
federācija ir gatava visu pasaules 
čempionātā hokejā pare dzēto spēļu 
aizvadīšanai Latvijā, piebilstot, 

ka par to ir informēta Starp-
tautiskā Hokeja federācija (IIHF).

Aicina daļu 
Pasaules 

čempionāta hokejā 
aizvadīt Rēzeknē

Saeimas deputāts Mārtiņš Bon -
dars (AP) rosina daļu no gai dā mā 
Pasaules čempionāta hokejā vī -
riešiem sarīkot Rē  zeknē. Bon dars 
sacīja, ka ir par to, lai valdība, 
skatot jautājumu par meistar sa-
cīkšu norises vietu, izvērtētu ne 
tikai Rīgu kā ie  spē jamo visa čem-
pionāta mājvietu, bet apskatītu 
arī iespēju sa  cen sību daļas nori-
sei Rēzeknē. “Tas simboliski būtu 
daudz atbil sto šāk nekā Rīgā. Mēs 
bijām devuši līdzekļus Rēzeknes 
Olimpis ka jam centram, zinām, 
ka čem pionāts notiks Latvijā, un 
tā ir visu, ne tikai rīdzinieku, 
nodokļu nauda. Tāpēc aicinātu 
izvērtēt šo jautājumu federācijā, 
valdībā. Visu var izdarīt, ja grib,” 
teica polītiķis.

Tokijas olimpisko 
spēļu nākotne

neskaidra
Tokijas Olimpisko un Paralim-

pisko spēļu liktenis ir neskaidrs, jo 
nevar izslēgt iespēju, ka pasā kums 

nenotiks, par Japānas reformu 
ministra Taro Kono teikto vēs tī-
jusi aģentūra Reuters. Pandēmijas 
dēļ Tokijas spēļu sarī košanā ir 
iespējams tiklab po  zi tīvs, kā ne -
gātīvs scenārijs, atzina Kono. Viņš 
uzsvēra, ka vēl ir priekšlaicīgi uz -
skatīt, ka spēles vasarā notiks. 
“Mums pašlaik jādara viss iespē-
jamais, lai saga tavotos spēlēm, bet 
tas varētu attīstīties jebkuŗā vir-
zienā,” teica Kono. “Viss var ga  dī-
ties, bet mums kā spēļu rīkotājiem 
jāizdara viss, ko spējam. Situācija 
nav vien kārša.” Savukārt Japānas 
prem jēra Josihides Sugas padom-
nieks Takeši Nīnami aģentūrai 
Reuters sacījis, ka nav pārliecināts 
par iespēju sarīkot Tokijas spēles, 
taču noteikti ir vērts tam pielikt 
visas pūles.

Neērtajā Kēnigzē 
trasē  

Latvijas skeletonists Martins 
Dukurs pēc neveiksmīga otrā 
brauciena finišēja vien 11. 
pozīcijā Pasaules kausa posmā 
Kēnigzē, bet viņa brālis Tomass 
Dukurs ieņēma astoto vietu.

Martins Dukurs
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D I E V K A L P O J U M II N  M E M O R I A M
(Turpināts no 8. lpp.)

(Turpināts  19. lpp.)

,,Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom,
Paliek vien dvēseles gaisma...”
(Ā. Elksne)

Brīdī, kad visa Latvija aiz -
puteņoja un pārtapa baltā 
pasakā – gleznā, kas piestāvētu 
karalienei, cēlai, elegantai un 
bezgala sievišķīgai, Vītolu 
fonda ziedotāja Anna Gram-
berga negaidot devās Mūžībā, 
piepildījusi sapni 
atgriezties mājās, 
dzīvi izdzīvojot 
līdz pilnībai un 
mīlot līdz pēdē-
jam elpas vilcie-
nam...

Anna Gram bergs 
dzimusi 1939. ga  dā 
Rīgā. Bērnību ko  pā 
ar māsu Aiju viņa 
pavadīja Meža-
parkā. Mamma 
bija ārste, bet tēvs 
ieņēma atbildīgu 
amatu, tāpēc par 
meitenēm rūpējās 
auklīte. Savukārt 
vasaras tika pa -
vadītas vec  mā mi-
ņas Frīdas Olavs 
lauku mājās ne -
tālu no Cēsīm. 
Tur bija kā pasakā – ziediem 
klātas pļavas, skaists mežs, 
putnu dziesmas un vecmāmiņas 
mīļums.

Šo skaisto idilli pārtrauca kaŗš, 
un 1944. gada augustā nācās 
Latviju atstāt. Tika nolemts, ka 
māsiņas, mamma un abas vec -
māmiņas dosies ar kuģi uz Vā -
ciju, bet tēvs Aleksandrs Olavs 
kopā ar brāli Vili – ar laivu uz 
Zviedriju, kur visi vēlāk satik-
sies. Diemžēl liktenis lēma 
citādāk,  un ģimenes sievietēm 
bija jāturpina dzīves ceļš at  šķir ti. 
Kuģim attālinoties no krasta, 
mamma lika meitenēm atva-
dīties no dzimtenes, kuŗu vairs 
nekad neredzēšot, taču jau 
toreiz Anna, tikko piecus gadus 
veca, sev apsolīja, ka noteikti 
atgriezīsies.

Ģimene vispirms apmetās 
Reichenbachā, tad Nirnbergā, 
kur nācās piedzīvot pilsētas 
degšanu un neskaitāmus uzli-
dojumus, aukstumu un pārtikas 
trūkumu. 1949. gadā tika sa -
ņemta atļauja izceļot uz ASV. 
Tur ģimenei nācās apmesties 
Minesotas ziemeļos, Sandstonā, 
mājā bez elektrības un lab ierī-
cībām. Lai izdzīvotu, visiem – 
gan pieaugušajiem, gan bēr-
niem  –  bija smagi jāstrādā un 
vienlaikus jāapgūst angļu valo-
da. Taču drīz laimējās pārcelties 
uz Rush City, kur Anna atsāka 
skolas gaitas, bet mamma – 
darbu slimnīcā. Pārcelties sa -
nāca vēl vairākas reizes, līdz 
mamma dabūja darbu Minea-
poles slimnīcā. Šai pilsētā bija 
daudz latviešu, darbojās sest-
dienas skola, kur Anna sadrau-
dzējās ar vienaudzēm, ar kuŗām 
satikās mūža gaŗumā. Meitenes 

Atvadu vārdi Annai Grambergai          
27.02.1939.–17.01.2021.

kopā tika iesvētītas, kopā mā -
cījās Minesotas universitātē un 
iestājās korporācijā Imeria.

Anna laulības gredzenus mija 
ar Gvido Grambergu, bijušā 
Rīgas kaimiņu dēlu. Jaunā 
ģimene tūlīt devās uz Atlantu, 
uz romāna ,,Vējiem līdzi’’ zemi, 
kur pavadīja daudzus laimīgus 
gadus un kur pasaulē nāca abi 
dēli – Marks un Ričards. Kad 
zēni bija izauguši, Anna sāka 
strādāt slimnīcas birojā, tad 
vadīja slimnīcas Medicare – 

apdrošināšanas nodaļu. Dēli 
izstudēja, apprecējās un tika 
sagaidīts pirmais mazbērns –  
Viktorija. Taču tad, kad maz-
meitiņa bija piecas dienas veca, 
Gvido aizgāja gulēt un no rīta 
vairs nepamodās.

Tas Annai bija smags laiks. 
Vēl astoņi gadi tika nodzīvoti 
Atlantā, taču smaidīt viņa spēja 
tikai tad, kad atbrauca uz 
Latviju, tāpēc 1998. gadā viņa 
pārdeva iedzīvi un atgriezās 
mājās – Rīgā, lai uzsāktu jaunu 
dzīvi. Anna atjaunoja ģimenei 
piederošo dzīvokļu namu un 
apmetās tur.

Taču tad notika vēl viens pa -
grieziens Annas dzīvē – kor po-
rācijas Talavija 100 gadu dibi-
nāšanas svētkos viņa tika uz -
lūgta kā korporācijas dibinātāja 
Viļa Olava mazmeita. Tur Anna 
sastapa Andri Stakli, kuŗš bija 
atbraucis no ASV. Tā bija lik -
tenīga tikšanās, un 2005. gadā 
abi svinēja kāzas senajā, bur-
vīgajā Jaunpils viduslaiku pilī. 
Kopā ar viņiem bija arī abi 
Annas dēli un mazbērni. Sākās 
dzīves svinēšana. Abi viens 
otru papildināj – Andris deva 
Annai sapņus, aizrautību un 
dziļu mīlestību, savukārt Anna 
savu nebeidzamo sievišķību, 
maigumu un eleganci. Kopā 
viņi pārvaldīja ģimenes īpa šu-
mus, atjaunoja vec māmiņas 
mājas pie Cēsīm, kā arī vairākus 
kultūr vēs tu riskos īpašumus, ap -
ceļoja interesantas vietas pa -
saulē un prata ik dienu aizvadīt 
piepildītu. 

Pirms dažiem gadiem Andris 
Staklis un Anna Grambergs 
izlēma dalīties savā mīlestībā 
un labestībā, godinot Annas 

vectēva Viļa Olava piemiņu, 
tika dibinātas stipendijas. Ap -
kārtējiem viņi rādīja priekšzīmi, 
svinot abu jubileju netālu no 
Brīvības pieminekļa. Viesi tika 
aicināti dāvanu vietā ziedot abu 
jubilejas stipendijai. 

Anna Gramberga un Andris 
Staklis aktīvi sekoja stipendiātu 
gaitām un ik mēnesi tikās ar 
viņiem labākajos Rīgas res to-
rānos, lai ne tikai lutinātu, bet 
arī netīši rādītu biznesa etiķeti. 
Stipendiāti šīs tikšanās gaidīja 

ar nepacietību, jo 
abi labdari nesko-
pojās ar stāstiem 
un dzirkstošu hu -
moru. Annas Gram-
bergas talants bija 
saviesīgas sarunas 
noslēgt ar kādu 
savu stāstu, kas 
sarunai “uzlika 
odziņu”. Šādu ele-
ganci varēja tikai  
apbrīnot. Stipen-
diāti atsveicino-
ties pavadīja zie-
do tājus ilgi ļāvās 
vērot aizejam sir-
snīgo pāri,  sade-
vušos rokās,  un 
domās novēlot ve -
selību un izturību. 
Nu šis skats paliks 
noglabāts dziļi 

atmiņās.
Pēdējā tikšanās reizē, aizva-

dītā gada augustā, kad Anna 
Gramberga un Andris Staklis 
viesojās Vītolu fondā, tika 
parakstīts ziedojuma līgums 
par sadarbības turpināšanu. 
Nesen ģimenē bija ienācis jauns 
iemītnieks – sunītis Sniedziņš, 
kuŗš ienesa prieku abu sirdīs. 
Nekas neliecināja par tuvo jo-
šamies bēdām.

Stipendiāts Rūdolfs Bauma-
nis atvadoties no mīļās zie do-
tājas raksta: “ Ziņa par Annas 
aiziešanu Mūžībā  man bija kā 
zibens no skaidrām debesīm. 
Mums, stipendiātiem, šis laiks 
būs grūts un skumjš, ļoti bieži 
domāju par saviem ziedotājiem 
un viņu gaitām. Mēs visi bijām 
kā viena ģimene. Atsaucu 
atmiņā mūsu tikšanās. Mums 
ļoti pietrūks Annas mīlestības 
un intereses par mūsu dzīves 
un studiju gaitām. Doma, ka 
vairs nevarēsim tikties, ļoti 
sāpina mani.”

Ir iestājies klusums. Lai 
Annas Grambergs dvēselei silti 
zem sniegbaltās segas, lai gaišs 
un viegls ceļš Mūžībā!  Izsakām 
visdziļāko līdzjutību Andrim 
Staklim, radiniekiem un vi -
siem, kuŗi sērās piemin Annas 
Grambergas paveikto!

VĪTOLU FONDS

Laika un Brīvās Latvijas 
redakcija pievienojas šiem 
līdzjutības apliecinājumiem. 
Arī mēs gaišā piemiņā pa -
turēsim Anniņu – allaž smai-
dīgu, sirsnības un mīlestības 
pilnu. Esam kopā ar mūsu 
uzticamo draugu Andri Stakli 
viņa lielajās bēdās. 

Pēc dievk. sadraudzība.
Detroitas Sv. Paula latv. ev. lut. 

dr.: (30623 W. Twelve Mile Road, 
Farmington Hills, MI 48334). 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Seko sadraudzības stunda.

Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). 
Info: Ilze Folkmane Gibbs, 
e-pasts: folkmane@hotmail.com 
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-
9050. Dievk. notiek 14:00. Pēc 
dievk. visi lūgti pie kafijas galda!

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

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

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

Grandrapidu latv. ev. lut. dr.: 
Faith Lutheran Church. 2740 
Fuller Ave NE, Grand Rapids MI 
49505. Tālr: 616-361-6003. Māc.
prāv. Ilze Larsen, tālr: 269-214-
1010. Dr. pr. Ivars Petrovskis, 
tālr: 616-975-2705. Dievk. no -
tiek 2x mēnesī 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds.

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

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

Svētdienu svētbrīži māc. A. Gra -
ham vadībā notiek plkst. 10:00 
(pēc Austrumu laika) virtuālā 
vidē. Facebook mājas lapa Lat-
vian Lutheran united church in 
Kalamazoo, un You tube, atrodot 
kanālu Latviešu apvienotā drau-
dze Kalamazoo.

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

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

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

Milvoku latv. ev. lut. Sv. 

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

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

Mineapoles-St. Paulas latviešu 
evaņģēliski luteriskās draudzes 
video dievkalpojumi notiek katru 
nedēļu, tos var skatīties mn -
draudze.org.

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

Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 GatesAve, East Brun-
swick, NJ 08816). Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvianluther-
anchurch@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 Reynolds 

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.: 206-

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

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

St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr., draudzes mācītājs  Aivars 
Pelds. 727-368-0935.  Sazināties 
ar Andri Ritumu 727-797-1911. 
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D I E V K A L P O J U M I
(Turpināts no 18. lpp.) ILGA FREIBERGS

Dzimusi 09.12.1931. – Jelgavā, Latvijā,
mirusi 09.01.2021. – San Pedro, California

Mūsu mīļā

VALENTINA PRADENAS,
dzim.TROPS

Dzimusi 1927. gada 14. janvārī Daugavpilī,
mirusi 2020. gada 3. decembrī Rīgā

Dieva mierā debess pļavās aizgājusi
mūsu mīļā māte, māsa, krustmāte, vecāmāte

VIJA IVANSONS,
dzim. ALKS

Dzimusi 1933. gada 16. augustā Jelgavā, Latvijā,
mirusi 2021. gada 18. janvārī Rīgā, Latvijā

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais
tēvs, vectēvs, vecvectēvs, brālis, onkulis

JĀNIS RITUMS
Dzimis 1928. gada 21. jūnijā Rīgā, Latvijā,

miris 2021. gada 13. janvārī Garciemā, Latvijā

In loving memory
LINDA, IMANTS, TOM, KATHERINE, 

KERSTA, AND STEFANS

Mīļā piemiņā viņu paturēs
KRUSTMEITA ILZE UN WALTER HENRY, MONIKA, DZIDRIS,

JĀNIS UN DZINTRA GOBIŅI

Sērojot viņu piemin:
DĒLS IVARS AR ĢIMENI
MEITA IVETA UN MAZDĒLS PĒTERIS
BRĀLIS VITAUTS ALKS AR SIEVU BRIGITU
MĀSA ZINTA MALĒJS AR VĪRU VIDI
KRUSTMEITA INGA YANOSKI AR ĢIMENI

Viņu mīlestībā piemin
MEITA SANDRA AR VĪRU ROBERT UN ĢIMENI

MEITA SILVA AR VĪRU MICHAEL UN ĢIMENI
MĀSA ILGA UN VISA LIELĀ ĢIMENES SAIME UN TUVINIEKI ASV

SĒRO FRATERNITAS IMANTICA

LETTONIAS KONVENTS UN F!P!B!

It broke our hearts to lose you,
But you did not go alone.
A part of us went with you,
The day God took you home.
In life we loved you dearly,
In death we love you still,
In our hearts you hold a place
No one could ever fill.

Un atmiņas ziedēs ap viņu
Baltas kā ābeles

Viņa aizgāja…
Tik negaidot, kā sapnis – pazuda.
Kas pāri palicis?
No dzīves vētrainās,
ir šodien mums?
Atmiņas! Atmiņas!
/Elza Alka/

Kungs, paliec klāt! Šo lūgšanu jel klausi
Un atver man savu tēva ausi!
Tu vari savu bērnu drošināt.
Kungs, paliec klāt! Kungs, paliec klāt!

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs/dibinātājs

KĀRLIS LAPIŅŠ
Dzimis1924. gada 14. decembrī Palsmanē, Latvijā,

miris 2021. gada 1. janvārī Ottawa, Kanadā

Mūžībā aizgājis mūsu biedrs

fil! Imants Jānis Alksnis,
pol. sci. et theol., 1965 II

Dzimis 1932. gada 17. oktobrī Iecavā, Latvijā,
miris 2020. gada 16. decembrī Hamburgā, Vācijā

Sit tibi terra levis!

Siti tibi terra levis

Sv. Pēterburgas Latviešu  ev. 
luterāņu Draudzes ziņas:

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

Dievkalpkojumi Svētdienās, 
plkst. 14:00 (2 pm):

7. februarī
21. februarī
Bībeles Stundas Svētdienās, 

plkst. 14:00 (2 pm):
31. janvarī
14. februarī
Tērvete – Trīsvienības drau-

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

Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv. 
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, 
ON M4V 1J6), tālr.: 416-921-
3327, E-pasts:baznica@bellnet.
ca.Info: www.stjohnslatvian.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 Ko -
rule. Dāmu kom.pr. Maija Sukse, 
tālr.: 4162214309.

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

Draudzes virtuālie svētbrīži 
notiek Zoom platformā.

Pieslēgšanās norādes ir atro-
damas draudzes mājaslapā: 
www.dcdraudze.org kā arī re -
gulāri tiek izsūtītas elektroniski.

Tie, kas nelieto internetu, var 
piedalīties, iezvanot pa tele-
fonu +1 (301) 715-8592 un ie -
vadiet 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

Bostonas Trimdas draudzes 2020. gada Mūžībā aizsauktie:

VALDIS SĶILIŅŠ 10/16/1948-1/1/2020
ALISE STARIS 11/8/1930-2/9/2020

ROMANS RUDZĪTIS 11/12/1924-3/18/2020
ELLA DANKERS 5/19/1927-3/19/2020

IDA BĒRZIŅŠ 4/26/1916-4/13/2020
LĪGA LAURIS 6/10/1936-4/15/2020

VALDIS STENDZINIEKS 9/17/2020-4/27/2020
GUNĀRS ANDERSONS 7/10/1930-5/7/2020

AIVARS GALIŅŠ 4/6/1941-9/27/2020
Dr. EGĪLS ZĀLĪTIS 8/25/1950-11/25/2020
SILVIJA BIRKERTA 10/30/1927-12/2/2020

MAIJA ASBERGA 9/2/1928-12/4/2020
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L AT V I J A S  S P O R T I S T I  L AT V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

Līderpozīciju pēc pirmā brau-
ciena ieņēma korejietis Juns 
Sunbins, kuŗš arī trasē devās pir-
mais, sasniedzot jaunu tās rekor-
du – 49,90 sekundes. Savukārt 
vi  ņam uz papēžiem mina Alek-
sandrs Gassners (+0,01 se  kun-
de), Markuss Vaiets (+0,06), Ak -
sels Jungs (+0,06), Kristophers 
Grothers (+0,08) un Martins 
Dukurs (+0,09). Mar tins Dukurs 
saglabā pirmo vietu kopvēr tē-
jumā, pa 60 punktiem apsteidzot 
Gassneru. Savukārt uz trešo 
poziciju pakāpies To  mass Du -
kurs, kuŗš apdzina ne  startējušo 
Fēliksu Kaizingeru.

 Biatlons
Latvijas biatlonisti Andrejs 

Rastorgujevs, Aleksandrs Patri-
juks, Roberts Slotiņš un Edgars 
Mise Pasaules kausa septītā 
posma 4x7,5 km stafetes dis cip-
līnā iztika bez soda apļiem, taču 
ar to nepietika, lai ierindotos 
augstāk par 21. vietu. Finiša lī -
niju visātrāk no visām ko  man-
dām sasniedza franči, kuŗi tikai 
pēdējā stafetes posmā pamanījās 
apsteigt Norvēģiju, kas zaudēja 
0,8 sekundes. Trešo vietu ar 
50,8 sekunžu atpalicību izcīnīja 
Krievija.

***
Latvijas sieviešu biatlona lī -

dere Baiba Bendika Antholcā, 
Italijā, pieļāva piecas kļūdas 
šaušanā un netika augstāk par 
48. vietu 15 kilometru indivi-
duālajā distancē Pasaules kausa 
izcīņas posmā. Bendika pirmajā 
šautuvē guļus nekļūdījās ne reizi, 
taču nākamajā ugunslīnijā stā-
vus netrāpīja trijos mērķos un 
šķīrās no izredzēm uz augstu 
vietu. Vēl pa vienai soda minūtei 
Baiba nopelnīja pēdējās divās 
ugunslīnijās. No uzvarētājas aus-
trietes Lizas Terēzas Hauzeres 
Baibu rezultātu tabulā šķīra teju 
piecas minūtes (+4:53,9). Santa 
Buliņa, pirmoreiz karjērā pie -
daloties Pasaules kausa sacen-
sībās individuālajā distancē, 
ieguva 87. vietu 93 dalībnieču 
konkurencē. Sanitas rēķinā bija 
seši nesašauti mērķi.

Melbārža 
četrinieks iekļūst 
labāko sešiniekā

Latvijas bobsleja pilota Oskara 
Melbārža četrinieks Pasaules 
kausa posma sacensībās Kēnigzē 
trasē, Vācijā, divu braucienu 
summā ieņēma sesto vietu. Mel-
bārdis bija vienīgais no Latvijas 
pilotiem, kas startēja četrinieku 
sacensībās.

devītie, tomēr rezultāti ap labāko 
sešinieku bija ļoti blīvi, kas deva 
cerības uz rezultāta uzlabošanu 
otrajā braucienā. Tā arī notika, 
jo Melbārža kvartets uzrādīja 
sesto labāko laiku, kas ļāva 
summā pakāpties arī uz sesto 
vietu. Pārliecinoši labākais sa -
cen sībās bija vācu pilota Fran-
česko Frīdricha kvartets, kas par 
0,39 sekundēm apsteidza austri-
eti Benjaminu Maieru. Trešā 
vieta posmā vācietim Johanesam 
Lochneram (+0,52 sekundes).

***
Šveicē risinājās pasaules junio-

ru čempionāts divnieku un čet-
rinieku ekipāžām, bet sportisti 
parallēli cīnījās arī U-23 ieskaitē. 
Junioru ieskaitē startēja sportis-
ti, kuŗi nav pārsnieguši 26 gadu 
vecumu. Bobslejisti Dāvis Kauf-
manis un Ivo Dans Kleinbergs 
Šveicē pasaules junioru čem-
pionātā ierindojās desmitajā 
vietā, taču U-23 konkurencē 
Latvijas divnieks izcīnīja sud-
raba medaļas. Viņi līderim Han-
 sam Peteram Hanighoferam no 
Vācijas zaudēja 2,91 sekundi. 
U-23 konkurencē par Latvijas 
bobslejistiem ātrāks bija vien 
rumānis Michails Tentea, kuŗš 
mūsējos apsteidza par 1,89 se -
kundēm. PČ junioriem vēl star-
tēja arī Emīls Cipulis/Arnis 
Bebrišs (7. vieta) un Ralfs Bēr-
ziņš/Edgars Nemme (8. vieta)  
Pasaules U-23 čempionāta ie -
skaitē startēja piecas ekipāžas.

 

Brāļi Šici uzvar 
Sprinta pasaules 

kausa pēdējā 
posmā

Sprinta pasaules kausa pēdējā 
posmā Austrijā divnieku 
sacensībās uzvarēja Latvijas 
duets Juris un Andris Šici, sezo-
nas kopvērtējumā ierindoda-
mies otrajā vietā.

Pirmajā braucienā Melbārdis 
ar stūmējiem Dāvi Spriņģi, 
Matīsu Mikni un Kristu Lin -
denblatu pirmajā braucienā bija 

// FOTO: EPA/Scanpix/LETA
Brāļi Šici trasi beidza pēc 

29,958 sekundēm un par 0,001 
sekundi apsteidza austriešus – 
Tomasu Šteiju un Lorencu 
Kolleru. Trešo vietu ieņēma vā -
cieši Tonijs Egerts un Saša Be  ne-
kens, kuŗi no uzvarētājiem at -
palika par 0,011 sekundēm. 
Ceturtais 0,057 sekundes aiz 
uzvarētājiem finišēja latviešu 
duets Oskars Gudramovičs/Pē -
teris Kalniņš, bet sestais ar 0,096 
sekunžu atpalicību no brāļiem 
Šiciem –trešais latviešu divnieks 
Mārtiņš Bots/Roberts Plūme.

Individuālajā ieskaitē no Lat-
vijas braucējiem augstākajās 
vietās ierindojās Gints Bērziņš 
(11. vieta) un Elīza Tīruma (10.)

Basketbols
Latvijas sieviešu basketbola 

komanda TTT Rīga Italijas pil-
sētā Skio FIBA Eirolīgas pamat-

turnīra pēdējā spēlē ar rezultātu 
41:90 zaudēja Krievijas vienībai – 
Jekaterinburgas UGMK. Rīdzi-
nie ces, kuŗas no play-off cerībām 
atvadījās pēc ceturtās spēles, pa -
matturnīrā zaudēja visās sešās 
cīņās.

Vieglatlētika
ASV Nebraskas universitātē 

studējošā Latvijas vieglatlēte 
Ieva Turķe sacensībās Fejitvilā 
atkārtoja personisko rekordu 
trīssoļlēkšanā, ziņo Latvijas 
Viegl atlētikas savienība (LVS).

Ieva Turķe

Krists Neilands

Jānis Skredelis (1939-2019)

Futbola laukums Arkādijā

Sacensību otrajā dienā Turķe 
uzvarēja trīssoļlēkšanā, atkār to-
jot personisko rekordu – 13,12 
metri. Iepriekš viņa sacensībās 
tāllēkšanā ierindojās piektajā 
vietā, par vienu centimetru uz -
labojot savu šīs sezonas labāko 
rezultātu – 5,92 metri.

Teksasas universitātes studen-
te Kristīne Blaževiča tāllēkšanas 
sektorā ar 6,14 m tālu lēcienu 
ierindojās trešajā vietā, bet 60 
metrus ar barjērām veica 8,65 
sekundēs, ierindojoties 15. vietā.

Šorttreks
Latvijas šorttrekisti Roberts 

Krūzbergs, Endijs Vīgants, Rei-
nis Bērziņš un izlases treneris 
Jēkabs Saulītis Gdaņskā Eiropas 
čempionātā 5000 metru stafetes 
disciplīnā B finālā ierindojās 
trešajā vietā četru komandu 
vidū, finišējot pēc septiņām 
minūtēm un 23,796 sekundēm, 
par gandrīz pusotru sekundi 
zaudējot Vācijai un par vairāk 
nekā 1,6 sekundēm – Beļģijai, 
taču par gandrīz desmit sekun-
dēm apsteidzot Franciju. Ro -
berts Krūzbergs 1500 metros 
ierindojās 17. vietā starp 45 spor-
tistiem. Anna Jansone gan 500, 
gan 1500 metros ierindojās 25. 
vietā starp 33 šorttrekistēm.

Ātrslidošana
Latvijas ātrslidotājs Haralds 

Silovs Hērenvēnā Pasaules kausa 
izcīņas pirmā posma sacensībās 
5000 metros B grupā ierindojās 
14. vietā. Uzvarēja norvēģis Hal-
geirs Engebrotens, kuŗš sasnie-
dza jaunu personisko rekordu – 
sešas minūtes un 9,219 sekundes.

Daiļslidošana
Līdz 2022. gada Ziemas olim-

piskajām spēlēm Pekinā atlicis 
gads. No Latvijas daiļslidotājiem 
reālas izredzes kvalificēties ir 
Denisam Vasiļjevam un An -
gelinai Kučvaļskai. Vasiļjevs jau 
vairākus gadus trenējas Šveicē 
olimpiskā vicečempiona Stefana 
Lambjela vadībā, savukārt Kuč -

vaļska gatavojas Latvijā. Patlaban 
daiļslidotājiem ir grūti laiki, jo 
teju visas sacensības tiek atceltas 
un nav pat zināms, vai šogad 
martā notiks Stokholmā plā-
notais pasaules čempionāts.

Šogad būs 
sarežģītāk iekļūt 

dalībai Tour de 
France

Viens no gaidāmās sezonas 
lielākajiem mērķiem ir iekļūšana 
Israel Start – Up Nation riteņ-
braukšanas komandas sastāvā 
dalībai prestižajās Tour de France 
sacensībās, sarunā ar Latvijas 
Riteņbraukšanas federāciju (LRF) 
sacīja Krists Neilands.

Neilands aizvadītajā sezonā 
debitēja prestižajās Tour de 
France sacensībās un ceturtajā 
posmā nopelnīja aktīvākā riteņ-
braucēja balvu. Sacensības Nei -
lands noslēdza 85. vietā, bet 
četras pozīcijas augstāk bija viņa 
tautietis Toms Skujiņš. Sarunā ar 
LRF Neilands neslēpa, ka šogad 
komandas sastāvs palicis spēcī-
gāks, bet palīga loma viņam nav 
bijusi sveša arī iepriekš. Tikmēr 
sarunās ar savu komandu Nei -
lands nopratis, ka arī viņam 
pašam atsevišķās sacensībās būs 
iespēja cīnīties par uzvaru. Nei-
lands arī iezīmēja gaidāmās se -
zonas plānus un mērķus. Šogad 
iekļūt sastāvā dalībai Tour de 
France būs krietni sarežģītāk. 
“Viens no maniem šīs sezonas 
mērķiem ir dalība Tour de 
France. Vienlaikus jāsaprot, ka 
šogad iekļūt komandas sastāvā 
uz šīm sacensībām būs daudz 
sarežģītāk nekā iepriekš. Ir 
pamainījies arī komandas taktis-
kais mērķis Tour de France. Tas 
būs cīņa par augstāko rezultātu 
kopvērtējumā,” sacīja Neilands.

Guntas Vaičules 
dzīves moto

Viena no Latvijas labākajām 
īso distanču skrējējām Gunta 
Vaičule jau bērnībā sapņoja, ka 
reiz būs mamma, bet vēlāk spor-
tistes gaitās nolēma agrāk plānot 
bērna nākšanu pasaulē, lai pēc 
pauzes varētu turpināt karjēru. 

sportistes gaitās vien viņas dzīve 
bez savas ģimenes nebūtu tik 
piepildīta un pilnvērtīga, lai arī 
droši vien ļautu sasniegt aug-
stākus rezultātus. 

Skrējējas vīrs Mārtiņš Vaičulis 
vada prāvu zemnieku saim nie-
cību un audzē liellopus Dagdas 
pusē. Gunta ir pārliecināta, ka 
ģimene laukos būs laimīga ne -
atkarīgi no tā, ar ko nodarbosies. 
Vaičule lūko iespējas, kā mam -
mas pienākumus savienot ar 
sportošanu, nevis izvēlēties vienu 
vai otru. Pirms četriem mēne-
šiem dienasgaismu ieraudzīja 
viņas meitiņa Rūta, un sportiste 
atzīst, ka nav viegli, jo dzīvi tas 
izmainīja par 180 gradiem, bet 
Gunta to ļoti izbauda. “Tas ir 
svarīgāk par jebko manā dzīvē, 
par jebkurām citām izvēlēm,” 
uzsvēra sportiste.

Arkādija turpmāk 
tiks dēvēta Jāņa 
Skredeļa vārdā

Līdz ar Rīgas domes lēmumu, 
kas spēkā stāsies 1. martā, pa -
redzēts Rīgas Futbola skola 
sporta kompleksu Arkādija pār -
dēvēt Jāņa Skredeļa vārdā, in -
formē Rīgas domes Izglītības, 
kultūras un sporta departaments 
un Latvijas Futbola federācija 
(LFF).

Sarunā Latvijas Televīzijas 
“Sporta studijā” Gunta atzina, ka 

Atbalstot Rīgas Futbola skolas 
un LFF iniciātīvu par sporta 
kompleksa pārdēvēšanu Jāņa 
Skredeļa vārdā, tiks godināta 
izcila personība Latvijas un 
Rīgas sporta vēsturē un atzīmēts 
viņa mūža ieguldījums futbola 
attīstībā. Jānis Skredelis daudzus 
gadus bijis treneris un devis savu 
ārtavu arī kā LFF darbinieks, 
vadot LFF Sacensību daļu.

Omulīgais un ar lielisku hu -
mora izjūtu apveltītais Skredelis 
vislabāk pazīstams futbola sa -
biedrībā kā Rīgas Daugava 
meis tarkomandas galvenais tre -
neris. Skredelis 2009. gadā par 
mūža ieguldījumu futbola at -
tīstībā Latvijā un jauno spor-
tistu audzināšanā iecelts par 
Atzinības krusta virsnieku, bet 
2010. gadā kļuvis par Rīgas 
domes balvas “Par mūža ie  gul-
dījumu sportā” laureātu.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


