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Jaunie, talantīgie latvieši Ņujorkā

Ik gadu septembŗa vidū,
Ņujorkas centrā, Manhatanā,
ierodas pasaules valstu vadošās
personas uz ANO gadskārtējo
rudens sēdi.
Latvijas ANO misijā 50. ielā
izcils prieks satikt mūsu – Lat
vijas Valsts prezidentu Egilu
Levitu ar kundzi Dr. Andru Le
viti, kuŗi apciemoja arī Ņujorkas
latviešus.
19. septembŗa, svētdienas, va
karā Latvijas ANO misija rīkoja
prezidenta kundzes Dr. Andras
Levites tikšanos ar latviešiem,
kuŗu vidū vairākas paaudzes,
tostarp tie, kuŗi īsāku laiku vai
pavisam dzīvo Ņujorkā.
// FOTO: Edijs Pālens, LETA

viešu talantus. (Attēlā piektā no
labās puses)
Gvido Trepša (attēlā pa labi)
no 1999. dzīvo Ņujorkā un kopš
2016. gada ir Nikolaja Rēricha
Mākslas mūzeja Manhatenā valdes priekšsēdis.
Bija sevišķi interesanti iepa
zīties ar gaišajiem latviešu jau
niešiem, kuŗi bija ieradušies
Ņujorkā turpināt studijas dažā
dās, iespaidīgās un laikmetīgās
nozarēs. Tāpat jauki bija uzzināt
par tautiešiem, kuŗi darbojas
projektos un dara to ar lieliem
panākumiem.
Vakars bija bagāts ar interesantiem stāstiem. Bija patiess

tīmeklī!
iks.us
w w w. l a

In Memoriam
Aina
Nagabods-Ābola

09.06.1920.–29.09.20021.

3. lpp.

Čikāgas latviešu
mākslas relikvijas
savās mājās
4. lpp.

Sandra Milevska
stāsta
5. lpp.

Amēlija Ančupāne

Anna Bates

Megija Milberga

Solvita Denis-Liepniece

Latvijas vēstnieka ANO Andreja
Pildegoviča kundze Elena Pilde
goviča vadīja vakaru. Viesu pulkā
bija arī Latvijas vēstnieka ASV
Māŗa Selgas kundze Marika.
Pārsteidzoši liels bija augstskolās
studējošo jauniešu pulks, kuŗi
tikai nesen, augustā, ieradušies
apmaiņas mācībās vai uz turp
mākās izglītības gaitām ievēro
jamās Ņujorkas pilsētas univer
sitātēs. Megija Milberga Ņujorkā
kopš augusta vidus ar Fulbraita
stipendiju mācās Ņujorkas uni
versitātēs maģistra programmā
mākslas vēsturē. Viņa pievērsu
sies Latvijas modernisma archi
tektūras un laikmetīgas mākslas
pētniecībai. Marta Jansone studē,
lai iegūtu datorzinātņu maģistra
gradu Cornell universitātē.
Amēlija Ančupāne studē Abu
Dabi Universitātē Arābu Emi
rātos un ir ieradusies Ņujorkā
kā apmaiņas studente Ņujorkas
universitātes programmā.
Dr. Solvita Denisa Liepniece ir
viespētniece Ņujorkas univer
sitātes Jordan Center for Advanced
Study on Russia. 2020. gadā ar
Juŗa Padega stipendiju mācījās
Jeila universitāte.
Eva Ķieģela strāda ANO
Pasaules Veselības organizācijas
birojā, kur viņas pienākumi

saistīti ar garīgas veselības, klimata pārmaiņu un uztura ietekmi uz cilvēka veselību. Agrāk
absolvējusi Seton Hall univer
sitāti Ņudžersijā.

Oktobrī lielāka projekta ietvaros
izdos grāmatu par 111 pasaules
atzītiem architektiem.
Laila Robiņa Ņujorkā ir pa
zīstama un aktīva sabiedriskā

prieks uzzināt par apdāvinātiem
latviešiem, kas mīt mūsu Ņu
jorkā. Liels paldies Valsts prezidenta kundzei Dr. Andrai Le
vitei, Elenai Pildegovičai, Marikai

Par polītiku
un mākslu
11. lpp.

3x3 pošas uz
nākamo vasaru
12.lpp.

Numura intervijā –
Rīgas galva
Mārtiņš Staķis
13. lpp.

Kopā ar Dr. Andru Leviti (trešā no labās puses). Pirmais no kreisās – šī raksta autors
Anna Bates šovasar ieradās darbiniece. Viņa vada kultūras Selgai un ANO Latvijas misijas
Ņujorkā, lai dibinātu architek biedrības TILTS izcilo talantu darbiniekiem, kas sarīkoja gaišo
tūras un dizainu biroju ANNVIL. fondu, kas atbalsta jaunus lat un interesanto vakaru!

Jaunumi no
LaPa mūzeja
16. lpp.
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Ceļā pie Jums Laika Mākslas kalendārs 2022!
Šogad – "Jūgendstils Rīgā un Liepājā"

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

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:
3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00
Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784
e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna
mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

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

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.
Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
2787 Brinker Lane, Easton, PA 18040
e-pasts: LaiksDSR@aol.com
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256

Pasūtiniet un dāviniet saviem draugiem, bērniem,
mazbērniem! Šogad attēlu anotācijas arī angļu valodā.
Kalendāra
tapšanu
atbalstījusi

Kalendārus var iegādāties par USD 22,– plūs pasta izdevumi,
rakstot čeku Latvian Newspaper Laiks
2787 Brinker Lane, Easton, PA 18040

2022. gada kalendārs: ................... gab.

US $22.00….........…............

Piesūtīšana: ASV – par pirmo US $3.00
Par katru nākamo uz to pašu adresi US $2.00
Ārpus ASV – par katru US $4.00. Par katru nākamo – US $3.00. (NB! Maksa ASV dolaros)

2787 Brinker Lane, Easton, PA 18040
laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

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

		

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

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

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

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā: ...... 3 mēnešiem ASV $50.00
6 mēnešiem ASV $100.00
FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!
Laiks pa gaisa pastu Amerikā ...... 3 mēneši $69.00
6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ......... 3 mēneši $69.00
6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ......... 3 mēneši $75.00
6 mēneši $150.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs 3 mēneši $93.00
6 mēneši $186.00
Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------

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

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

Nedēļas teikums

“Vai nepieciešams publiski
izstādīt mākslu, kas sašķeļ
sabiedrību, un vai tāda jāat
balsta ar valsts līdzekļiem?.”
Žurnālists Juris Lorencs

Nedēļas gudrība

“Nu, Krieviju arī nevajag
vispārināt. Impēriskā, val
stiskā Krievija – tas ir kaut
kas viens. Bet krievu kultūra
un civilizācija... Tiesa, arī tā
šobrīd atrodas krustcelēs.
Nav vēl zināms, kas no tās
paliks pāri. Vai tā sa
gla
bāsies?”
Zinātnieks un politiķis
Vītauts Landsberģis
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I N M E MOR IA M

Aina Nagobads-Ābola

(1920. gada 9. jūnijs – 2021. gada 29. septembris)
29. septembrī 101 gada vecu
mā Mūžībā devusies viena no
pirmajām vēstniecēm atjau
no
tajā Latvijā – diplomāte Aina
Nagobads-Ābola.
Aina Nagobads-Ābola dzimusi 1920. gada 9. jūnijā Rīgā Er
nesta Nagobada – pedagoga un
Latvijas neatkarības cīnītāja –
ģimenē. E. Nagobads piedalījās
bruņoto spēku organizēšanā
Zie
meļvidzemē, bija atbrīvotā
Ziemeļlatvijas apgabala valdes
priekšsēdis, ilggadējs Rīgas pil
sētas 2. ģimnazijas direktors.
Pēc 2. ģimnazijas beigšanas
1939. gadā Aina Nagobads-Ābo
la studēja medicīnu Latvijas Uni
versitātē, bet 1944. gada rudenī
kopā ar Universitātes slimnīcas
personālu tika evakuēta uz Vā
ciju. 1949. gadā beidza Tībinge
nas Universitātes Medicīnas fa
kultāti un apprecējās ar Guntaru
Ābolu. Kopā ar ģimeni dzīvoja
Marokā, bet pēc tam Parīzē. Viņa
strādāja administrācijā naftas
industrijas uzņēmumā, iekļāvās
Parīzes latviešu, kā arī Pasaules
Brīvo latviešu apvienības sa
biedriskajās aktīvitātēs.
Pateicoties Nagobads-Ābolas
un Guntara Ābola uzņēmībai,
pēc sūtniecības Parīzē pilnvarotā lietveža Kārļa Berenda nāves
1987. gada janvārī izdevās sa
glabāt lielāko daļu no sūtniecības
Francijā pēckara archīva. Tagad
šie vērtīgie dokumenti glabājas
Latvijas Nacionālajā archīvā.
Ainas Nagobads-Ābolas diplo
mātes ceļš sākās 1990. gada mar
tā, kad Latvijas diplomātiskā un

konsulārā dienesta vadītājs Ana
tols Dinbergs iecēla viņu par
goda konsuli Francijā. Pēc Lat
vijas neatkarības pilnīgas atgū
šanas A. Nagobads-Ābola bija
viena no pirmajiem diplomā
tiem, kas tika iecelti Latvijas ār
kārtējā un pilnvarotā vēstnieka
amatā.
1992. gada 18. martā A. Nago
bads-Ābola tika akreditēta Fran
cijā, 1993. gada 2. jūnijā – Spā
nijā, 1993. gada 30. novembrī –
Portugalē. 1991. gada 15. oktobrī,
kad Latviju uzņēma UNESCO,
A. Nagobads-Ābola ienesa Lat
vi
jas valsts karogu UNESCO
Ģenerālās asamblejas konferen
ces zālē.
No 1992. gada līdz 2000. ga
dam A. Nagobads-Ābola bija
arī Latvijas pastāvīgā pārstāve
UNESCO. Viņa iestājās par Rī
gas vēsturiskā centra iekļaušanu
Pasaules kultūras mantojuma
sarakstā.
1997. gadā diplomāte beidza
veikt vēstnieces amata pienāku
mus Francijā un nerezidējošās
vēstnieces pienākumus Spānijā
un Portugalē. 2000. gada janvārī
viņai piešķirts pārstāvniecības
UNESCO padomnieces goda
statuss.
Aina Nagobads-Ābola apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa III
šķiru, Francijas Goda Leģiona
ordeņa III šķiru un Portugales
Lielā Nopelnu krusta I šķiru.
2019. gadā ārlietu ministrs
Edgars Rinkēvičs, iedibinot jau
nu tradiciju pasniegt balvu par
mūža ieguldījumu Latvijas ārpo

lītikā, pirmo apbalvojumu pie
šķīra Ainai Nagobads-Ābolai.
Līdzjutību Nagobads-Ābolas
ģimenei izteicis ārlietu ministrs
Edgars Rinkēvičs. “Šodien saņē
mām skumju vēsti no Parīzes.
Mūžībā devusies izcilā Latvijas
patriote un diplomāte Aina Na
gobads-Ābola. Viņa iemiesoja
Latvijas diplomātijas gadsimtu.
Viņas viedums un šarms iedvesmoja visus, kas viņu pazina,”
raksta Rinkēvičs un izsaka vis
dziļāko līdzjutību diplomātes
tuviniekiem.
4. oktobrī no plkst.14 līdz
plkst.16 un 5. oktobrī, no
plkst.10 līdz plkst.14, Ārlietu
ministrijā bija atvērta līdzjutību
grāmata, godinot bijušās vēst
nieces, diplomātes Ainas Nago
bads-Ābolas piemiņu un lielo
ieguldījumu atjaunotās Latvijas
valsts un ārlietu dienesta izaugsmē un nostiprināšanā.

PBLA aicina uz
semināriem par darbu
ar archīvu materiāliem
latviešu kopienās ārpus Latvijas
Jau gadiem ilgi mūsu centrālās
organizācijas, kā arī latviešu drau
dzes, biedrības un apvienības visā
pasaulē ir domājušas, kā saglabāt
trimdas archīvus – svarīgu Latvi
jas valsts vēstures sastāvdaļu. Tā
dēļ 2021. gada sākumā PBLA sa
darbībā ar Kultūras ministriju
veica aptauju, lai apzinātu, kur un
kādi archīvu materiāli par latviešu kopienām ārzemēs ir pieejami.
Aptaujā piedalījās tautieši no visas
pasaules un dažādām paaudzēm.
Izmantojot aptauju rezultātā iegū
tos datus, tika izstrādāta digitāla
karte arhivi.pbla.lv, kur ērti ska
tāma un meklējama informācija
par latviešu archīviem pasaulē.
Aptaujā iegūtie rezultāti arī atklā
ja, ka archīvu turētājiem ir aktuāli
izzināt tādas tēmas kā archīvu
materiālu vākšana, apstrādāšana
un sistematizēšana, digitalizācija,
materiālu pārvešana.
2021. gada vasarā PBLA orga

nizēja trīs informatīvu video ie
rakstīšanu par darbu ar archīvu
materiāliem, kā arī šo ierakstu
tulkojumu titros angļu valodā. Šī
gada oktobrī aicinām ikvienu in
teresentu pievienoties tiešsaistes
semināriem, kuŗos skatīsimies
šos videoierakstus un diskutēsim
ar attiecīgās jomas ekspertiem un
uzdosim viņiem jautājumus.
Semināru norises laiki un
tēmas:
7. oktobrī plkst. 14 – “Materiālu
vākšana un sistematizēšana” ar
Latvijas Nacionālā archīva eks
pertēm Inesi Kalniņu un Agniju
Lesničenoku
18. oktobrī plkst. 14 – “Retie
materiāli un digitalizācija” ar Lat
vijas Nacionālās bibliotēkas eks
pertiem Mārtiņu Mintauru un
Artūru Žoglu
25. oktobrī plkst.14 – “Ceļš uz
Latviju” ar mūzeja un pētniecības
centra “Latvieši pasaulē” eksper

tēm Gunu Dancīti un Mariannu
Auliciemu.
Visi semināri norisināsies tieš
saistē Zoom platformā, kā arī tiks
translēti sociālajā tīklā Facebook.
Semināru ieraksti vēlāk būs pie
ejami projekta mājaslapā arhivi.
pbla.lv/par-projektu. Aptauju da
lībniekiem Zoom pieejas infor
mācija tiks nosūtīta, un atkārtota
pieteikšanās nav nepieciešama,
savukārt citi interesenti pieejas
saņemšanai aicināti rakstīt uz
e-pastu lora.egle@pbla.lv.

***
Latvija un pieredzējusī diplo
māte Aina Nagobads-Ābola ir
teju vienaudzes. Viņa piedzima
tad, kad Latvijas brīvvalstij bija
nepilni divi gadi. Viņa pieredzē
jusi to, kā veidojas brīvā Latvija
un kā tai atņem brīvību, bet vēl
pēc pusgadsimta – kā mūsu brī
vība tiek atgūta un joprojām
sargājama. Tieši viņa 90. gadu
sākumā uz Latviju atveda pirmo
Rietumu lielvalsts vadītāju, to
reizējo Francijas prezidentu Fran
suā Miterānu. Uz rūdīto polītiķi
iedarbojās viņas šarms un, kā
Ainas kundze vēlāk sacīja, arī
dūša. Francijas prezidents Rīgā
paziņoja, ka Krievijas armijai
tūdaļ ir jāiziet no brīvas un
neatkarīgas valsts.
Līdz ar diplomātes 101. dzim
šanas dienu Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā šovasar tika atklāta
izstāde “Gadsimta latviete”. Ro

lands Lappuķe stāstīja: “Francijā
trimdā nebija tik grūti kā Sibirijā, tas ir skaidrs, bet atceros, ka
viņa stāstīja, ka nācies pašai iz
laist ēdienreizes, lai bērniem
būtu ko ēst. Viņa veltīja savas
pūles ģimenes dzīvei, bet ļoti ak
tīvi piedalījās vīra uzņēmējdar
bībā. Un te talkā Ainai nākusi
gudrība, šarms, viņa prata atbal
stīt vīru. Un viņi visus lēmumus
pieņēma kopā.” Dzīvesbiedrs
Guntars Ābols teicis, ka Ainai
piemīt dabas dots diplomātes
talants.
Viena no tuvākajām Ainas
draudzenēm Ingrīda Meierovica
sarunā ar Latvijas Televīziju šo
vasar stāstīja, ka Nagobads-Ābo
las personību labi raksturo lepnuma izjūta. “Viņa ir lepnākā lat
viete, ko es esmu satikusi. Viņa
vienmēr ir uzsvērusi to, ka lat
vieši ir pārāk pazemīgi – “nu, ko
tad nu mēs? Mēs tādi maziņi.’’
Nē! Viņa vienmēr ir uzsvērusi,
ka mēs esam lieli un mēs esam
spēcīgi. Mēs esam lepni, un īpaši
mūsu sievietes. Un viņa tāda arī
ir bijusi. Viņa tiešām ir savā ziņā
tāds latviešu sievietes etalons.”
Redakcija un mūsu laikraksta
lasītāju saime skumst par izcilās
latvietetes Ainas Nagobads Ābo
las aiziešanu Mūžībā un izsaka
visdziļāko līdzjūtību viņas tuvajiem cilvēkiem, draugiem, līdz
gaitniekiem.
Paldies par Jūsu mūžu, Ekse
lence!
Red.
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Čikāgas latviešu mākslas relikvijas
uzsāk jaunu dzīvi Latvijā

ARNIS ŠABLOVSKIS

Dace Ķezbere ar palīgiem
tikko pabeigusi A. Annusa
gleznas iepakošanu sūtīšanai
Augusta Annusa monumentālā glezna “Tauta pie Baltijas jūras”
uz Latviju
Nu jau pagājis vairāk nekā
gads no laika, kad Čikāgas
Latviešu biedrības slavenais
nams, kas vairāk ne kā 60 gadus
bija kalpojis pilsētas un tās
apkārtnes latviešiem kā garīgs
un arī daudzu praktisko norišu
centrs, ir pārdots. Biedrība patlaban meklē kādu citu mītnes
vietu Čikāgā, kas vairāk atbilstu
tagadējās latviešu sabiedrības
vajadzībām. Tikmēr dažas ČLB
nama relikvijas, kas daudzus
gadu desmitus bijušas lieci
nieces apbrīnojamam latviešu
entuziasmam un gaišajam spītam uzturēt savu identitāti un

niskā glezna ir gandrīz divus
metrus augsta un vairāk ne kā
četrus metrus gaŗa, tādēļ biedrības jaunajā dzīvesvietā tai
būtu visai grūti atrast izstādīšanas iespēju, tādēļ arī tika no
lemts ievērojamo Čikāgas latviešu relikviju dāvināt Latvijas
Nacionālās mākslas mūzejam.
Nu jau sūtījums veiksmīgi sa
sniedzis Latvijas galveno mū
zeju, un oficiāli tā kļuvusi par
mūzeja krājuma sastāvdaļu.
A. Annuss plašu atpazīstamību kā ievērojams mākslinieks
jau bija ieguvis Latvijā, mūsu
pirmās brīvvalsts laikā. 1926.

vairākas nozīmīgas prēmijas un
atzinības apliecinājumus, kā arī
Pasaules brīvo latviešu apvie
nības Tautas balvu.
Mākslas ceļu savā dzīvē izvēlējās arī A. Annusa bērni – dēls
Jānis Annuss (1935–2013), glez
notājs, fotogrāfs un meita Anna

Māra Annusa – Hāgena (1937),
tēlniece un scenogrāfe.
Līdzīgs liktenis vēl kādai latviskai Čikāgas gleznai – tēlnieka un gleznotāja Eduarda Jāņa
Zāma (1907. 30. 07. Rīgā –
1987.03. 08. Demoinā, Aiova,
ASV) glezna “Koklētājs”, kuŗa

Mineapoles – St. Paulas latviešu ev. lut.
draudzes koris ceļā uz XV Vispārējiem
dziesmu un deju svētkiem
2021. gada pavasarī draudzes
koris saņēma jauku ziņu –
Kultūras ministrijas rīkotā projektu konkursā bijām saņēmuši
financiālu atbalstu dziedātāju
nošu vāku iegādei. Šis konkurss
tika rīkots īpaši diasporas māk
sliniecisko kopu atbalstam – ne
pieciešamo instrumentu, apa
rātūras un tērpu iegādei, de
korācijām, kā arī telpu vai aparatūras īrei.

mu (tādi starptautiski naudas
norēķini nemaz nav tik vien
kārši!).
Paldies Kultūras ministrijai
un PBLA par atbalstu – tas
īpaši nozīmīgs šajā laikā, kad
koŗa darbībā izjūtam pandēmijas izraisīto neziņu un ierobežojumus, bet tomēr darbojamies ar cerību dziedāt kopā ar
tāliem un tuviem dziedātājiem
XV Vispārējos dziesmu un deju

Vasaras sākumā tika iegādāti
40 jauni nošu vāki gandrīz
$1350 dolaru vērtībā. Paldies
diriģentes palīdzei Zintai Ponei
par darbu, nokārtojot pirkumu
un saskaņojot naudas pārvedu-

svētkos ASV 2022. gada 3. jūlijā Ordveja teātrī St. Paulā
(Ordway Music Theatre), Mine
sotas pavalstī.
Koris labprāt priecātos redzēt
jaunus dalībniekus – aicinām

Eduarda Jāņa Zāma gleznotais “Koklētājs” nu atradis savu
jauno dzīvesvietu Pasaules latviešu mākslas centrā Cēsīs
cīņas sparu par brīvu Latviju,
nu atradušas jaunu dzīves un
misijas vietu.
Latviešu mākslas vidē cienītā
gleznotāja, mākslas klasiķa
Augusta Annusa (1893. 27.10.
Liepājā – 1984.5.01. Ņujorkā)
monumentālā – trīsdaļīgā glezna “Tauta pie Baltijas jūras” nu
devusies uz Latvijas Nacionālo
mākslas mūzeju. Pēc biedrības
pasūtinājuma šo darbu māk
slinieks gleznojis tālajā 1965.
gadā, un tā paša gada 6. maijā
Amerikas latviešu apvienības
kongresa laikā gleznu svinīgi
atklāja ČLB goda biedrs Pēteris
Lejiņš. Mākslas darbs senlat
viskā, simboliskā stilā vēsta par
mūsu tautas darba tikumiem,
paaudžu saikni vērtību pārmantojamībā un jūras klātbūtni, kam bijusi un ir svarīga
ietekme uz latviešu tautas rakstura veidošanos. Skaistā, iko-

gadā viņš pabeidza Latvijas
Mākslas akadēmijas Figurālās
glezniecības meistardarbnīcu
Jāņa Tillberga vadībā. Izstādēs
piedalījies jau no 1920. gada.
Bija Neatkarīgo mākslinieku
apvienības (1923–1928) un māk
slinieku biedrības “Sadarbs”
(1929–1938) biedrs. Daudzas
Latvijas luterāņu baznīcas rotā
viņa veidotās altāŗgleznas.
Otrā pasaules kaŗa beigās A.
Annuss kopā ar ģimeni emigrēja uz Vāciju, mitinājās Bam
bergas, Kemptenes, Rāvens
burgas un Eslingenas bēgļu no
metnēs, 1949. gadā pārcēlās uz
dzīvi ASV. Par savas mākslas
uzdevumu un pamatu gleznotājs uzskatīja: vēstīt ikvienam
par latviešu tautas esību, viņas
zemi pie jūras un parādīt latvju
cilvēku visā viņa darbības spēkā
un daiļumā. Par sasniegumiem
glezniecībā A. Annuss saņēmis

līdz šim rotāja Čikāgas latviešu
biedrības bibliotēku, 8. aprīlī
ieradās Pasaules latviešu māk
slas centrā Cēsīs.
Lai latviskumu apliecino
šanām gleznām jauks un jauns
mūžs Latvijas mākslas vidē!

mūsu pulkā! Lai saņemtu informāciju par mēģinājumu lai
kiem (ir iespējams koŗa mēģi
nājumos piedalīties attālināti –
ar Zoom palīdzību) un koŗa
mūzikas notīm, lūdzam sazināties ar koŗa diriģenti, Gunu
Kalmīti Skujiņu (gmskujina@
yahoo.com), vai diriģentes
palīdzi, Zintu Poni (zintapone@yahoo.com).

2021. gada 9. oktobris – 15. oktobris

SANDRA
MILEVSKA
Zibens ātrumā aizjoņojušajai
vasarai šogad piemita nepār
protama iezīme, ko katru dienu
izspēlēja trīsreiztrīsnieki gan
Gaŗezerā, gan Katskiļos – un tas
ir laika un telpas mazno
zī
mī
gums, jo kāda nozīme laikam, ja
var vēlāk un atkārtoti apgūt
notikušo, un kāda nozīme vietai,
ja viss notiek virtuāli? Esam uni
versalizējušies, pārklājot pēc pa
tikas divas atsevišķas pārbagātas
programmas, jaucot no ģeogra
fiski milzu attālumiem ne tikai
pašus dalībniekus un pasnie
dzējus, intervējamos, un iemaņu
demonstrētājus, bet arī pašu
vielu. Nemainīgs paliek tikai
viens: lielais darbs – noorganizēt
divas bagātas programmas –
prasa daudz roku, šajā gadījumā,
Gaŗezeram Māra Linde, Maija
Zaeska, Daiga Rūtiņa, bet Kat
skiļiem Ingrīda Jansone, Laila
Medne, Ilze Kancāne, Māra Ast,
Silvija Mežgaile, Helēna Vīk
sniņa, un Laila Gansert – paldies
visām!
Pirmais visgardākais kumoss
ir abu 3x3 programmu kulināro
iemaņu apgūšanas klāsts, kuŗa
smagumpunkts ir pēc barības
brēcoša vēdera apmierināšana
ar tipiski latviskiem ēdieniem,
kas autentiskā izpildījumā vis
maz Ziemeļamerikas kontinentā
nav uz katra stūŗa dabūnami.
Cept, vārīt, šmorēt un sautēt nav
nekāds jaunums, bet centīgie
nometņotāji pievērsās ilgajiem
vairāku dienu procesiem: skābēt
un raudzēt gan kāpostus (Māra
Vilde), gan rudzu ieraugu sald
skābmaizei (Māra Linde) un
eksotiskajai kombučai (Gundega
Puidze), visu noskalojot ar Ingas
Lucānes medus kvasu un Vies
tura Zariņa, īsta lietpratēja, alu.
Praktiskās nodarbības sniedza
iespēju apgūt daždažādas ie
maņas: adīt uz rokām uzvelkamus maučus (Maija Kulakova);
gleznot uz zīda (Inga Strause
Godeford); gleznot ar ūdens
krāsām (Linda Treija); gatavot
ziedu un dāvanu aranžējumus
(Anita Siliņa); izsekot savas
dzimtas ģenealoģijai (Lilita Ma
tisone); pazīt kokgriešanas rīkus
un rakstus, pašam veicot praktisko darbu (Uģis Lāma); ie
kārtot un izrotāt mājas interjeru
lēti un labi (Terēze Gruntmane).
Mūsu mūzikālā tauta varēja
spēlēt ukuleli (Māra Vārpa) vai
iepazīt trimdas kokli un tās
vēsturi (Māra Linde/Dace Vein
berga). Redzējām un dzirdējām
iepriekš nepublicētu, galve
no
kārt Latgales ziemeļos pētnie
cības procesā laukā ierakstītu
daudzbalsīgo dziedāšanu (Anda
Beitāne). Sadarbībā ar Tērvetes
3x3, iepazinām Skaņumājas
mūzeja instrumentus caur de
monstrācijām (Sandra Lipska,
Ilmārs Pumpurs), bet Latvieši
pasaulē mūzeja krājumus un to
izstādīšanu aprakstīja Sarma
Liepiņa, Marianna Auliciema,
Ieva Vītola. Ar Ilzi Kancāni
izsekojām Teodora Zeltiņa trīs
grāmatu sērijas Antiņš Amerikā
nonākšanai līdz mutvārdu vēs
tures līmenim, grāmatu pulci
ņam dabā izzinot minētās Ņu
jorkas un apkārtnes vietas un
viesojoties vai nu pie aprakstos
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2021. gada 3x3 vasaras nometnes
kariķētajiem tēliem vai satiekot
tos, kas viņus atminas.
Ņujorkas universitātes Tiša
skolas beidzējs, dokumentālo un
spēlfilmu režisors Matīss Kaža
izcili saistoši stāstīja par filmē
šanas specifiku, aplūkojamās filmas radīšanas procesu, un sa
viem vienlīdz iespaidīgajiem pa
veiktajiem darbiem un nākotnes
iecerēm. 3x3 izrādīja viņa trīs
gadus tapušo, trīs kontinentos
filmēto „Klejotāji” – par 1990. ga
dos dzimušajiem latviešiem, kas
dzīvē nemitīgi pārvietojas, neno
gruntējoties nevienā galvenajā
vietā vai pat valstī. Tēlošanas pa
vedienu turpinot, Māras Lewis
vadībā lasot un iejūtoties tekstos
no „Skroderdienām Silmačos”,
nometņotāji iejutās aktieŗu ādās.
Ko nu vēl pēc tam – pa taisno uz
Nacionālā teātŗa skatuves!
Atelpas brīžu izklaidi sagādāja
nesenās gaŗezernieces Ilgas Rū
tiņas „Gaŗezera spēle”, bet In
grīda Erdmane ar bērniempalīgiem lika minēt mīklas.
Jaunās paaudzes pārstāvji Aldis
un Dināra Briģi mūs informēja,
„kā meklēt laimi modernajā
digitālā pasaulē”, metode, kas
stipri atgādina Kažas klejotājus:
nemitīgi mainoties un pielāgo
joties, pārcelties no vietas uz
vietu, katrā izmantojot digitālo
vidi, lai ap sevi, vienalga tuvu vai
tālu, pulcinātu sev vajadzīgos
cilvēkus. Par vispārējo ikdienas
labsajūtu gādāja dalība Brigitas
Vīksniņas rīta vingrošanā un
Lindas Sniedzes Taggartas rīta
meditācijās, Lindai noturot arī
vakara svecīšu dievkalpojumu.
Citus vakarus bagātināja Lidija
Slokenberga ar izjustu koncertu,
kā arī nometņotāji, kas paši sevi
un citus izsmīdināja tradicio
nālajā talanta/beztalanta uzve
dumā.
Izkustējušies, nodarbojušies,
paēduši, tad izklaidējušies: va
rētu domāt, ka pietiktu. Bet nekā!
Abas 3x3 nometnes piedāvāja ar
vielu piesātinātus referātus. LU
Latvijas Vēstures institūta mā
cībspēks Guntis Zemītis stāstīja
par „Astronomiskām un dabas
parādībām senatnē”. Zemītis sa
slēdza mūsu senās indoeiropiešu
tautas ieražas un ticējumus ar
citām zemkopju un lopkopju
tautām, kas visas balstījušās iz
platījuma un dabīgās pasaules
vērošanā, pierakstot neparastām
parādībām, piemēram, saules
aptumsumiem, atbildību par
dažādu dabas nelaimju rašanos.
Arī mums aktuālā klimatu
maiņas tēma nebija sveša mūsu
senajiem priekšgājējiem: Igau
nijas un Latvijas territorijā 5.-6.
gadsimta t.s. „lielā ziema” iezīmē
jaunus motīvus apbedīšanas
tradicijās, bet 700.-1350. gadu
siltais periods ļāva izplesties,
vikingiem apdzīvojot Grenlandi
un Farēru salas, un baltu ciltīm
9.-10. gadsimtos apdzīvojot
Āraišu ezerpili. Taču jau „mazajam ledus laikmetam” sākoties,
ap 1300.-1450. gadiem šīs vietas
nācās pamest, ūdeņiem atkal
saslēdzoties ledū, izraisot ne
ražas un lielāku mirstību. Igau
nijā Teoderichs vainoja 1191. g.
23. jūnija saules aptumsumu, citi
vainoja 1264. gadā parādījušos

komētu, kad zīmīgā kārtā pie
reizes esot saslimis un miris
Romas pāvests.
Taču mazajam ledus laikmetam turpinoties veselus 500
gadus līdz pat 1850. gadam,
kļuva arvien aukstāks, par ko
atkal vainoja komētu, parā
dī
jušos 1556. gadā vienlaicīgi ar
daudzām ziemeļblāzmām. Šie
kāvi – „jodu kaujas” – drīzāk
izcēlušies no Peru izvirdušā vul
kāna, no kuŗa, ap zemeslodi ap
lidojušie putekļi neļāvuši saules
stariem sasniegt zemi. Dendro
logi, mērot seno koku riņķus,
atzinuši 1601.–1602. gadus par
Ziemeļeiropā
vissliktākajiem

šanu tās Ziemeļamerikas ie
dzimto tautām, kuŗas territorijā
sarīkojums notiek. Veinbergas
plašais, pētījumos balstītais pār
skats par peles tēlu atklāja, ka ne
tikai latviešiem ir īpašas attie
cības ar peli, par ko liecina
dainas, dziesmas, mīklas un
ticējumi, bet ka pastāv arī līvu,
igauņu, votu, somu un karēļu
varianti. Atkārtotos motīvus –
pele bērniņam velk saldu miegu,
tek aukstā laikā zirņus zagt, tiek
lūgta līst pazemē uz aizgājēja
mūža māju – illustrē dziesmu
ieraksti: mūsu izcilo folkloras
dziesminieku Zanes Šmites, Iļģu
un Julgī Staltes no 1936. gada

Ilmārs Mežs
koku augšanai, ar salnām vasarā
un agru ziemu. Šīs parādības
iemūžinātas mūsu dainās: Saule
kūla mēnesnīcu/Ar sudraba ča
kārniņu [t.i. komētu]/Saule sēja
rožu dārzu,/Mēnesnīca nosaldēja.
Novērsuši skatienu no debesu
juma uz cietzemi un pat tālāk
pazemē, trīsreiztrīsnieki izzināja
peles tēlu folklorā. Daces Vein
bergas stāstījums iesākās ar sarī
kojumos tagad plaši piekoptu
atzinuma un pateicības izteik

Tartu izdotā sējuma Volkslieder
der Liven.
Tikai ziemai raksturīgajās ka
ladū dziesmās un citur tautas
radīto gara darbos īstā reālitāte,
ka peles ziemā salien siltumā pie
savākto ēdamo krājumiem, pār
vērsta, apdzejota un pacelta citā
līmenī. Kāds gaŗš jautājumsatbilde dziesmas savirknējums,
kas soli pa solim paceļ pelīti no
zemes līdz pat Dieva dēliem,
izraisīja atšķirīgus minējumus

par nozīmi, taču ne to, ka panteistiskie, dabu mīlošie latvieši
šādā veidā izsaka visas radības
vienlīdzību un svētumu. Noslē
gumā Dace Veinberga pievērsās
gan zinātnei, gan mistikai.
Iepazīstinājusi ar visiem peļu
paveidiem (Latvijā pieci), t.sk.
slaveno susuri (no franču dor
mir) – doru peli, kas ārā noguļ
pusi gada, ierakusies zemē, se
kojošās sarunas aizgāja kristie
tības ietekmes, garu un dvēseļu,
šamanisma un animisma vir
zienos...
Ilmārs Mežs izsekojis latviešu
valodas izmaiņām pagātnē un
paredz to nākotnes turpinā
jumus. Apliecinot, ka atsevišķās
baltu ciltis pirms 1000 gadiem
runājušas katra savā valodā, un
ka kuršiem visilgāk noturējusies
šāda lingvistiska atšķirtība, to
mēr līdz 16. gadsimtam galvenās
topošajai latviešu valodai atšķi
rības izzudušas. 1507. gada Tēv
reizes eksemplārs rokrakstā pa
rāda pareizrakstību, kas pēc pa
skata varētu būt arabu zīmēm
rakstīts. Jau par vienu valodu
kļuvusi, latviešu dialektu kartē
redzama neizsīkstošo vietējo
variantu bagātība. Šī bagātība vēl
iespaidīgāka kļūst ieraugot
Ilmāra Meža sarūpēto sarakstu
ar latviešu valodas zirgu krāsu
apzīmējumiem, vesela lapa ar 15
dažādiem terminiem. (Kāda
krāsa ir „pāts”?! Vai arī „zeltaini
pāts”?!) Zirgu terminu saraksts
illustrē starptautisko iepriekšējo
paaudžu archeologu un antro
pologu pamatpētījumus, kas
izceļ seno indoeiropiešu neat
raujāmi intīmo saiti ar zirgiem,
kuŗu apzīmēšanai nepiecieša
mas vissmalkākās ādas krāsu
nianses.
(Turpināts nākamajā numurā)

“LATVIJAS KLUSIE VAROŅI
UN SIRDSAPZIŅASUGUNSKURS”
LATVISKI UN ANGLISKI
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Pēteris Bolšaitis, Agnese Lūse,
Anna Žīgure. Latvia’s unsung
heroes. Elīna Žīgure. The burning conscience. Tulkojusi Rita
Laima Bērziņa – 288 lpp.,
illustrēta.
“This book is the result of
colossal and meticulous work. It
opens vistas on Latvia’s tragic
fate while in the grip of two foreign occupations. The life stories
of Eduard Anders and Viktors
Avots alone are hymns to
humanity. Žanis Fonzovs and
Marcella Liekna – a rainbow
across the sea… This book is a
worthy gift on the centenary of
Latvia’s independence.”
Frank Gordon,
Journalist, Tel Aviv

Pērciet, lasiet,
dāviniet saviem citzemju draugiem!

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604,
St. Petersburg, Florida 33715
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KĀRLIS
STREIPS
Pirms simt gadiem, 1921.
gada 27. septembrī, laikrakstā
Latvijas Vēstnesis bija atreferē
jums par iepriekšējā dienā
notikušo Satversmes sapulces
sēdi. Atgādināšu, ka Satversmes
sapulci nesen dibinātajā Latvijas
Republikā pilsoņi ievēlēja 1920.
gada 17. un 18. aprīlī kā pirmo
vēlēto likumdevēju valstī. Tautas
padome, kas bija galvenā po
lītiku noteicošā iestāde pirms un
arī pēc Latvijas neatkarības at
jaunošanas, likumu par Satver
smes sapulces vēlēšanām pie
ņēma 1919. gada augustā. Li
kumā vēlēšanu tiesības bija
paredzētas visiem republikas
pilsoņiem no 21 gada vecuma,
arī sievietēm, kas tobrīd pasaulē
vēl bija salīdzinošs retums. Lat
vijas pagrīdes Komūnistiskā
partija aicināja vēlēšanas boi
kotēt, bet nekādas ietekmes tai
nebija. Kampaņas laikā bija
atentāta mēģinājums pret Lat
viešu Zemnieku savienības po
lītiķi Kārli Ulmani, savukārt
Cēsīs nošāva Latvijas Sociālde
mokratiskās strādnieku partijas
kandidātu Kārli Kurzemnieku.
Vēlēšanās piedalījās 84,9% re
ģistrēto vēlētāju, lai gan tās bija
jāatliek Valmieras, Valkas un
Ilūkstes apriņķos, kurus tobrīd
okupēja Igaunijas, Lietuvas un
Polijas spēki. Vēlēšanās uz 150
vietām sapulcē kandidātus izvir
zīja 57 dažādas partijas. Visla
bākie rezultāti bija LSDSP – 57
mandāti. Tai sekoja Latviešu
Zemnieku savienība ar 26, kā arī
Latgales Zemnieku partija ar 17

2021. gada 9. oktobris – 15. oktobris

Pirms 100 gadiem iedibinātā vēlēšanu kārtība
vietām. Četras partijas izcīnīja
sešus mandātus, viena – piecas,
viena – četras, divas – trīs, viena
– divas, un trīs partijas tikai
vienu mandātu. Satversmes sa
pulces pirmā sēde notika 1920.
gada 1. maijā mūsdienu Saeimas
ēkā Vecrīgā. To atklāja Tautas
padomes priekšsēdis Jānis Čakste,
kuŗš nekavējoties tika ievēlēts
par Satversmes sapulces prezidentu.
Minētais laikraksta materiāls
sākās ar vārdiem “Satversmes
komisija iesaka apspriest Satver
smes likuma III. daļu – par
Saeimas un Valsts prezidenta
vēlēšanām. Valdībai jādibina vē
lēšanu centrālkomisija no trim
Saeimas ievēlētiem locekļiem,
Valsts prezidenta pilnvarotā un
senatora. Šī komisija vada vē
lēšanas visā valstī. Cen
trāl
ko
misijas techniskos darbus izpilda valsts izveidota pārvalde.”
Tālāk materiālā teikts, ka valsti
Saeimas vēlēšanu vajadzībām
sadalīs piecos apgabalos – Rīga,
Zemgale, Vidzeme, Kurzeme un
Latgale, kā arī “Valsts prezidenta
vēlēšanām ir tikai viens vēlēšanu
apgabals.” Tas norāda uz faktu,
ka daļa Satversmes sapulces
dalībnieku vēlējās tautas vēlētu
prezidentu jau pirms gadsimta.
Galu galā delegāti nolēma, ka
Valsts prezidentu vēlēs Saeima,
un tā tas ir vēl joprojām.
Joprojām arī ir pieci minētie
vēlēšanu apgabali.
Tālāk detalizētāka informācija.
“Ja pašvaldības komisija grozītu
apriņķu administrātīvās robežas,
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tad vēlēšanu apgabalus arī var
grozīt. Katrā vēlēšanu apgabalā
dibināma sava vēlēšanu komisija. Jāievēl arī apriņķu vēlēšanu
komisijas no apriņķa pilsētas
valdes un trīs apriņķa valdes
locekļiem un apriņķa pilsētas
miertiesneša. Katra pilsēta, pa
gasts un miests, kam ir savas
pašvaldības iestādes, ir vēlēšanu
iecirknis.”
Sapulces delegāti arī padomāja
par pilsētām: “Lielākās pilsētas
un pagasti sadalāmi vēlēšanu
apakšiecirkņos, bet Rīga jāsadala
vēlēšanu iecirkņos, un iecirkņu
vēlēšanu komisiju priekšsēdē
tājus ievēl pilsētas dome.”
Laikraksts tālāk rakstīja par
diskusijām Satversmes sapulcē
par to, kam būtu jāpiešķir balss
tiesības Saeimas vēlēšanās:
“Domu starpība izcēlās par to,
vai kareivjiem aktīvā kaŗaklau
sībā un tādiem pilsoņiem, kuŗus
uztur sociālā apgādība labdarī
bas veidā, piešķiramas vēlēšanu
tiesības. Pēc debatēm vēlēšanu
tiesības piešķīra arī tiem. Vēlē
šanu tiesību bauda visi valsts
pilsoņi, kas pirmā vēlēšanu
dienā nebūs jaunāki par 21 gadu
un dzīvos vēlēšanu sarakstu
pārbaudīšanas laikā zināmā vē
lēšanu iecirknī.”
Tomēr tiesības visiem pēc
kārtas netika piešķirtas: “Vēlē
šanu tiesību nebauda tie, kas ir
aizbildnībā, kam uz tiesas sprieduma pamata atņemtas vai
aprobežotas tiesības, kas sodīti
par noziegumiem mantkārības
nolūkā. Vēlēšanu tiesības zaudē

arī tie, kas ar nolūku pārkāpuši
noteikumus par vēlēšanu brīvību
un pareizību likumdošanas un
pašvaldības iestāžu vēlēšanās,
kas notiesāti vai ir izmeklēšanā
par aizraušanos no kara
klau
sības, vai aizbēguši no tās.”
Pirmās Saeimas vēlēšanas at
bilstoši apstiprinātajai kārtībai
bija 1922. gada 7. un 8. novembrī.
Vēlēšanās piedalījās 82,2% vēlē
tāju. Kandidātu sarakstus iesnie
dza 31 partija, un tā kā pirmās
brīvvalsts laikā nekādas balsu
barjeras nebija, mandātus ieguva
20 no tām. Pirmajā vietā atkal
LSDSP ar 30 mandātiem, pēc tās
Zemnieku savienības ar 17. Šajā
gadījumā bija veselas septiņas
partijas, kuras saņēma tikai
vienu mandātu.
Pirmās Valsts prezidenta vē
lēšanas savukārt bija tā paša
1922. gada 14. novembrī. Vie
nīgais kandidāts bija Jānis Čakste,
un par viņu nobalsoja 92 depu
tāti, sešiem atturoties.
Laikā kopš valsts neatkarības
atjaunošanas Saeima Satversmi
ir grozījusi vairākkārt attiecībā
uz vēlēšanu procesu. Pirmkārt,
jau 1994. gadā Saeima sama
zināja vecuma cenzu vēlēšanu
līdzdalībai no 21 līdz 18 gadiem.
1997. gadā noteikts, ka Saeimu
1998. gadā ievēlēs uz četriem
gadiem, nevis trim, kā tas bija
pirms tam. Tajā pašā likumā arī
noteikts, ka Saeimas vēlēšanas
vienmēr būs oktobra pirmajā
sestdienā. 5. Saeimas vēlēšanas
bija 1993. gada jūnijā un sestās
– 1995. gada 30. septembrī un

1. oktobrī. Nākamgad oktobŗa
pirmā sestdiena būs 1. datumā,
tad arī ievēlēsim 14. Saeimu.
Arī vairāki Satversmes panti
par Valsts prezidenta vēlēšanām
grozīti laikā kopš neatkarības
atjaunošanas. Tajā pašā dienā,
kad Saeima pagarināja parlamenta termiņa laiku no trim uz
četriem gadiem, deputāti tāpat
izdarīja attiecībā uz Valsts prezidenta termiņu amatā. Atjaunotās
valsts pirmais prezidents Guntis
Ulmanis ievēlēts 1993. gadā uz
trim gadiem un tad 1996. gadā
vēl uz trim. Viņa pēctece Vaira
Vīķe-Freiberga jau ievēlēta uz
visiem četriem gadiem. Iespē
jams, domājot par Kārli Ulmani,
deputāti tajā pašā dienā arī
grozīja Satversmi, lai noteiktu,
ka “viena un tā pati persona
nevar būt par Valsts Prezidentu
ilgāk kā astoņus gadus no vietas”.
Otra lielā pārmaiņa attiecībā
uz Valsts prezidenta vēlēšanām
bija 2018. gada oktobrī, kad
Saeima Satversmē grozīja tikai
vienu vārdu – no “aizklāti” uz
“atklāti.” Visi Valsts prezidenti
ievēlēti slepus, un pašreizējais
prezidents Egils Levits bija pirmais, kuŗš ievēlēts atklāti balsojot. Tas nepārprotami bija pa
reizais lēmums.
Satversmes sapulces pirms simt
gadiem iedibinātā kārtība pastāv
vēl joprojām. Manā iz
pratnē
labāk būtu, ja mums būtu daudz
mazāk polītisko partiju, bet
polītiķu ambīcijām nav ne gala,
nedz malu. Par to man ir žēl.

Kā es braucu uz Latviju Covid vasarā

Esmu dzimusi Latvijā, un
manas saknes tur ir dziļas. Biju
tik ļoti noilgojusies būt atkal
Latvijā pēc divu gadu prom
būtnes Covid laikā. Vasaras
sākumā nolēmu – vienalga, ka
jāpacieš desmit dienu pašizolā
cija, man tomēr jālido uz Rīgu.

medicīnas klīnikā ARS, kur
ASV vakcinētas personas varot
dabūt ES digitālo Covid potes
apliecību. Vārdu sakot, biju kā
spārnos un gatava ceļam uz Rīgu.
Dažas dienas pirms izlido
šanas paskatījos internetā un
redzēju ziņojumu no Latvijas

iestādes Latvijā, kur neviens
neko vairāk nevarēja pateikt.
Tad laipna dāma no Valsts
Robežsardzes paskaidroja, ka
Latvijas pilsoņi tomēr varot ie
rasties Latvija! Tik labas ziņas!
Bet draudzenei, amerikānietei,
kas plānoja trešo ciemošanos

sakarā ar darbu vai uzstāšanos
uz skatuves, neesmu diplomāte
vai kāda cita nozīmīga persona... Ar to es nevarēju samie
rināties. Pildīju anketu otrreiz
un “nočekoju”, ka braucu sa
karā ar ģimenes apvienošanu.
Man taču Latvijā ir mīļi radi,

šanās Latvijā uz vēlāku laiku.
Atgādināju sev, ka pašizolācija
nav tas sliktākais, kas man vai
manai ģimenei ir noticis, un es
tomēr būšu Latvijā.
Deltas lidmašīna Amster
damā ielidoja divas stundas par
vēlu, un es nokavēju AirBaltic

Drīz pēc biļetes nopirkšanas
dabūju zināt, ka pašizolācija
atcelta! Kāda laime! Nu, tad
tūliņ zvanīju, rakstīju e-pastus
un sarunāju tikšanos ar draugiem un radiem; braukšanu uz
Kurzemi, vizītes bankā, lai no
kārtotu bankas jaunos noteikumus un sarežgīto piekļūšanu
internetbankai. Pieteicos vizītei

Vēstniecības, ka sakarā ar
paaugstinātu Covid infekciju
ASV, Latvija vairs neļauj cil
vēkiem no Amerikas ierasties!
Ko lai nu daru? Zvanīju uz
Latvijas Vēstniecību, bet sest
dienas vakarā neviens neatbil
dēja. Gandrīz vai gribēju rau
dāt, ka netikšu uz Rīgu. Nāka
majā rītā sazvanīju pāris valsts

Latvijā, nekas šoreiz nesanāca.
Ar lielu prieku devos taisīt
Covid testu un pildīju Latvijai
vajadzīgo Covidpass.lv elektro
nisko anketi. Anketes pildīša
nas rezultāti gan rādija ka es
tomēr nedrīkstu ieceļot Latvijā,
jo nebiju “noķeksējusi” nevienu
no atļautiem iemesliem, lai ie
rastos Latvijā. Es taču nelidoju

kas mani gaida! Nu anketa
rādīja, ka varu ierasties Latvijā
un bija zilie brīnumi, ka man
pat neesot jābūt pašizolācijā!
Bet tomēr, lasot tālāk, tās pašas
lapas nākošajā paragrafā la
sāms, ka man tomēr ir jābūt
pašizolācijā desmit dienas! Nu,
samierinājos ar to un atcēlu
visas saplānotās vizītes un tik

reisu uz Rīgu. Man vesela diena
bija jāpavada Amsterdamā. Tas
nekas, jo man patīk Am
ster
damas lidosta, kur ir daudz ko
darīt. Es eju uz meditācijas
halli, kur meditēju, nodarbojos
ar jogu un veicu savus enerģijas
medicīnas vingrinājumus, kas
palīdz iedzīvoties jaunajā laika
(Turpināts 18.lpp.)
zonā.
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Attālinātā darba globālizācija –
vai esam gatavi?

TAIRA
ZOLDNERE,
speciāli Laikam
Par darba iespējām Latvijā
runājām gandrīz pirms pusotra gada, kad pasaule tikko
sāka atkopties no pirmā pan
dēmijas viļņa, kam tomēr
sekoja nākamie. Kādas dinamiskas izmaiņas šajā laikā
piedzīvoja Latvijas darba tirgus, raugoties no tava vie
dokļa?
Mans skats no ierakumiem ir
tāds, ka esam izdzīvojuši cauri
visām fāzēm. 2020. gada pa
vasarī, kad pandēmija tikko
iesākās, darba tirgus sastinga.
Uzņēmumus ietekmēja neziņa
un nenoteiktība pasaulē, jo tā
tomēr bija pasaules mēroga
kataklizma. Uzņēmumi nolēma
nogaidīt, neriskēt. Tālāk sapra
tām, ka viss ievelkas, lai gan
pasaules gals jau nav pienācis.
Sākās praktiskas dabas jau
tājumi – kā pārstrukturēties un
turpināt darbu attālināti. Te
runājam par uzņēmumiem, kas
vairāk strādā digitālajā vidē, jo
ražošanas un pakalpojuma
jomai tomēr bija jāturpina
darbs klātienē. Pēc mūsu pie
redzes tikai 2020.gada rudenī
sajutām pirmās pazīmes, ka
darba tirgus mazliet atkal sāk
kustēties. Tomēr domāju, ka
uzņēmumi nomierinājās tikai
šī gada sākumā, līdz ar vakcīnu
pieejamību, un nolēma – jā,
mēs turpinām augt!
Neizbēgami notikušas iz
maiņas darba tirgū. Ko tās
nozīmē darba ņēmējiem un
daba devējiem?
Pandēmijas laikā attīstījies
jauns fenomens – attālinātais
darbs. Līdz ar to uzņēmumiem
radās loģisks jautājums: “Kāpēc
mēs meklējam speciālistus tikai
Latvijā? Kāpēc mums sevi tā
ierobežot, jo mēs jau tāpat strā
dājam starptautiskā tirgū.” Ir
notikusi Latvijas darba tirgus
paplašināšana. Nu jau vairākus
mēnešus uzņēmums “Your Move”
piedalās darbinieku meklēšanā
starptautiskā vidē. Liekas, ka
šobrīd darba tirgus sāk at
ve
seļoties, lai gan nav vēl tur, kur
bija pirms pandēmijas, kad bija
jūtams darba roku trūkums.
Vai vari paraksturot Latvijas
uzņēmumus, kas meklē cil
vēkus tikai darbam attālinātā
vidē?
Mūsu lielākā pieredze ir tieši
sadarbībā ar jaunuzņēmu
miem. Piemēram, tulkošanas
uzņēmums “Lokalise” nolēma
strādāt tikai attālināti un ņem
darbā cilvēkus dažādos kontinentos, ieskaitot pat Dienvid
ameriku. Viņi strādā pāri visām
laika joslām. Tāpat varu minēt
“TestDevLab”, kas piedāvā IT
testēšanas pakalpojumus. Sā
kumā viņiem bija darbinieki
tikai no Latvijas, bet tagad jau
strādā cilvēki no Igaunijas,
Maķedonijas, un citām vietām.
Varu minēt uzņēmumu “Sup
liful”, kas strādā ASV tirgū, un

“Pasaule nav beigusies – būs jāstrādā tālāk!”
Jānis Kreilis, darba un informācijas portāla “Your Move” vadītājs
attiecīgi pieņem darbā cilvēkus
no Amerikas. Cilvēks var at
rasties jebkur, un zināms iero
bežojums ir tikai laika joslas, lai
tomēr būtu vieglāk saskaņot
darba grafikus.
Tas pilnībā maina pieeju darbinieku meklēšanā, jo uzņē
mumi vairs nav ierobežoti ar
to, kādi talanti atrodami tikai
Latvijā. Darbiniekus attālinā
tam darbam meklē ne tikai
startapi, bet arī lieli, pieredzējuši
uzņēmumi. Savukārt cilvēkiem
atkrīt nepieciešamība mainīt
ierasto vidi un dzīves apstākļus,
lai sāktu strādāt citā darba
vietā.
Bieži vien dzirdam sūdzības,
ka Latvijas algas nesasniedz
Eiropas Savienības vai pasaules līmeni. Vai tomēr varam
likties interesanti arī atalgojuma ziņā?
Protams, ir reģioni, kuŗu
atalgojuma līmeni mūsu uzņē
mumi nevar atļauties, kā, pie
mēram, Kalifornija vai Lon
dona, kur ir cita dzīves dār
dzība. Tomēr Eiropas Savie
nības centrālajā un austrumu
daļā mēs ar algām varam
konkurēt un varam atļauties
šos darbiniekus.
Vai šeit pavērušās jaunas
darba iespējas arī latviešu
diasporai ārvalstīs?
Neesam īpaši pievērsušies
tieši diasporai tāpēc, ka tās
pozīcijas, ko esam meklējuši, ir
bijušas ļoti specifiskas kādām
noteiktām lietām. Neesam arī
daudz skatījušies uz Rietum
eiropu, kur pārsvarā dzīvo lat
viešu diaspora. Mūsu pieredze
rāda, ka tādās valstīs kā Bul
gārija, Rumānija, Čechija, Slo
vākija darba meklētāju atsau
cība ir bijusi gana interesanta,
jo arī viņu valstu tirgi ir samērā
nelieli.
Paplašinot šo darba ņēmēju
loku, ir parādījušies vairāki tīri
praktiski jautājumi. Izaicinā
jums ir par to, kā šos cilvēkus
likumīgi paņemt darbā, jo
darba likumdošana un nodokļu
sistēmas nav īsti piemērotas
starptautiskam darbam. Prin
cipā tas ir Eiropas līmeņa jau
tājums – kā lai mēs sakārtojam
nodokļu likumus un darba
tiesības, lai Latvijas uzņēmumā
mierīgi varētu strādāt, piemē
ram rumāņu programmētājs.
Tas ir neatrisināts jautājums
vispārējā starptautiskā līmenī.
Lai runātu par šiem jautā
jumiem, kopā ar biedriem no
biedrības “Ar pasaules pieredzi
Latvijā” 21. un 22. oktobrī
rīkojam tiešsaistes konferenci
“Digitālā migrācija: Darbs.
Nākotne. Kopiena.”
Lūdzu pastāsti vairāk par šo
oktobrī gaidāmo konferenci!
Konferenci, kas notiks tieš
saistē, rīkojam kopā ar biedrību
“Ar pasaules pieredzi Latvijā”.
Pasākumu atbalsta Sabiedrības

integrācijas fonds no Kultūras
ministrijas piešķirtajiem Lat
vijas valsts budžeta līdzekļiem,
Pasaules brīvo latviešu apvie
nība (PBLA) un ārvalstīs dzī
vojošo profesionāļu kopiena
#esiLV. Pasaules darba tirgus
darbības modeļi mainās un
attīstās – arvien izplatītāka
kļūst iespēja strādāt attālināti,
tā saucamais digital nomad vai
digitālā klejotāja dzīves veids,
kad persona dzīvo vienā, bet

Tā gluži nav. Attālinātais
darbs ir jaunā darba tendence,
par ko es īpaši gribēju runāt, un
mūsu kompānija pārsvarā
strādā ar nozarēm, kur attā
linātā darba nozīme ir ļoti liela.
Par citām nozarēm mums ir
vairāk pastarpināta informā
cija. Būvniecības nozarē, šķiet,
vēl joprojām valda diezgan liels
chaoss, jo materiālu ražošana
nenotiek pietiekamā apjomā
un traucētas arī loģistikas

Jānis Kreilis biznesa akselerātorā “Antler” Stokholmā, 2021. gada
septembrī // FOTO: Jāņa Kreiļa archīvs
darbu veic citā valstī. Konfe
rencē runāsim tieši par attā
lināto darbu, par digitālo dias
poru migrāciju – kā piesaistīt
Latvijas cilvēkus strādāt Lat
vijas uzņēmumos, neatrodoties
Latvijā, kā uzrunāt digitālos
nomadus, lai viņi pārceltos uz
dzīvi Latvijā, turpinot strādāt
ārzemju kompānijās, un kā
paplašināt Latvijas darba tirgu
ar ārzemju cilvēkiem. Lai arī
uzņēmumi vēl turpina pie
lā
goties šīm izmaiņām, Covid
pandēmijas laiks ir pierādījis,
ka attālinātā darba modelis var
strādāt un ir ilgtspējīgs. Kon
ferences mērķis ir izgaismot
problēmas, ar kuŗām saskaras
attālinātā darba veicēji, izpētīt
labās prakses piemērus, kā arī
veicināt diskusiju par šo dar
bības veidu kā tādu.
Konferencei var reģistrēties,
rakstot uz konference@arpasaulespieredzi.lv, vai arī no 24.
septembra mājaslapā Digimig
racija.lv.
Vai tiešām darba tirgus aug
tikai attālinātā darba jomās?

ķēdes. Tai pašā laikā ir liels
pieprasījums pēc būvniecības
pakalpojumiem un speciā
lis
tiem. Tūrisma nozare joprojām
cieš visos līmeņos – sākot ar
apkopējām viesnīcās un bei
dzot ar IT speciālistiem tūrisma
portālu izstrādātājiem. Neska
toties uz to, tomēr ir sajūta, ka
darba tirgus atveseļojas ko
pumā. Mēs saņemam piepra
sījumus pēc ļoti dažādiem spe
ciālistiem: metinātājiem, at
slēdzniekiem, remontstrādnie
kiem, ne tikai programmētājiem
vai mārketinga speciālistiem.
Pandēmijas sākumā vēro
jām, ka notika zināmas re
migrācijas tendences, jo kādu
laiku Latvijā bija labāka epi
demioloģiskā situācija kā pā
rējā Eiropā. Vai remigrācija
turpinās?
Liela daļa cilvēku ieradās
Latvijā uz kādu noteiktu laiku,
daļa aizbraukuši atpakaļ. Vispār
vērojama tendence, ka, attāli
nāti strādājot, cilvēki pārceļas,
piemēram, aizbrauc ziemā pa
dzīvot uz Spāniju vai citu

siltāku vietu. Novērots arī pre
tējais – cilvēki strādā ārzemju
kompānijās, bet atbrauc dzīvot
Latvijā. Attālinātais darbs ļauj
migrēt, mainot dzīves vietas,
parasti gan uz neilgu laiku.
Latvijā notiek vēl viena tendence – pārcelšanās uz laukiem.
Cilvēki nopērk īpašumus, strā
dā no savām lauku mājām un
katru dienu braukt uz Rīgu uz
darbu vairs negrib. Domāju, ka
Latvijas apstākļiem tas ir apsveicami, jo diversificē mūsu
vidi.
Man liekas, ka jaunas ra
došas idejas vieglāk, ātrāk un
labāk raisās tad, kad notiek
cilvēku personiska tikšanās.
Vai tam var piekrist vai arī
pašreiz valda uzskats, ka ar
darbu tiešsaistē pilnīgi pie
tiek?
Grūti teikt par citu uzņē
mumu vadītājiem, bet manā
izpratnē jaunas idejas, jaunus
procesus vai produktus radīt
attālināti ir daudz, daudz grū
tāk nekā klātienē. Cilvēku
saziņa klātienē ir dabīga, ātra,
viegla, un tas palīdz radošajam
procesam. Tomēr vēlāk, strā
dājot ikdienas režīmā, šī klā
tiene vairs nav tik būtiska.
Mūsu pieredze arī personāla
atlases jomā rāda, ka pilnīgi
pietiek, ja pirmās sarunas ar
kandidātiem notiek tiešsaistē.
Ja kandidāts ir perspektīvs, pēc
tam jau var tikties klātienē. Tas
ietaupa laiku.
Kā jau runājām, ir vairākas
jomas, kuŗās pašreiz nav pie
prasījuma pēc darbiniekiem,
toties IT sfēra vēl joprojām
strauji aug. Vai tas nozīmē, ka
cilvēki sāk pārkvalificēties?
Jaunuzņēmumiem vajadzīga
strauja izaugsme, viņiem pa
rasti nav laika apmācīt jaunus
darbiniekus, un viņi meklē cil
vēkus, kas jau ir gatavi strādāt
vai ir ar zināšanām attiecīgajā
jomā. Bet ir uzņēmumi, kā
”Accenture”, kas rīko dažādus
apmācību kursus (tā sauktos
bootcamp), pēc tam ir prakse,
un pēc prakses labākajiem
darbiniekiem tiek piedāvāts
darbs. Bez tam darbojas vai
rākas IT prasmju attīstības
skolas kā, piemēram “Riga
Coding School”, kuŗām ir izveidota sadarbība ar dažādiem
uzņēmumiem. Iespējas apgūt
dažādas IT jomas pastāv.
Par digitālo transformāciju
tiek lemts arī Eiropas līmenī,
un tam tiek radīti īpaši finan
cējuma fondi. Tendence ir, cil
vēki par to interesējas. Pārkva
lifikācija prasa lielu mentālu
darbu, bet domāju, ka nākotnē
tā kļūs arvien nozīmīgāka.
Jautājums par to, vai mums būs
jāatgriežas birojos ir ļoti aktuāls
visā pasaulē. Domāju, ka cilvēki
gribēs un meklēs elastīgu darba
vidi. Mēs esam lielu pārmaiņu
priekšā.
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RAIMONDA STRODE
Izcilais italiešu dzejnieks
Dante Aligjēri (Dante Alighieri,
1265-1321) ir viena no brīniš
ķīgākajām zvaigznēm pasaules
literātūras vēsturē. Viņa dzīves
laikā Italijā pilnā sparā virmoja
polītiskās kaislības ‒ viduslaiku
sabiedrība modās jaunam laikmetam. Dantes plašais interešu
loks un viņa zināšanas vēsturē,
filozofijā, teoloģijā, astrono
mijā, ģeografijā bija apbrī
no
jamas. Dzimtajā pilsētā Flo
rencē augstu vērtēja viņa eru
dīciju un dzejnieka talantu,
viņš iesaistījās polītikā un tika
uzaicināts pilsētas vadībā. Par
tiju naids starp gvelfiem un gi
belīniem ierāva sadursmēs gan
drīz visus pilsētas iedzīvotājus.
Tiesa piesprieda Dantem mūža
izsūtījumu un nāvessodu, ja
viņš atgriezīsies pilsētā. Dzej
nieks ar sirdssāpēm 1302. gadā
devās trimdā, un viņam vairs
nebija lemts atgriezties Flo
rencē. Trimdas laikā Dante
daudz ceļoja pa Italijas pilsētām
un uzrakstīja “Komēdiju”, kuŗu
vēlāk Džovanni Bokačo no
sauks par “Dievišķo komēdiju”.
Dante ar savu izcilo dzejas
darbu mudināja cilvēci iziet no
grēka tumsas, lai atrastu taisnu
ceļu uz dzīves pilnību, ticību un
Mīlestību.

2021. gada 9. oktobris – 15. oktobris

Latvijā piemin Danti Aligjēri un viņa
“Dievišķo komēdiju”
14. septembrī Dantes Aligjēri
biedrības Latvijas nodaļa kopā
ar Rīgas Latviešu biedrību un
Italijas vēstniecību Latvijā pul
cēja italiešu kultūras cienītājus,
lai godinātu Danti Aligjēri, kuŗa
sirds stāja pukstēt pirms 700
gadiem. Svētkus ievadīja konfe

rektore humanitāro un sociālo
zinātņu jomā prof. Ina Druviete.
Ar referātu “Dantes darbu izdevumi Latvijas Universitātes Aka
dēmiskās bibliotēkas krājumā”
konferenci atklāja LU Akadē
miskās bibliotēkas direktore
Dr.h.c.philol. Venta Kocere. Kon

konferences dalībniekus aizveda virtuālā ceļojumā pa Italijas
pilsētām Dantes “Dievišķajā
komēdijā”.
Dantes Aligjēri biedrības Lat
vijā prezidents Juris Visockis
sniedza interesantu ieskatu par
tematu “Dante un radošās in

Prof. Franko Leone skandē dzeju oriģinālvalodā
rence “Dante Aligjēri un viņa ferences dalībnieki varēja iepa
dzejas starojums pāri gadsim- zīties ar bibliotēkas krājumā
tiem”, kas notika Latvijas Uni esošo unikālo grāmatu izstādi
versitātes Akadēmiskās biblio “Dante Latvijā un pasaulē”.
tēkas zālē. Ar svinīgām uzru
Prof. Franko Leone (Franco
nām klātesošos sveica Italijas Leone) ‒ informācijas technolo
vēstnieks Latvijā V.E. Stefano ģiju doktors, dzejnieks, Dantes
Taliani de Marchio un LU pro- daiļrades pētnieks no Italijas

Dzied Ieva Sumeja
dustrijas”. Žurnālists Arnis Šab
lovskis ar referātu “Draudzējo
ties ar ģēniju. Mēs un Valdis B.”
atdeva godu “Dievišķās komē
dijas” tulkotājam, Dantes Alig
jēri biedrības Goda biedram
Valdim Biseniekam, kā arī
informēja par ieceri izveidot

Dante Alighieri – 700

ZIGFRĪDS FON
FĒGEZAKS

PIZAS
PASTARĀ
TIESA

Cena: USD 30,–
Ieņēmumi no šīs grāmatas
pārdošanas tiks ieskaitīti
Okupācijas mūzeja
Kluso varoņu fondā
Grāmatas
Jums piesūtīs pa pastu
(t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis
6051A Sun Blvd #604,
St. Petersburg,
Florida 33715

viņam pieminekli Rīgā.
Konferenci noslēdza Latvijas
Nacionālās bibliotēkas speciā
liste Astra Šmite ar pētījumu
“Kā Dante nonāca līdz latviešu
lasītājiem ‒ Dantes darbu latvis
kojumu un tulkojumu vēsture”.
Dantes Aligjēri personība un
viņa neaizmirstamie darbi –
“Jaunā dzīve” (La Vita Nuova),
“Dievišķā komēdija” (La Divina
Commedia), “Svētki” (Convivio)
iedvesmojuši Dantes Aligjēri
biedrības mākslinieku darbu
izstāde “Dievišķais Dante un
Italija” LU Akadēmiskajā bib
liotēkā tika atklāta jau 30. au
gustā un būs apskatāma līdz 15.
oktobrim. Izstādes gleznās at
tēlotas pilsētas, kuŗās Dante
dzīvojis vai uzturējies – Flo
rence, Boloņa, Venēcija, Verona,
Ravenna. Grafikas darbos un
medaļās atklājas Dantes perso
nība un viņa dzejas tēli. Izstādē
piedalās mākslinieki prof. Alek
sejs Naumovs, Vija Dzintare,
Jānis Strupulis, Sarmīte Caune,
Laine Kainaize, Maira Veisbārde,
Andris Bērziņš, Raimonda
Strode, Liene Ūlande, Lauma
Palmbacha, Jevgenijs Pugins,
Inese Sudare.
Svētku kulminācija bija “Kon
certs-veltījums Dantem Aligjēri
‒ 700” Rīgas Latviešu biedrības
nama Lielajā zālē. Italiešu baroka mūziku atskaņoja orķestris
“Collegium Musicum Riga” Māra
Kupča vadībā. Vēsturisko mū
zi
kas instrumentu skanējums
un brīnišķīgo solistu ‒ Ievas
Sumejas (soprāns) un Anša
Bētiņa (tenors) balsis ļāva izjust
Klaudio Monteverdi, Alesandro
Skarlati, Frančesko Kavalli, An
tonio Sartorio u.c. komponistu
mūzikas burvību. Senatnīgo no
skaņu papildināja prof. Franko
Leone, harizmātiski un emo
cionāli dziļi deklamējot Dantes
Aligjēri “Dievišķās komēdijas”
fragmentus oriģinālvalodā. Franko
Leone speciāli uz Dantes jubilejai rīkotajiem pasākumiem
ieradās no Italijas.
Pasākuma viesiem Rīgas Lat
viešu biedrības namā bija ie
spējams apskatīt izstādi ar māk
slinieces Māras Rikmanes illus
trācijām Dantes “Dievišķajai
komēdijai’, kas radītas Valda
Bisenieka tulkojumam.
Pēc koncerta Italijas vēstnieks
Latvijā V. E. Stefano Taliani de
Marchio visus viesus aicināja
baudīt vin d’honneur.
Nenoliedzami, ka šogad rī
kotie Dantes Aligjēri atceres
pasākumi bija nozīmīgi visas
Latvijas kultūras laukā. Tieši
pirms simt gadiem ‒ 1921. gada
14. septembrī, atzīmējot Dantes
600 gadu piemiņas svētkus ‒
Latvijas inteliģence tikās kon
ferencē Latvijas Universitātes
aulā un svētku koncertā Lat
vijas Nacionālajā operā. Ir no
slēdzies vēl viens simtgades
aplis un Latvijas-Italijas attie
cības un sadarbība kultūras
jomā uzsāk jaunu loku un
“visam ritēt liek – tā Mīlestība,
caur kuru griežas saule, mēness,
zvaigznes” (Dante, Paradīze, 33.
dziedājums, 144.-145.rinda).

2021. gada 9. oktobris – 15. oktobris
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L AT V I J A D I E N U R I T Ē J U M Ā
***
Valsts prezidents Egils Levits
vizītē Slovēnijā

Valsts prezidents Egils Levits
vizītes laikā Slovēnijā tikās ar Slo
vēnijas Republikas premjērminis
tru Janezu Janšu Tikšanās laikā
tika pārrunāti Eiropas Savienības
(ES) ārpolītikas jautājumi, īpaši
situācija ES Austrumu partnerības
valstīs un uz robežas ar Baltkrie
viju. Valsts prezidents un Slovē
nijas premjērministrs diskutēja
par Digitālo pakalpojumu akta
projektu un uzsvēra akta pozitīvos priekšlikumus globālo digitā
lo koncernu lielākas transparen
ces jomā. Valsts prezidents izteica
šaubas, vai šiem koncerniem no
tiesiskas valsts viedokļa drīkst tikt
deleģētas tiesības kontrolēt sociā
lo mediju saturu. J. Janšs piekrita
Valsts prezidenta viedoklim un
teica, ka šis jautājums būs nopietni jāpārrunā ES Padomē. Abas
amatpersonas pārrunāja arī ES
pamatvērtību ievērošanu un likuma varas stiprināšanu.
*
Valsts prezidents Egils Levits un
Slovēnijas Republikas prezidents
Boruts Pāhors (Borut Pahor) ap
meklēja Slovēnijas kontingenta
10eFP bazi.

Valsts prezidents pateicās Slo
vēnijas kaŗavīriem par dalību
NATO paplašinātās klātbūtnes
kaujas grupā Ādažos un uzsvēra,
ka Latvija sagaida slovēņu kaŗa
vīru klātbūtni arī turpmāk. Vien
laikus Valsts prezidents atkārtoti
pauda Slovēnijas prezidentam, ka
augsti novērtē Slovēnijas izpratni
par apdraudējumiem Baltijas re
ģionā. Slovēnija ir viena no pie
cām valstīm, kas NATO papla
šinātās klātbūtnes kaujas grupā
Latvijā ir kopš tās izveidošanas
2017. gadā.
*
Valsts prezidents Egils Levits
un Slovēnijas Republikas prezidents Boruts Pāhors Slovēnijas
Sabiedrības veselības nacionālajā
institūtā tikās ar medicīnas jomas
profesoriem un piedalījās akadē
miskās sadarbības līguma paraks
tīšanā starp institūtu, Slovēnijas
Gastroenteroloģijas un hepatolo
ģijas asociāciju un Latvijas Uni
versitāti.

Tiekoties ar zinātniekiem, tika
pārrunāta Slovēnijas pieredze
valstiska mēroga vēža skrīninga
programmas izveidē un īstenoša
nā. Valsts prezidents pateicās Slo
vēnijas speciālistiem par dalību
dzemdes kakla vēža prevencijas
vadlīniju izstrādē Latvijā un atzina, ka Latvijā nepieciešama mērķ
tiecīga un holistiska vēža skrīnin
ga programmas plānošana.
***
Valsts prezidents par augstākās
izglītības iestāžu nākotni
4. oktobrī Valsts prezidents
Egils Levits, Rīgas pilī tiekoties ar
vairāku augstskolu rektoriem un
pārstāvjiem, uzsvēra, ka “ir nepie
ciešams izstrādāt valstiska līmeņa
vīziju, kādas vēlamies redzēt savas
augstākās izglītības iestādes 2030.
gadā. Šāds redzējums ietvertu arī
to, kā valstī saskatām gan eksakto,
gan humanitāro zinātņu attīstību
un adekvāta financējuma nodro
šināšanu augstākajai izglītībai”.
E. Levits sacīja, ka šāds, likum
došanas stratēģijā ietverts, skatī
jums būtu labs sākuma punkts
diskusijai ar sabiedrību par augs
tākās izglītības tālāko attīstību un
iespējām mazināt birokratisko
slogu izglītībā un zinātnē.
Tikšanās laikā tika pārrunāti
pieņemtie Augstskolu likuma
grozījumi un tālākā likumdošanas
aktu izstrāde – Zinātnes universi
tāšu likuma projekts un Augstākās
izglītības un zinātniskās darbības
likuma projekts. Tika apskatīts arī
jautājums par Augstākās izglītības
padomes lomu un lietderību, un
iespējām stiprināt tās kapacitāti.
Augstskolu pārstāvji pauda īpašu
gandarījumu par to, ka ir uzla
bojies dialogs ar Izglītības un
zinātnes ministriju.
Pārrunājot jautājumu par pa
domju locekļu izvirzīšanu 16
valsts augstskolās, Valsts prezidents un augstskolu pārstāvji bija
vienoti nostājā, ka nepieciešams
piesaistīt labākos kandidātus. To
iespējams izdarīt, tikai piesaistot
plašu kandidātu loku un neiz
veidojot pārmērīgi detalizētus
atlases kritērijus. Būtu svarīgi iz
vairīties no situācijas, kad kandi
dāti formāli atbilst kritērijiem, bet
to sniegums augstākās izglītības
iestādē ir nosacīts.
*
4. oktobrī Valsts prezidents
Egils Levits, Rīgas pilī tiekoties ar
Ministru prezidentu Krišjāni Ka
riņu, pārrunāja žoga izbūves gaitu
uz Latvijas-Baltkrievijas robežas
un uzsvēra: “Žogu uz robežas ne
pieciešams izbūvēt pēc iespējas
ātrāk atbilstoši ārkārtas situācijas
rēgulējumam.” Ministru prezidents informēja Valsts prezidentu par valdības plāniem pabeigt
valsts budžeta sagatavošanu 2022.
gadam un iesniegt to Saeimā
oktobŗa vidū. Tāpat abas puses
apspriedās par pandēmijas iero
be
žošanas stingrākiem pasāku
miem un vakcinācijas gaitu.
***
Latvija atzīta par
Austrumeiropas
mākslinieciskāko valsti
Latvija ir atzīta par Austrum
eiropas mākslinieciskāko valsti,
liecina jaunākie radošās aģentūras
Design Bundles pētījumi. Latvija

ierindojās trešajā vietā visā Eiro
pā
, pirmajā vietā Nīderlande,
kuŗai seko Lielbritanija.
Kā iespējams novērtēt valsts
mākslinieciskos nopelnus? Aģen
tūras Design Bundle pētījumā tika
ņemti vērā pieci kritēriji: valdības
izdevumi kultūras pakalpoju
miem, studentu skaits, kas studē
mākslu, mākslas skolu un akadē
miju skaits, kultūras eksporta ko
pējā vērtība un to mūzeju skaits,
kuŗi iekļuvuši pasaules 20 visvai
rāk apmeklētākajos mūzejos.
“Šis pētījums rada interesantu
priekšstatu par Eiropas labāko
vietu mākslas mīļotājam. Nīder
lande ir radījusi tādus izcilus
māksliniekus kā Rembrants, Ver
mērs un van Gogs, un tā turpina
vēl joprojām viņus darīt lepnus
par valsts iesaisti mākslā un
radošumā.
Tikmēr Italiju un Franciju, ku
rām ir apbrīnojams mākslas mantojums, ir apsteigušas tādas valstis
kā Latvija un Igaunija, kuŗas salī
dzinājumā ar mākslas financē
jumu un izglītību ir ieguldījušas
vairāk līdzekļu,” vēstīts Design
Bunndles paziņojumā.
Neskatoties uz nelielo iedzīvo
tāju skaitu, kas ir nedaudz mazāk
par 2 miljoniem cilvēku, Latvija
ieguvusi trešo vietu, pateicoties
lieliem valdības izdevumiem kul
tūras pakalpojumu jomā, kas ir
viens procents no valsts kopējā
IKP. Tikmēr Igaunija ierindojās
ceturtajā vietā, apsteidzot Fran
ciju, Islandi un Īriju.
***
Premjērministrs aicina
iedzīvotājus strādāt attālināti
Ievērojot augsto un pieaugošo
saslimstību ar Covid-19, Ministru
prezidents Krišjānis Kariņš (JV)
aicina iedzīvotājus, kuŗiem ir tāda
iespēja, strādāt attālināti.

Premjērs pēc valdošās koalicijas
partiju sanāksmes mudināja ie
dzīvotājus izvēlēties šādu iespēju,
vienoties par to ar darba devēju
un pāriet uz attālināto darbu. Tā
pat viņš aicināja ikvienu publiskās
iekštelpās uzvilkt sejas masku, to
attiecinot arī uz vakcinētajiem ie
dzīvotājiem. Kariņš minēja, ka
sanāksmes dalībnieki tajā ir pie
dalījušies ar sejas maskām, un
plānots, ka šādi viņi strādās arī
turpmāk, lai samazinātu infekcijas izplatības risku.
***
Latvijas jaunais vēstnieks Polijā
būs Juris Poikāns
Valsts prezidents Egils Levits
svinīgā ceremonijā Rīgas pilī pa
sniedza akreditācijas vēstuli nāka
majam Latvijas vēstniekam Polijā
Jurim Poikānam, informēja Ārlie
tu ministrijā (ĀM). ĀM norādīja,
ka Poikāns darba gaitas ĀM sāka
1996.gadā. Viņš strādājis Krievi
jas nodaļā, Starptautisko organi
zāciju un humanitāro jautājumu
nodaļā, Eiropas Savienības (ES)
departamentā, vadījis Baltijas

valstu, Ziemeļvalstu un reģionālās
sadarbības nodaļu, bijis ĀM
polītiskā direktora vietnieks.
Poikāns strādājis Latvijas vēst
niecībās Krievijā, Baltkrievijā un
ASV. Bijis Latvijas vēstnieks Slo
vēnijā, nerezidējošais vēstnieks
Bosnijā/Hercegovinā, Kosovā,
Moldovā, kā arī speciālo uzdevumu vēstnieks Austrumu partne
rības jautājumos. Kopš 2015. gada
Poikāns pildīja vēstnieka pienā
kumus Ukrainā.
***
9. oktobrī viesnīcas
Radisson Blu Hotel Latvija
konferenču centrā savas durvis
apmeklētajiem vērs Baltijā un Po
lijā populārākā speciālizētā izstā
de “Starptautiskās izglītības die
nas”. Daudzās valstīs tiek atcelti ie
robežojumi, kas saistīti ar Covid19, un jau šo sestdien skolēni un
viņu vecāki, jaunieši un pieaugušie
varēs tikties ar pārstāvjiem no
pasaulē zināmām universitātēm,
biznesa skolām, prestižām vidus
skolām, starptautiskajām kolle
džām, valodu nometnēm un valsts
organizācijām – Education USA,
Institut Francais, DAAD (Vācijas
Akadēmiskais apmaiņas dienests), kā arī ar starptautisko IELTS
un Cambridge English eksāmenu
centra pārstāvjiem, un Baltic
Council for International Edu
cation speciālistiem.
Izstādes apmeklētāji varēs iepa
zīties ar augstākās izglītības prog
rammām (bakalaura, maģistra un
MBA, Executive MBA programmas) Lielbritanijā, Nīderlandē,
Austrijā, Čechijā, Italijā, Polijā,
Francijā, Vācijā, Latvijā, Šveicē,
ASV un citās valstīs. Izstādē tiks
pārstāvētas pamatskolas un vi
dusskolas programmas. Skolēni
un viņu vecākiem būs iespēja ap
runāties ar pasaulē slavenu Liel
britanijas, Vācijas un Šveices sko
lu direktoriem un vadošajiem
speciālistiem. Dalībnieku vidū –
Lielbritanijas labāko skolu reitingu līderi, kā arī citas prestižas
mācību iestādes.
Kur un kā apgūt angļu, vācu vai
franču valodu? Uz šiem jautāju
miem atbildēs valodu skolu un
nometņu pārstāvji. Plānojot stu
dijas ārzemēs, rodas arī daudzi
citi jautājumi – par citu valstu
kultūru īpatnībām, par dzīvoša
nu, stipendijām un bezmaksas
izglītības iespējām. Izstāde “Starp
tautiskās izglītības dienas” Latvijā
notiek kopš 2005. gada. Pagāju
šajā gadā valstī izsludinātā ārkār
tas stāvokļa dēļ izstāde notika
tiešsaistē. Šogad pasākums atgrie
žas ierastajā formātā, tomēr jo
projām ir vairāki ierobežojumi.

novada, Rēzeknes valstspilsētas
un Rēzeknes novada, Daugavpils
valstspilsētas un Augšdaugavas
novada, Liepājas valstspilsētas un
Dienvidkurzemes novada, Vents
pils valstspilsētas un Ventspils
novada domju deputātiem par
iespējamo pašvaldību apvienoša
nu, lai sagatavotu priekšlikumus
Administrātīvo territoriju un ap
dzīvoto vietu likumam. Ministrija
rosina piecas valstspilsētas apvie
not ar tām blakus esošajiem no
vadiem.
Kā portālu Jauns.lv informē
VARAM, sarunu mērķis bija kon
sultēties ar pašvaldību domēm
par iespējamajiem pašvaldību ie
dalījuma risinājumiem.
“VARAM atbalsta atgriešanos
pie ministrijas sākotnējā refor
mas piedāvājuma un Daugavpils,
Jelgavas, Liepājas, Rēzeknes un
Ventspils valstspilsētas apvienot
ar tām piegulošo novadu no 2025.
gada, sadarbību starp šīm terri
torijām paplašinot vēl līdz tam,”
teikts VARAM paziņojumā.
***
Covid-19 dēļ Latvijā izsludina
paaugstinātu gatavību
veselības aprūpē
Saistībā ar strauju Covid-19 sa
slimstības pieaugumu un progno
zēm par tā turpināšanos, kā arī
ietekmi uz slimnīcu iespējām no
drošināt medicīnisko palīdzību
ikvienam, kuŗam tas ir nepiecie
šams, Valsts operatīvā medicīnis
kā komisija (VOMK) 1. oktobrī,
veselības nozarē izsludināja pa
augstinātas gatavības stāvokli. Pa
augstināts gatavības stāvoklis no
zīmē, ka nozarē pieejamie perso
nāla, materiāltehniskie vai citi
iesaistāmie resursi ir nepietiekami, lai turpinot slimnīcu darbu
ikdienas režīmā nodrošinātu visu
nepieciešamo reaģēšanas pasāku
mu veikšanu. Līdz ar to Neatlie
kamās medicīniskās palīdzības
dienests (NMPD) veiks rūpīgu
izsaukumu prioritizēšanu atbils
to
ši esošajiem rīcības algoritmiem, savukārt slimnīcām prio
ritāri ārstniecība jānodrošina ne
atliekamiem, akūtiem un Covid19 pacientiem. NMPD pacientus
nogādās stacionārā atbilstoši val
stī noteiktajam hospitalizācijas
plānam. Slimnīcu pienākums ir
sniegt palīdzību visiem pacientiem, kas minētās iestādes uzņem
šanas nodaļā nogādāti ar NMPD
brigādēm vai ieradušies paši.

***
Stompaku purvā Ziemeļlatgalē
atjauno baznīcas bunkuru
Līdz šim klusajā dabas lieguma
territorijā Stompaku purvā Zie
meļlatgalē atjauno vietu, kur 1945.
gada ziemā no kaŗa šausmām
baznīcas bunkurā slēpās Latvijas
nacionālie partizāni. Partizānu
vidū bija arī Domicella Pundure,
pēc kuŗas atmiņām tiek atjaunots
baznīcas bunkurs.
93 gadus vecā Domicella Pun
dure vecumdienas pavada omu
***
līgā nesteidzībā, taču jaunībā pie
VARAM rosina piecas
dzīvotas dažādākās likstas. Do
valstspilsētas apvienot ar
micellas tēvam Jānim, bijušajam
novadiem
aizsargam un policistam, Latviju
Vides aizsardzības un reģionā- reokupējot Sarkanajai armijai, ne
lās attīstības ministrijā (VARAM) atlika nekas cits kā paslēpties
noslēgušās konsultācijas ar Jel
- mežā.
ga
vas valstspilsētas un Jelgavas
(Turpinājums 10. lpp.)

LAIKS

10
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(Turpināts no 9. lpp.)

Domicella Pundure
Viestura ordeni

saņem

“Mūs sāka terorizēt: “Kur tēvs
ir?” Un galvenais ne jau mammu,
bet mani vairāk. “Ja nestāstīsi, ve
dīsim līdz tevi”. Tāpēc tēvs, kas jau
tad bija Stompakos, atbrauca un
paņēma mani līdzi,” stāstīja Do
micella. Stompaku purva nomet
nē Domicella nodzīvoja divus mē
nešus. Pārsvarā uzturoties ti
kai
savā dzīvojamajā bunkurā, vie
nīgā vieta, uz kuŗu jaunā meitene
devās rēgulāri, bija blakus esošais
baznīcas bunkurs.
***
Okupācijas mūzeja pārbūvē –
1300 labojamas un viena
nelabojama kļūda
Pusotru mēnesi pēc pārbūvētā
Latvijas Okupācijas mūzeja no
došanas ekspluatācijā ekspozīciju
telpas joprojām ir neapdzīvoja
mas. VAS “Valsts nekustamie īpa
šumi” eksperti būvnieku darbā at
raduši 1300 kļūmes. Kamēr celt
nieki strādā, lai tās novērstu, projekta pretinieki atzīst, ka vienu
kļūdu izlabot nav iespējams. Tas ir
pats pārbūves projekts, kuŗš Strēl
nieku laukumu padarījis par “dī
vainu zooloģisko dārzu.”

Lai gan pēc architekta Gunāra
Birkerta ieceres atjaunotais Latvi
jas Okupācijas mūzejs svinīgi tika
nodots ekspluatācijā 13. augustā,
mūzeja darbinieki joprojām jau
najās telpās nevar strādāt. VAS
“Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ)
ekspertu komanda teju ar lupu ir
pārbaudījusi “Skonto būves” celtnieku darbu, atrodot 1300 kļūdas
jeb kaut ko labojamu katros divos
kvadrātmetros.
“Mēs kā pasūtītājs esam ļoti
prasīgi. Ir identificēts pietiekami
liels kosmētisko nepilnību dau
dzums, arī daži defekti. Mēs
būvniekam esam pieprasījuši, lai
šie defekti un kosmētiskās nepil
nības tiktu pabeigtas, lai ēkas lie
totājs ir apmierināts ar ēkas kva
litāti un varētu to lietot pilnā ap

mērā,” skaidro VNĪ valdes priekš
sēdis Renārs Griškevics.
SIA “Skonto būve” uzskata, ka
1300 nepilnības nav nekas ārkār
tējs. Uzņēmuma pārstāvis Juris
Pētersons uzsver, ka tās ir sīkas
kļūdiņas, no kuŗām lielākā daļa
jau ir novērsta: “Visas būvkon
strukcijas ir izbūvētas, nekas ne
draud ne nokrist, ne sabrukt. Vi
sas inženieŗsistēmas – apkure,
ventilācija, ūdens, kanalizācija,
kondicionēšana utt., nemaz neru
nājot par visām ugunsdrošības
sistēmām, viss strādā. Diemžēl
būvniecībā tā nereti notiek, kad
objekts ir nodots – kaut kāda sīka
piekrāsošana, sīki defektiņi, kaut
kas ir ieskrambāts vai ir kāds
krāsu pleķītis uz stikla vai rāmja,
tas viss ir jānotīra. Ja mēs uzskai
tām katru šo te nieku, tad varbūt
arī sanāk liels skaitlis.”
***
Latvijā atklāti vēl
septiņi jauni pilskalni
Latvijas Kultūras akadēmijas
(LKA) īstenotā projektā “Pilskal
nu jaunatklājumi Latvijā 2018.–
2021. gadā: kultūrvēsturiskā no
zīmība” atklāti septiņi jauni pilskalni – pieci Kurzemē, divi Lat
galē, informēja LKA sabiedrisko
attiecību vadītāja Aija Lūse. Vasa
ras pētījumi īpaši nozīmīgi bijuši
Kurzemei, kur līdz šim bija zi
nāms tikai viens jaunatklāts pilskalns – Kaļķu kalns Dundagas
novadā. Tagad to papildina pieci
jaunatklājumi: Balandes pilskalns
Kuldīgas novada Alsungas pagas
tā, Izriedes pilskalns Dienvidkur
zemes novada Bunkas pagastā,
Stulbenes pilskalns Kuldīgas no
vada Nīkrāces pagastā, Kaņautu
pilskalns Dienvidkurzemes nova
da Kalvenes pagastā, Oškalnu pils
kalns Dienvidkurzemes novada
Kazdangas pagastā.
***
Gada balva
“Kilograms kultūras 2021”

riša Dailes teātrī uzvestā izrāde
“Smiļģis”.
Kategorijā “Vizuālā māksla” fi
nālā iekļuva Kirila Panteļejeva per
sonālizstāde “5 istabas” no Mākslas galerijas Noass. “Literātūrā” kā
finālists izraudzīts Kristīnes Želves
romāns “Grosvaldi” no izdevnie
cības Neptuns, savukārt katēgorijā
“Mantojums” finālā izvirzīts Jūr
malas pilsētas domes, SIA Livland
Group, pilnsabiedrības Rere BMV,
“SIA “Isliena V” un SIA “Jurēvičs
un partneri” atjaunotais Ķemeru
vēsturiskais parks.
“Pārsteiguma” finālists ir Kris
tiana Brektes sienas gleznojums
“Veltījums Džemmai Skulmei”,
kuŗu atbalstīja fonds “Mākslai
vajag telpu”, bet katēgorijā “No
tikums” kā finālists izvēlēts Iman
ta un Gido Kokaru simtgadei vel
tīts svētku dziesmu vakars “Brā
liBrāli” 14. augustā. Koncerts no
tika Mežaparka Lielajā estrādē, un
tā režisors bija Juris Jonelis, bet
mākslinieciskais vadītājs Romāns
Vanags.
“Kilograms kultūras 2021” pē
dējais – ziemas balsojums – notiks
2022. gada janvārī, kad balsot
varēs par kultūras notikumiem,
kas sabiedrības vērtējumam no
doti no 2021. gada septembŗa līdz
decembrim. Pēc tam darbi, kas
pavasaŗa, rudens un ziemas balsojumos saņēmuši vislielāko ska
tītāju un klausītāju atbalstu, sa
centīsies fināla balsojumā.
***
Šogad beidzas Latvijas
simtgades programma
Iesāktos kultūras projektus fi
nancēs arī turpmāk. Latvijas simt
gade bija kā tramplīns dažādu
Latvijas kultūras jomu pilnvērtī
gai attīstībai un uzplaukumam.
No valsts budžeta piešķirtie papildu miljoni deva spožu uzrāvienu
Latvijas filmu industrijai un lite
rātūras nozarei, beidzot varēja
sākt īstenot tādus ilgi lolotus projektus kā “Latvijas skolas soma”
un Nacionālā enciklopēdija. Kul
tūras nozarei kopumā piešķirtā
simtgades nauda bija 22 miljoni
piecu gadu periodam, taču šī gada
nogalē periods noslēdzas un līdz
ar to arī nauda no simtgades ap
cirkņiem. Ko tas nozīmē kultūras
nozarei? Kā tas ietekmēs veiks
mīgi uzsākto programmu turp
māko likteni?
“Latvijas skolas somai” finansē
jums paredzēts arī turpmāk. “Šī
izrāde ir balstīta patiesos notikumos, kas notika kādā Latvijas
skolā.
Tev jāizvēlas, kā stāstu tu gribi
dzirdēt. Santas stāstu, Ikara stāstu
vai Krišjāņa stāstu,” – tas ir fragments no programmā “Latvijas
skolas soma” iekļautās “Istabas
teātŗa” izrādes “Klusētāji’’, kas sko
lu vidū ir ļoti populāra. Izrāde
savā ziņā visai precīzi atklāj “Lat
vijas skolas somas” būtību – tā
uzrunā pusaudžus, kam kopumā
Latvijā ir vismazākais kultūras
piedāvājums, un dara to ļoti ak
tuāli kā satura, tā formas ziņā.

1. oktobrī noskaidroti Latvijas
sabiedrisko mediju gada balvas
kultūrā “Kilograms kultūras
2021” rudens balsojuma finālam
virzītie darbi, informēja Latvijas
Televīzijas (LTV) komūnikācijas
speciāliste Anita Jansone. Skatītā
jiem un klausītājiem bija jāvērtē
darbi astoņās katēgorijās, finālam
kvalificējās viens darbs katrā no
tām – vislielāko sabiedrības at
balstu saņēmušais. Rudens balsojumam izvirzīti darbi, kas tapuši
no šī gada maija līdz 31.augustam.
Kategorijā “Mūzika” finālam
izvirzīts Elīnas Garančas un Rai
monda Paula koncerts “Ja tevis
nebūtu...”, kas notika 24. jūlijā
Latvijas Nacionālais teātrī kopā ar
Sinfonietta Rīga, diriģentu Nor
mundu Šnē un instrumentālo
grupu Raimonda Macata vadībā.
“Kino” finālists ir spēlfilma
***
“Tizlenes”, kuŗas režisore ir Marta Dailes teātrī atklāj jauno Stikla
Elīna Martinsone, un filma tapa zāli un svin divas pirmizrādes
ar studijas “Ego Media” palīdzību.
1. oktobŗa vakarā teātra Stikla
Savukārt katēgorijā “Teātris” kā zālē pirmizrādi piedzīvoja divi
finālists izraudzīta Viestura Kai jauniestudējumi.

2021. gada 9. oktobris – 15. oktobris

V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
ASV. 29. septembrī ASV vēstnieks Latvijā Džons Kārvails, Kan
davas un pagastu apvienības vadītājs Jānis Mazitāns, Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) pārstāvji, kā arī ASV Bru
ņoto spēku Virspavēlniecības Eiropā un ASV armijas Inženieŗu korpusa pārstāvji piedalījās svinīgā lentītes griešanas ceremonijā, lai at
zīmētu ASV un NMPD sadarbības projekta pabeigšanu. Projekta ietvaros renovēta, jaunas un modernas telpas ieguvusi Valsts materiālo
rezervju noliktava Kandavā. Projektu reālizēja ASV vēstniecības
Aizsardzības sadarbības birojs sadarbībā ar NMPD un ASV armijas
Inženieŗu korpusu. Financējumu vairāk nekā 760 000 ASV dolaru ap
mērā nodrošināja ASV Bruņoto spēku Virspavēlniecības Eiropā Civi
lās sadarbības programma. Būvdarbus veica Latvijas būvniecības uz
ņēmums SIA “Abora”. Projekta ietvaros Valsts materiālo rezervju noliktavai Kandavā nomainītas ēkas inženieŗtechniskās sistēmas, atjaunotas noliktavu telpas, uzstādītas ventilācijas un plauktu sistēmas, kā arī
atjaunots jumta segums.
mākslinieku grupa, kuŗa jau ie
priekš – 2018. gadā pirmo reizi
Pertā rīkoja izstādi.
Izstādē piedalās pazīstamie
Pertas latviešu mākslinieki: Len
Zuks, Robyn Vārpiņš, Lolita SkyeLark, Māris Raudziņš, Anita Ozo
liņa, Caitlin Manning, Eugenia
Manning, Gabrielle Mazaļevska,
Izrāde “Kontrabass” // Foto: Jā Selga Ešota, Pēteris Ciemītis, Jill
nis Deinats
Ciemītis un Isobel Ciemītis.
Pirmajā daļā bija skatāms jaunā
režisora Henrija Arāja iestudētais
Patrika Zīskinda “Kontrabass” ar
Aldi Siliņu galvenajā lomā, savu
kārt otrajā – režisores Lauras Upe
nieces veidotā mūzikālā izrāde,
Džoannas Murejas Smitas “Dzies
mas tukšai vietai” ar dziedošo
aktrisi Ēriku Egliju-Grāveli gal
venajā lomā.
***
Rīgā atklāj jaunu kinoteātri
Apollo Kino Plaza
1. oktobrī Igaunijas kinoteātru
tīkls Apollo Kino atklāja jaunu ki
noteātri Apollo Kino Plaza modes
un izklaides centrā Rīga Plaza,
informēja Apollo Kino pārstāvji.
“Esam patiesi gandarīti paziņot,
ka neraugoties uz sarežģītajiem
laikiem izklaides nozarē, varam
atvērt mūsu otro Apollo Kino
kinoteātri Latvijā,” sacīja Apollo
Kino Baltijas izpilddirektore Kad
ri Erma. Apollo Kino Plaza ir asto
ņas kinozāles.
***
Drāmaturģei un rakstniecei
Annai Brigaderei – 160
2021. gada 1. oktobrī aprit 160
gadu kopš dzimusi drāmaturģe
un rakstniece, lugu “Sprīdītis”,
“Maija un Paija”, “Princese Gun
dega un karalis Brusubāra” un
triloģijas “Dievs, daba, darbs” au
tore Anna Brigadere. 1903. gadā
pēc Rīgas Latviešu teātŗa direktora Jēkaba Dubura lūguma pārtul
kot kādu lugu bērnu auditorijai,
Brigadere sacerēja savu, iespē
jams, populārāko darbu – lugu
“Sprīdītis”. 1922. gadā par nopelniem latviešu literātūras attīstībā
valsts rakstniecei piešķīra mājas
Tērvetē, kuras viņa nosauca par
“Sprīdīšiem” (mūsdienās – valsts
nozīmes kultūras piemineklis).
Mūža nogalē izdota Brigaderes
daļēji autobiografiskā triloģija
“Dievs, daba, darbs” (1926), “Skar
bos vējos” (1930) un “Ak
mens
sprostā” (1933).
***
Mākslas izstāde Pertā
Svētdien, 19. septembrī, Lane
way Artspace galerijā Bayswater,
Pertā atklāja izstādi Atkal kopā
(Together again)”. Izstādē piedalī
jās Pertas latviešu izcelsmes

Selga Ešota ar saviem darbiem
(Pēc laikraksta Latvietis)
Mediju atbalsta fonda
ieguldījums no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem

***
Ziņas īsumā
• Lai mudinātu seniorus potē
ties, būtu nepieciešams viņiem
maksāt par vakcinēšanos pret
Covid-19, šādu rosinājumu pēc
koalicijas sanāksmes izteica tieslietu ministrs Jānis Bordāns
(JKP).Viņš norādīja, ka būtu jāiet
“no mājas uz māju”, piedāvājot
vakcinēties, un pēc potes saņem
šanas samaksājot naudu. Bordāns
arī norādīja, ka koalicijas sanāks
mē netika iesniegti nekādi kon
krēti krizes risinājumi. Politiķis
Krīzes vadības padomes sēdē ro
sinās arī skatīt šo priekšlikumu
par naudas izmaksu.
• No 1. oktobŗa, Eiropas Savie
nības pilsoņiem, ceļojot uz Apvie
noto Karalisti, par derīgu ieceļo
šanas dokumentu tiks uzskatīta
tikai pase. Jaunā ieceļošanas kārtība
vismaz pašlaik neattieksies uz
tiem cilvēkiem, kuŗi Lielbritanijā
pieteikušies pastāvīgā vai pagaidu
iedzīvotāja statusam.
• Saeima 30. septembrī pirmajā
lasījumā apstiprināja likumprojektu, kas paredz ebrēju kopienai
izmaksāt 40 miljonus eiro par
holokausta dēļ zaudētajiem īpašu
miem. “Par” balsoja 61 deputāts,
bet “pret” bija 13 parlamentārieši.
Labas gribas atlīdzinājuma Lat
vijas ebrēju kopienai likumprojekta mērķis ir atjaunot taisnīgu
mu un sniegt atbalstu ebrēju
kopienai.
Ziņas sakopojis P. Karlsons
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Dancis ap murāli

JURIS
LORENCS
Kas šodien visvairāk uztrauc
Latvijas iedzīvotājus? Saslimstība
ar Covid-19, kas neiet mazumā?
Noteikti. Arī valdības noteiktie
ierobežojumi, kas brīžiem ir chao
tiski un nesaprotami. Vēl citiem
nepatīk prasība vakcinēties. Au
gošās gāzes, elektrības un apkures
cenas. Vasaras vidū notikusī no
dokļu reforma, kas daudziem sa
režģījusi dzīvi. Tās visas ir prak
tiskas, taustāmas lietas. Bet patlaban Rīgā un Latvijā spriež arī par
mākslu, turklāt visai augstos to
ņos. Iemesls ir mūra gleznojums
(modernajā latviešu valodā to
dēvē par “murāli”), kas augusta
nogalē parādījās Rīgā, Tērbatas
un Akas ielu stūrī, uz Rīgas 40.
vidusskolas sienas. Tas ir Kristiana
Brektes darbs “Veltījums Džem
mai Skulmei”, ko naktī papildina
mirdzošs neona uzraksts “Mēs
esam kā sliekas, kurām jāirdina
augsne”. Pārdesmit metrus no ap
gleznotā mūra, Akas ielā, atrodas
Latvijas Metodistu baznīcas dievnams. Turpat ap stūri, kvartāla
otrā pusē – laikrakstu Laiks un
Brīvā Latvija redakcijas birojs. Arī
es pats dzīvoju šajā apkārtnē, Tēr
batas un Ģertrūdes ielu krusto
jumā.
Brekte savā darbā izmantojis
dažas Skulmes atstātās skices, uz
metumus topošām gleznām. Par
murāļa mākslinieciskajām kvali
tātēm neizteikšos, tā ir katra gaumes lieta. Vienīgais, ko varu piebilst – man tas neuzlabo garastā
vokli. Dzīve patlaban jau tā ir pil
na nemiera un stresa, ko vēl vai
rāk pastiprina pandēmija. Es
neesmu modernās mākslas pretinieks. Džemmas Skulmes ab
strakcijas, krāsu laukumi, kuŗus
viņa gleznoja mūža nogalē, man
patīk daudz labāk nekā padomju

Mākslinieka Kristiana Brektes darbs “Veltījums Džemmai
Skulmei”
laiku stilizētās tautumeitas. Jautā
jums ir, lūk, par ko – kas ir tā sau
camā laikmetīgā māksla, kur tā ir
jāizstāda un kas par to visu mak
sā? 2009. gada decembrī portālā
delfi.lv notika diskusija par tēmu
“Vai laikmetīgā māksla ir gaumes
jautājums”. Sarunā piedalījās arī
Latvijas Laikmetīgās mākslas centra direktore Solvita Krese. Lūk,
viņas vārdi: “Atgriežoties pie sā
kotnējā uzstādījuma par gaumes
jēdzienu, domāju, tas attiecināms
uz 19. gadsimta konceptu, kad
viens no mākslas galvenajiem
kritērijiem bija skaistums. Bet
kādi procesi ir notikuši laikme
tīgajā mākslā? Tā reizēm apzināti
cenšas būt provokatīva, bezgau
mīga, pievērsties riebumu izrai
sošām lietām, tādā veidā nākot
klajā ar savu vēstījumu.” Intere
sants jautājums – kāpēc 19. gad
simtā, kad nevienā no pasaules
valstīm nebija demokrātijas mūs
dienu izpratnē, mākslā, runājot
S. Kreses vārdiem, “kritērijs bija
skaistums”. Un kāpēc šodien, kad
lielā daļā pasaules, to skaitā arī

sabiedrībā nevar pieļaut mākslas
un kultūras cenzūru un ir jāie
stājas pret diskrimināciju seksuā
lās orientācijas, polītisko, rases,
tautības, dzimuma, vecuma, filozofisko vai reliģisko uzskatu, so
ciālās izcelsmes, mantiskā, ģime
nes vai veselības stāvokļa dēļ”. Jau
pieminētos 107 māksliniekus un
no viņiem iepirktos darbus atla
sīja īpaša konkursa komisija un
pieaicināti eksperti. Pavisam desmit cilvēki, deviņas sievietes un
viens vīrietis. Un tagad iedomāsi
mies situāciju – ja lēmēju sastāvs
būtu diametrāli pretējs – deviņi
vīrieši un viena sieviete? Sāktos
jezga, runas par diskrimināciju,
nevienlīdzību un “mačismu”. Lai
ki un vērtības mainās. Tas, kas pa
liek, ir darbi. Piecpadsmit minūšu gājiena attālumā no Brektes
murāļa, Lāčplēša un Satekles ielu
stūrī atrodas privātais mākslas
centrs “Zuzeum”. Kādreizējā kor
ķa fabrika pārbūvēta par kaut ko
līdzīgu mākslas templim ar izstāžu zālēm, sapulču telpām un
kafejnīcām. Zuzeum atklāts 2020.
gada septembrī. Te glabājas pa
saulē lielākā privātā Latvijas
mākslas kollekcija, kas pieder Di
nai un Jānim Zuzāniem, pavisam
ap divdesmit tūkstošiem dažādu
žanru mākslas darbu. Kamēr po
lītiķi jau gadiem runā par jauna
mākslas mūzeja celtniecību, uz
ņēmīgi cilvēki vienkārši rīkojas.
Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”

Aizvien bīstamāks kaimiņš

SALLIJA
BENFELDE
Pēdējo nedēļu notikumi Balt
krievijā un tās pašieceltā prezidenta Aleksandra Lukašenko sacītais
intervijā CNN, liecina gan par ap
ņemšanos izmantot jebkuŗus lī
dz
ekļus savas varas noturēšanai,
gan par zināmu izmisumu, cīņā
par šo varu.
Kā zināms, varas inscenēti uz
brukumi režīmam un provokācijas, lai pēc tam izrēķinātos ar
opozīciju, nebija nekas neparasts
ne Padomju Savienībā, ne arī
tagadē
jā Krievijā. Piemēram,
1999. gadā Maskavā sprādzienu
sērija, kas nonāvēja gandrīz 300
cilvēku, jo
projām ir ļoti sāpīgs
temats Krievijā, kur par to netiek
skaļi runāts. V. Putina pretinieki
ir pārliecināti, ka māju spridzināšanu patiesībā sarīkoja Krievi
jas specdienesti. Vairāki cilvēki,
kas mēģināja izpētīt šo lietu, mi
ruši pāragrā nāvē. Protams, Ļit
viņenko bija pārbēdzējs un, kā tas
tika pie
rādīts, tika noindēts ar
radioaktīvo poloniju. Un šis nav
vie
nīgais gadījums, kas liecina
par jebkuru metožu izmantošanu
Krievijā. Acīmredzot, Lukašenko
seko šīm totālitārās Krievijas
tradicijām un nepazīst nekādas

Latvijā, valda brīvība un demo
kratija, māksla “apzināti cenšas
būt provokatīva, bezgaumīga, pie
vērsties riebumu izraisošām lie
tām”?
Publiskā telpa pieder visiem.
Cilvēki pamatoti jautā – kāpēc
pirms mūŗa apgleznošanas netika
rīkota sabiedriskā apspriešana?
Tādu varēja veikt internetā. Vai
arī uz Tērbatas un Akas ielu stūŗa
izlikt informatīvu stendu ar ie
spējamo piedāvājumu. Rīgas paš
valdība kopā ar bērniem varēja
sarīkot radošu konkursu par pie
mērotāko attēlu uz skolas sienas.
Tas būtu demokratiskāk jeb, iz
sakoties šodienas polītiskajā slen
gā, “iekļaujošāk” (pārņemts no
angļu valodas vārda “inclusion”).
Vēl viena iespēja – uz skolas mūŗa
uzgleznot Latvijas valsts simbolus – karogu, ģerboni un valsts
himnas tekstu.
Notikums sacēlis pamatīgu vēt
ru. Portālā manabalss.lv tiek vākti
paraksti zem aicinājuma to lik
vidēt. Pamatojums: “Skolas murā
lim ir jābūt harmoniskam, ar po

zitīvu saturu, atbilstīgam Latvijas
sabiedrības vispārpieņemtajām
normām, kā arī jāatspoguļo izglītības mērķi un jānoskaņo sko
lēni uz mācībām. K. Brektes mu
rālis, mūsuprāt, satur bērnu psichi traumējošu tekstu un erotiska rakstura elementus ar nāves,
seksualitātes un, iespējams, arī
sātanisma mājieniem”. 4. oktobrī
zem šīs petīcijas bija parakstīju
šies 4900 cilvēki, savu pārliecību
apstiprinot ar elektronisko pa
rakstu. Vienlaikus Latvijas tiesīb
sargs Juris Jansons nācis klajā ar
atzinumu, ka “murālī uz skolas
sienas nav saskatāmi draudi bēr
nu garīgajai veselībai”, līdzīgās
domās ir arī Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcija.
Un tomēr – vai nepieciešams
publiski izstādīt mākslu, kas sa
šķeļ sabiedrību? Un ja māksla, kā
mēs to redzam no pašreizējām
diskusijām, var būt tik subjektīva
un pretrunīga, vai tā jāatbalsta ar
valsts līdzekļiem? Pagājušā gada
vasarā Latvijas Nacionālais māk
slas mūzejs iepirka 107 māksli
nieku darbus, izlietojot šim mēr
ķim 550 000 eiro. Pamatojums –
“mazināt Covid-19 pandēmijas
izraisīto seku ietekmi uz kultūras
nozari, atbalstīt krizes skartos
māksliniekus”. Bet kāpēc tieši
mākslinieki ir tie, kuŗi jāatbalsta?
Pandēmijas laikā cietuši ir visi.
Gleznot var vienatnē, mākslas
darbus iespējams pārdot interne
tā, izsolēs un galerijās. Savukārt
frizieris, masieris vai slimnieku
kopējs nu nekādi nevar strādāt
attālināti. Aizstāvot mākslinieku
Brekti, kuŗš ir Latvijas Mākslas
akadēmijas Glezniecības nodaļas
vadītājs, šīs augstskolas vadība
izplatīja īpašu paziņojumu. Cita
starpā tajā teikts: “Demokratiskā

robežas savas varas saglabāšanā.
Piektdien, 1. oktobrī, Baltkrievi
jas varas iestādes paziņoja, ka esot
saņemtas ziņas par vairāk nekā
240 skolu iespējamo mīnēšanu.
Tāpat esot ziņots arī par baltkrievu
skolas un konsulāta mīnēšanu
Lietuvā un citās Eiropas valstīs.
Lukašenko aizvien biežāk pēdējā
laikā izsakās par draudiem, ko
Baltkrievijai radot “terroristu grupas”. Šo grupu organizēšanā viņš
vaino baltkrievu opozīcijas līde
ŗus un Rietumvalstis. Brīdinājumi
esot sūtīti e-pastā, tāpēc nācies
evakuēt vairāk nekā 5000 cilvēku,
arī Lietuvā, kur evakuēta gan baltkrievu skola, gan Baltkrievijas
konsulāts. Saņemto draudu dēļ
policija pārbaudījusi arī Baltkrie
vijas vēstniecību Austrijas galvas
pilsētā Vīnē.
Lukašenko uzskatus un nodomus labi atklāj intervija 30. sep
tembrī CNN apskatniekam Krie
vijā Metjū Čānsam. Lukašenko
apgalvo, ka lidmašīnām ir droši
lidot virs Baltkrievijas, bet – ja
kāda no tām apdraudēšot Balt
krieviju, tad viņš rīkosies, un tiks
aizturēta jebkuŗas valsts jebkuŗas
aviokompānijas lidmašīna! Faktis

ki tie ir slēpti draudi. Ja diktatoram
kaut kas nepatiks kādas valsts
vārdos vai darbos, viņš jebkuŗā
brīdī var likt nosēdināt pasažieru
vai kravas lidmašīnu un aizturēt
tās valsts pilsoņus, kas viņu sadusmojusi. Intervijā Lukašenko arī
brīdināja – ja Rietumvalstis turpi
nāšot jaukties viņa darīšanās un
apdraudēšot Baltkrievijas neatka
rību un suverenitāti, tad viņš rīko
šoties, turklāt ātrāk nekā Rietumi
to varot iedomāties.
Tātad Lukašenko draud un pat
negrasās apspriest vai kaut ko
mainīt savā attieksmē pret opozī
ciju vai Rietumiem un, piemēram,
viltus paziņojumi par skolu un
iestāžu mīnēšanu bija vien iemesls,
lai pastiprinātu represijas.
Cilvēktiesību aizstāvji Baltkrie
vijā, kuŗu darbība jau tikusi no
saukta par pretvalstisku, savu dar
bu turpina. Cilvēktiesību centrs
“Vesna”, kam jau atņemta akre
ditācija, ziņo, ka septembrī Balt
krievijā notiesāti 103 cilvēki po
lītiski motivētās krimināllietās.
Administrātīvās lietās, kas saistītas
ar protestiem vai ar savu domu
paušanu, ir izdarīti ne mazāk par
64 arestiem, piespriežot t.s. dien-

naktis apcietinājumā, piespriesti
17 naudas sodi.
Kopš pagājušā gada septembŗa
beigām Baltkrievijā pēc polītiski
motivētiem krimināllikuma pan
tiem notiesāti vismaz 958 cilvēki –
158 sievietes un 800 vīrieši. Pēc
Baltkrievijas Izmeklēšanas komi
tejas, tātad oficiālajiem datiem,
pašlaik izmeklēšanā atrodas 1,1
tūkstotis lietu, kas saistītas ar protestiem, kas Baltkrievijā ir aizliegti.
Pēc cilvēktiesību aktīvistu datiem,
šobrīd Baltkrievijā ir 715 polīt
ieslodzītie.
Tātad kaimiņvalstī represijas
tikai pastiprinās, un kaimiņš aiz
mūsu robežām, Lukašenko ar sa
viem atbalstītājiem, kļūst aizvien
bīstamāks un neprognozējamāks.
To, kas notiks nākotnē, prognozēt
grūti, bet neviens no pašlaik iespējamiem scenārijiem neizskatās
labi ne baltkrieviem, ne arī kaimiņ
valstīm. Ļoti iespējams, ka
kādā brīdī Lukašenko aicina palīgā Putinu un viņa militāros spē
kus, kuŗu vienības kaŗabazēs jau
atrodas Baltkrievijā. Turpinoties
valsts ekonomiskajam sabrukumam un nespējot labi apmaksāt
miliciju, VDK un specgrupu kau

jiniekus, Lukašenko var arī bēgt
no valsts un patverties, piemēram,
kaut kur Dienvidamerikā. Tādā
gadījumā, protams, notiks vēlēša
nas, un ir pilnīgi skaidrs, ka Putins
darīs visu, lai pie varas nonāktu
viņa cilvēki. Jebkuŗā gadījumā tu
vākajā laikā, visticamāk, nav pa
mata Baltkrievijā cerēt uz demo
kratiju un kaut elementāro cilvēk
tiesību ievērošanu.
Baltijas valstis ar to rēķinās, to
sāk saprast arī Eiropas Savienība,
tādēļ žonglēšana ar aicināju
miem draudzēties ar Baltkrieviju
un Krieviju un nelikties ne zinis,
kas tur notiek, kas nereti izskan no
dažiem Latvijas esošajiem vai
topošajiem polītiķiem, ir bīstama.
Vēlētājiem nevajadzētu aizmirst
par partijām un cilvēkiem, kuŗu
izpratnē nav ne ētikas, ne morāles,
tikai savtīgas intereses.
Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”
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DĀVIDS RUBENS
Dziļā mīlestībā pret vecākiem
Pauli un Leontīni stipendiju di
binājusi Amerikā dzīvojošā zie
dotāja Kristīne Anstrats.
Paulis nāca no Zemgales un
Latvijā paspēja pabeigt Hercoga
Pēteŗa ģimnaziju Jelgavā, kam
sekoja darba dienests Vācijā, kaŗa
vīra gaitas Latviešu leģionā un
gūsts Beļģijā. Leontīne bija varak
ļāniete. Pēc skaistajiem bērnības
gadiem Latgalē sekoja smagie
juku laiki, kas Strodu ģimeni aizveda uz Vāciju, bet vēlāk arī uz
ASV.
Paulis un Leontīne iepazinās
Baltijas Universitātē Pinnebergā
(Vācijā), kur Pēteris studēja filoloģiju un Leontīne ķīmijas fakul
tātē – farmakoloģiju, vienlaikus
piedaloties arī Korp! Zintas dibi
nāšanā. Ģimenes pamatus jaunie
cilvēki gan lika Čikāgā (ASV), pēc
tam kad Paulis jau bija ieguvis
bakalaura gradu Ohaio Veslijanas
universitātē un maģistra gradu
Jeila Universitātē.
Izglītībai abu jauno cilvēku
dzīvēs bija liela nozīme, bet īpaši
spilgti atspoguļojās Pauļa rakstu

TĪNA
SIDOROVIČA
Vasaras beigās bija divi lieli
un 3x3 latviešu kopienai svarīgi
notikumi. Augusta nogalē Baus
kā par godu 40 gadiem, kopš
latvieši satiekas 3x3 saietos visā
pasaulē, notika salidojums, kas
visas dienas gaŗumā pulcēja ap
300 dalībnieku. Turpat, Baus
kas estrādē, kā arī dažas dienas
vēlāk – Latvijas Televīzijā – tika
demonstrēta dokumentālās filmas “Trīsreiztrīs. Pasaules latvie
šu ģimeņu kustība” pirmizrāde.
Par godu 3x3 kustības 40 gadu
jubilejai Bauskas pilsdrupu estrā
dē notika līdz šim nebijis notikums – cits ar citu vaigu vaigā
satikās gan tie, kuŗi au
gusta
pēdējā sestdienā varēja ie
rasties
klātienē, gan tikās arī attā
lināti
Facebook vietnē. Notika arī tieš
saistes sarunas jeb teletilti, kuŗu
laikā pasākuma vadītāji An
sis
Bogustovs un Dīvs Reiznieks iz
vaicāja vairākus 3x3 pārstāvjus
dažādās laika zonās un kontinentos. Bauska sazinājās ar Austrāli
jas 3x3, Norvēģijas 3x3, Īrijas un
Anglijas 3x3, kā arī Vācijas un
ASV 3x3 kustības atbildīgajiem
cilvēkiem. Sarunās dzirdējām gan
par to, kas šobrīd notiek 3x3 ārpus Latvijas, kā arī ko katram no
runātājiem nozīmē būt daļai no
3x3. Arī par to, kāpēc 3x3 vērtības bijušas tik nozīmīgas un dzī
votspējīgas jau 40 gadus.
Pirmā savus tautiešus uzrunāja
3x3 “mamma”, kustības aizsācēja
Līga Ruperte. Viņa atminējās, kā
nometņu rīkotāju kvēlākais sapnis toreiz – pirms 40 gadiem –
bija – kaut Latvija reiz atgūtu ne
atkarību un ārzemju latviešiem
būtu iespēja šādā nometnē sanākt
kopā ar Latvijas latviešiem! Tas
īstenojās 1990. gadā, tobrīd vēl
ļoti trauslajā neatkarības laikā,
kad notika pirmā nometne Mad
lienā.

2021. gada 9. oktobris – 15. oktobris

Dibināta Pauļa Jēkaba un Leontīnes Anstrats
piemiņas stipendija
rā. Vēlēdamies sasniegt akadē
misko zināšanu virsotnes, Paulis
Anstrats Čikāgas Universitātē ie
guva filoloģijas zinātņu doktora
gradu, pēcāk arī kļuva par pa
sniedzēju DePaula Universitātē,
kur darbojās līdz pat aiziešanai
pensijā 1990. gadā. Latvijā 1995.
gadā izdota Pauļa Anstrata grā
mata “Civilizācijas vēsture”, kas
kompaktā un ērtā formātā runā
par sarežģīto un pamācošo. Mī
lestība pret zinātni un literātūru
tika ieaudzināta arī meitai Kris
tīnei, kas ieguvusi maģistra gradu
filoloģijā un darbojas grāmatu
izdošanas jomā.
Parallēli ikdienas pienāku
miem Paulis un Leontīne sagla
bāja savu latviskumu, kā arī dalī Anstratu ģimene – Leontīne, Kristīne un Paulis Anstrati
jās zināšanās, prasmēs un sajūtās
ar pārējo trimdas kopienu. Paulis vukārt Leontīne iesaistījās korpo strata piemiņas stipendija. Vēlāk
Anstrats Čikāgā nodibināja un rācijā Zintas un Čikāgas latviešu meita Kristīne kopā ar draudzeni
vadīja literātūras pulciņu, kuŗā katoļu grupā. Viņa ar savu humo- Janet Geovanis dibināja savu stivairāk nekā 30 gadus ar aizrau- ru un mīlestību iekrāsoja kopīgi pendiju, jo abām, tāpat kā viņu
tību un degsmi iztirzāja latviešu svinētos svētkus trimdas latviešu vecākiem, izglītība bija ļoti svarī
literātūras klasiķu, kā arī jaunā- pulkā.
ga, tāpēc šķita tik nozīmīgi dot
kās paaudzes literātu darbus, strā
Paulis Anstrats Mūžībā aizgāja cerību jaunajai paaudzei Latvijā.
dāja arī Čikāgas Kr. Barona un 2009. gadā. Godinot vīru un tēvu, Tagad, kad pagājis vairāk nekā
Gaŗezera vasaras vidusskolās. Sa tika dibināta Pauļa Jēkaba An- pusotrs gads pēc mammas Leon

tīnes aiziešanas Mūžībā, Kristīne
Anstrats vēlējusies, lai vecākiem
veltītā stipendija ļautu izglītoties
jauniešiem no tēva dzimtā Jaun
svirlaukas pagasta Zemgalē vai
arī topošajiem Latvija Kultūras
akadēmijas vai Latvijas Mākslas
akadēmijas studentiem.
Iemūžināt kāda cilvēka dzīvi ir
sarežģīts uzdevums, it īpaši tāpēc
ka ir neiespējami darbīgu, mīlestī
bas pilnu likteni iekalt akmenī
vai iesprostot grāmatu lappusēs,
to
mēr stipendija ir kas daudz
vairāk nekā tikai statiska liecība.
Tā ir ticība, kas dzīvo un uzzied ik
reizi, kad jaunietis pateicas un
iedomājas par stipendijas devēju,
kuŗa vārdā nosauktais atbalsts ir
kopā ar viņu ik dienu. Šajā gadī
jumā par Pauli un Leontīni, kas
savā dzīvē spējuši ne tikai kļūt par
ļoti zinošiem un sekmīgiem cilvē
kiem, bet arī uzaudzinājuši meitu,
kas ļauj labajam augt un attīsties
caur to dzīves gudrību, ko pati
smēlusi no vecākiem.
Mīļš paldies Kristīnei Anstrats
par stipendijas dibināšanu!

3x3 stāsts 40 gadu gaŗumā ievijies filmā

Uz skatuvi dodas dokumentālā filmas par 3x3 vēsturi autori Monta un Armands Jakoveli, kā arī producente Daiga Bitiniece

Darba grupas jaunākie palīgi čakli piereģistrē atbraukušos,
šoreiz arī pārbaudot, vai visi dokumenti ir kārtībā
Salidojums Bauskā bija kā sa
koncentrēts 3x3 sajūtu un vērtību kamols – te vienas dienas laikā
bija iespēja atkal piedzīvot gan
pasaciņu bērniem, gan ievirzes –
smadzenēm un rokām –, gan uz
stāšanos tā sauktajā Brīvajā mi
krofonā, kur kopā mūzicē ģime
nes vai draugu kopas. Dienas no
slēgumā kulmināciju sniedza ve
seli trīs jaudīgi pārdzīvojumi.
Pirmais bija Latvijas 3x3 vadītājas
Ineses Krūmiņas vadītais Daudzi

nājums par tēmu – cilvēcība, kad
ar dziesmām, pārdomām un no
skaņu sanākušie apkārt uguns
kuram vienojās kopībā par to, lai
gan Latvijā, gan citur pasaulē vairotu cilvēcību. Otrais salidojuma
emocionālākais aizkustinājuma
mirklis noteikti bija Montas un
Armanda Jakovelu dokumentā
lās filmas “Trīsreiztrīs. Pasaules
latviešu ģimeņu kustība” pirmiz
rāde.
Filmas veidotāji ir Monta un

Pateicība dabai, dabas stihijām, ziedojot ugunī vainagu
Armands Jakoveli, kuŗiem šī ir
debija pilnmetrāžas dokumentā
lajā kino. Turklāt, tā kā 3x3 no
metņu kustībā abi piedalījušies
kopš bērnības un kopā ar to iz
auguši, darbs pie filmas veidoša
nas bijis arī ļoti personisks. Filmē
šana tika sākta jau 2017. gadā, fil
mējot nometnes Latvijā – Rūjie
nā, Salacgrīvā, Krāslavā, kā arī
iemūžinot vairākas 3x3 nometnes
pasaulē, tostarp Austrālijā, ASV,
Īrijā un Vācijā. Filmā izmantoti
arī unikāli vēsturiski kadri no
pirmajām nometnēm Gaŗezerā –
tātad no pašiem pirmsākumiem
ASV, kā arī no pirmās nometnes
Latvijā, Madlienā 1990.gadā.
Filma tapusi ar lielu ziedotāju
atbalstu, tai ziedojuši gan Latvijas,
gan ASV 3x3 nometņu dalībnieki, tāpat to atbalstījusi Austrālijas
3x3 Padome, un Gaŗezera 3x3 rī
kotāji. Filma tapusi ar Kultūras
ministrijas un biedrības Trīs reiz
trīs atbalstu.
Kā stāsta Līga Ruperte, neskatoties uz pandēmiju, 3x3 pasaulē
šovasar darbojies ļoti aktīvi. Lat
vijas 3x3 vasarā sarīkoja ne tikai

salidojumu, bet jau jūnijā izveidoja virtuālo 3x3 spēli, kas ļāvis
interesentiem atgriezties tajās
Latvijas vietās, kur reiz bijis 3x3
saiets – šovasar tie bija Pelči,
Jaunpils, Rucava un Krāslava. Spē
les noteikumi atrodami www.3x3.
lv! Ar interesantām program
mām un kupli apmeklēti bija
Gaŗezera un Katskiļu 3x3, kā arī
Īrijas 3x3 rīkotie neklātienes sa
ieti. Turklāt divi saieti arī šajos sa
režģītajos apstākļos tomēr notika
klātienē – tas bija angļu valodā
3x3 Lielbritanijā un Bērzaines
3x3 Vācijā. Jāpiebilst, ka Vācijā
ierastās nedēļas vietā saiets sek
mīgi izmēģināja jaunu formātu – dalīb
nieki sabrauca kopā
četras nedēļas nogales pēc kārtas.
Vēl oktobrī gaidāma Kanadas
3x3, kas notiks neklātienē. Visa
informācija par 3x3 atrodama
www.3x3.lv un dažādo nometņu
Facebook lapās.
3x3 organizatori visās zemēs
jau sāk plānot 2022. gada nomet
nes cerot, ka beidzot varēsim tikties vaigu vaigā un ka dalībnieku
skaits būs kuplāks kā jebkad!
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Kā Rīga pārvar smago mantojumu?

Rīgas domes priekšsēdis Mārtiņš Staķis (Attīstībai/Par!/Progresīvie)
intervijā Ligitai Kovtunai
Mūsu, diasporas, lasītājiem
jūs esat jau labi pazīstams –
pasaules hokeja čempionāta
laikā pirmās lapas publikācijā
bija foto ar jums un ārlietu mi
nistru, nomainot Baltkrievijas
karogus. Rakstījām arī par sla
venajiem stabiņiem, tautā sauk
tiem – staķīšiem, un mūsu re
dakcijas apmeklētāji nevarēja
iekļūt redakcijā Ģertrūdes ielā
remontu dēļ. Jautājums – vai
“satiksmes mierināšana” ar sta
biņiem un puķupodiem, velojoslas un arī ceļu remonti Rīgā
tiek profesionāli plānoti, vai
vienkārši tiek eksperimentēts
ar iedzīvotājiem?
Daļa taisnības par eksperi
mentēšanu jums ir. Pandēmijas
laikā daudzas pasaules pilsētas
sāka rīkoties citādi attiecībā uz
satiksmes organizēšanu, jo notika negaidītas izmaiņas cilvēku
paradumos, arī saistītos ar sa
biedriskā transporta izmantoša
nu. Cilvēki ir iemācījušies
strā
dāt no mājām, attālināti.
Citkārt baidās izmantot sabied
risko transportu infekcijas dēļ,
līdz ar ko strauji pieaug mikromobilo līdzekļu, kā velosipēdu
u. c. izmantošana. Visticamāk,
pasažieru daudzums tramvajos,
trolejbusos un autobusos neat
griezīsies iepriekšējā līmenī. Ir
jāmaina plāni, un pandēmija ir
bijusi par labu iemeslu pārmai
ņām cilvēku paradumos. Savu
kārt pārmaiņas nekur un nekad
nenotiek bez konfrontācijas. Nāk
prātā mana drauga no Amerikas,
kuŗš dzīvo Mičiganā, studentu
pilsētiņā, stāstītā par to, kādi pro
testi tur radušies, padarot parasto autopilsētu par velosipē
dis
tiem draudzīgu. Un tas noticis
studentu pilsētā! Lai atceramies
Parīzi, kad tās galva Anne Hidal
go pateica, ka nebūs vairs sešu
joslu brauktuves, ka pilsētai jā
kļūst zaļai, drošai, kur ir svaigs
gaiss, – viņai bija viszemākie rei
tingi, bet tika pārvēlēta savā
amatā. Jo iedzīvotāji saprata, ka
ilgtermiņā visi ir ieguvēji. Vai
mums, Rīgai, ir drosme būt pir
mo rindās, vai vienmēr vilksi
mies citiem nopakaļ?! Es noteikti neizvēlēšos stagnācijas ceļu!
Līdzībās runājot, tie, kas
protestē pret vakcinēšanos, jau

neprotestē tikai pret vakcinē
šanos kā tādu – tas ir protests
vispār, protests pret to, kas uz
spiež un ierobežo. Vai te nav
tāpat? Un vai jaunā Rīgas rāte
kopumā arī nesaskaras ar protestu pret varu kā tādu?
Stājoties Rīgas domes vadītāja
amatā, saskāros ar retoriku –
“Rīga ir drupās!” šobrīd, pēc
mazliet vairāk nekā gada, saku:
tā nebija retorika, ir vēl sliktāk!
Un tās “āža kājas”, kas izlien no
iepriekšējos gados sastrādāta
jiem nedarbiem un nu ir jārisi
na, visvairāk nosit darbaprieku.
Īstenībā tā ir liela netaisnība, ka
par vecajiem grēkiem tagad ir
jāmaksā mums, tātad arī rīdzi
niekiem. Mēs tiekam sodīti par
lietām, ar kuŗām mums nav ne
kāda sakara. Piemēram, “svaigā
kais” – būvnieku kartelis, tūlīt
būs sods no Valsts Ieņēmumu
dienesta... Man ir skaidrs, kāpēc
Saskaņa šajās vēlēšanās mēra
amatam izvirzīja vāju kandidātu
un izvēlējās palikt opozicijā. Jo
zināja taču, ka viss nāks gaismā,
gribēja, lai citi izstrebj ievārīto
un tad, skat, baltā zirgā iejās
atpakaļ... Kad viss būs izstrēbts
un sakārtots... Mēs to nepie
ļausim!
Vai varbūt arī izjūtat sabo
tāžu?
Jā! Un lēnām, izlēmīgi cīnā
mies. Piemērs – arodbiedrības,
tās ir divējas. Vienas no tām ir
tieši tāpēc izveidotas, lai sargātu tos cilvēkus, kas te strādāja
pirms tam. Daudzi vadošie darbinieki bija attiecīgo partiju
biedri, un nevar sagaidīt, ka viņi
būtu kļuvuši mums lojāli un no
sirds vēlētu izdošanos. Tai pašā
laikā, liekot roku uz sirds, varu
apgalvot, ka 99% darbinieku ir
Rīgas patrioti, kam neinteresē
polītiskās intrigas. Uz tiem arī
balstāmies un netērējam laiku
un uzmanību tiem, kas te vēl
“aizkavējušies”. Protams, nav
viegli pēc 12 gadu citādas val
dīšanas panākt straujas pārmai
ņas.
Pirms mūsu intervija apru
nājos ar rīdziniekiem, tostarp
krievvalodīgajiem, – ar taksistu, manikīri, ķīmiskās tīrītavas
darbinieci, prasīju, ko mēram
pajautāt. Ko viņi teica? Piemē

UZZIŅAI
Mārtiņš Staķis (dzimis 1979. gada 4. jūlijā Tukumā) ir polītiķis
un uzņēmējs. Bijis 13. Saeimas deputāts. 2020. gada 2. oktobrī
ievēlēts par Rīgas domes priekšsēdētāju. Pārstāv partiju Kustība
Par! un polītisko apvienību Attīstībai/Par!. Absolvējis Tukuma
Raiņa ģimnaziju un 2004. gadā ieguvis bakalaura gradu Latvijas
Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē ar specializāciju
pašvaldību organizācijā, mācījies vadības izglītības programmā
Somijā (Helsinki School of Economics). Darba gaitas sāka uzreiz
pēc skolas absolvēšanas, strādājot Narvesen veikalu ķēdē, pēdējos
darba gados – kā mārketinga direktors (1999. – 2010.). Kopš 2010.
gada ir uzņēmējs, Illy kafijas izplatītājs un Innocent Cafe īpašnieks.
Sabiedrības atpazīstamību ieguva, vadot LTV1 reliģijas un ētikas
jautājumu raidījumu “Saknes debesīs”, kā arī aktīvi darbojoties
Zemessardzē.
M. Staķis ir viens no koŗa “Pa Saulei” dibinātājiem un dalīb
niekiem, kā arī Vecās Sv. Ģertrūdes luterāņu draudzes valdes lo
ceklis. Tāpat viņš ir sabiedriskās iniciatīvas “Ū vitamīns” autors,
kas pastāv par bezmaksas dzeramā ūdens pasniegšanu kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās vietās.

Mārtiņš Staķis: “Vai mums, Rīgai, ir
drosme būt pirmo rindās, vai vienmēr
vilksimies citiem nopakaļ?! Es noteikti
neizvēlēšos stagnācijas ceļu!”
ram, – “kad bija Ušakovs, viņi
ar mums vairāk sazinājās, at
skaitījās par padarīto”; “Vai tas
smaidīgais un feinais Staķis ne
varētu iemācīt arī savus vietniekus būt draudzīgākiem?!”
Cilvēki tātad seko līdzi, intere
sējas, un tā ir laba ziņa.
Protams! Bet, redziet, tā ir
tāda nelāga sakritība, ka šeit no
nācu laikā, kad mums visiem
uzbruka pandēmija. Bijām ieslo
goti savās sienās un komūnicēt
varējām tikai ekrānos. Tai pašā
laikā es neatbalstu Ušakova stila
komūnikāciju, šīs preses konfe
rences ar iestudētiem jautā
ju
miem un atbildēm! Es vēlos īstu
dzīvi ar īstu sarunu. Nesen biju
deviņās Rīgas apkaimēs un tikos ar iedzīvotājiem, atbildēju
uz viņu jautājumiem, lielākoties
nepatīkamiem. Jā, Ušakovam
strādāja vesela aģentūra, kas tē
rē
ja miljonus – viena cilvēka
publicitātei! Pēc kriminālprocesa
to nācās slēgt. Tas noteikti nav
tas veids, kādā polītiķiem jāko
mūnicē ar tautu.
Un kur tad nu vēl Rīgas
Satiksmes miljoni?
Ir izdevies ietaupīt 30 miljonus
(!) eiro, samazinot uzpūstās e-ta
lonu izmaksas, tiekot vaļā no vi
sādiem starpniekiem un “konsultantiem”, kas, kā izrādās, te
“strādājuši’ gadiem, tikai neviens
viņus nav redzējis darbavietā. Šī
ir mūsu darba neredzamā daļa,
to rīdzinieki neredz, bet diem-

žēl izjūt līdzekļu samazinājumu.
Jūsu visaugstākais gandarī
jums pirmā darba gada laikā?
Vēlēšanās piedaloties, nācu ar
pārliecību, ka nedošu nevienu ne
izpildāmu solījumu. Pirmais, ko
apņēmos, – palielināt darba algas
sociālajiem darbiniekiem, kas ne
bija augušas ne par centu aiz
vadītās desmitgades laikā. Bet
pandēmijas apstākļos tieši sociā
lie darbinieki iznesa visu lielāko
smagumu, būdami klāt cilvēkiem
mājsēdes laikā. Sociālais sprādziens
bija milzīgs! Un mans gandarī
jums ir par to, ka algu pielikums
šiem cilvēkiem bija kā pa
pildu
motīvācija, turklāt īstajā brīdī.
Otrs – strādājam roku rokā ar
valsts vadību, nevis kā pretinieki, kā tas bijis gadu gadiem.
Solīju konkrēti – sagādāt 350
miljonu papildu investīcijas Rī
gai. 200 miljoni jau sagādāti, to
starp t. s. grantu programmas,
kas rīdziniekiem nebūs jāat
maksā. Septiņi miljoni, piemēram, Austrumu maģistrālei, kas
nodrošinās smago kravu auto
novirzīšanai ārpus Rīgas centra.
Dabā tas nozīmēs skaistās, vēs
turiskās krastmalas atbrīvošanu
no automašīnām, lai tā atkal at
dzimtu kā pilsētas promenāde.
50 miljoni paredzēti būtiskai Rī
gas sabiedriskā transporta mai
ņai, un tas ir tikai sākums.
Runājot par gandarījumu – ir
izpildīts solījums par normālu,
eiropisku pārvaldības modeļu

ieviešanu Rīgas kapitālsabied
rībās. Tās vairs nevada polītiskie
ielikteņi, bet godīgos konkursos
izraudzīti speciālisti. Šo godīgo
un atklāto standartu ieviešana
Rīgas domes darbā man ir ļoti
svarīga. Esmu strādājis skandinavu kompanijās, kur tāda ir
pašsaprotama, kā elpot svaigu
gaisu. Rīgā tā nebija, un šī po
zitīvā pārmaiņa ir ceļš ne tikai,
kā atgūt kreditoru uzticību, bet –
galvenais – rīdzinieku uzticību.
Aizvadītā gada laikā nav noticis
neviens skandals, nav ierosināts
neviens kriminālprocess, izņe
mot mūsu atklātus.
Parunāsim par tiltiem, – kad
beidzot Rīga tiks pie skaistiem
un drošiem tiltiem?
Vispirms – Rīga pati vien ar to
sakārtošanu galā netiks, un ir jau
iesāktas sarunas ar valdību par
125 miljonu piešķīrumu. Degla
va tiltu pabeigsim šogad, Brasas
tiltu – 2023. gadā. Bet ja līdz
2025. gadam nesakārtosim Van
šu tiltu, tas būs jāslēdz. Un tad,
savukārt, cietīs visas valsts eko
nomika.
Un joprojām gaŗās rindas uz
vietu bērnudārzā?
Arī tās cenšamies samazināt
līdz minimumam. Situāciju pa
dara sarežģītu vēl arī tas, ka ļoti
lielam skaitam rīdzinieku darbavietas ir centrā un Vecrīgā, tur
arī bērnudārzu trūkst, bet ap
kaimēs citkārt pat nevar nokom
plektēt bērnu grupiņas. Esam
palielinājuši dotāciju privātajiem
bērnudārziem vēl par 3,5 miljoniem eiro. Sākta divu jaunu
bērnudārzu celtniecība, kas no
drošinās 300 vietas jau nākam
gad.
Par Okupācijas mūzeju –
Ušakova laikā tam tika piešķir
ta kāda nekāda dotācija. Jāat
minas gan, ka pirms viņa
“ēras”, kad pie varas bija tēvze
mieši, naudu nepiešķīra ne
maz... Kā būs tagad?
Jā, ir bijuši dažādi laiki, bet –
šajā kabinetā vairs nebūs tā, ka
viens cars un ķeizars noteiks,
kam un cik piešķirt. Esmu
“maka turētājs”, jā, bet naudas
sadali uzticu departamentiem,
kas par to atbild. Es nejaucos.
Vai pašreizējais Rīgas domes
deputātu sastāvs, jūsuprāt, ir
spēcīgs?
Netērēju nevienu sekundi, par
to domājot! Deputāti ir tādi,
kādi ir, rīdzinieku ievēlēti, un es
ar viņiem strādāju. Starp citu,
pēc savas pusotra gada darba
pieredzes Saeimā un gada par
lamentārā sekretāra amatā gan
varu teikt, ka mums ir paveicies –
lēmumi tiek pieņemti bez lie
liem strīdiem, ultimātiem un
straujām virziena maiņām.
Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”
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Jauno latviešu likteņstāsti jeb
kā dzima mūža draudzība

LĀSMA
GAITNIECE
Viena no patiesi svarīgām vēr
tībām, kas daudzkārt nozīmī
gāka par iekrājumiem kontā vai
smalkām rotaslietām dārglietu
lādītē, ir draudzība. Iespējams,
šis apgalvojums skan patētiski,
varbūt pat neīsti, taču cilvēki,
kuŗi neliekuļojot var apgalvot:
“Viņš ir mans draugs”, zinās, cik
tas patiess. Draugus visbiežāk ie
gūstam bērnībā, pusaudža ga
dos, arī jaunībā, taču, laikam
ejot un dzīves situācijai mainoties, liela daļa no viņiem it kā
pazūd. Ir kopā pavadīts kāds
laiks, piemēram, studiju gadi,
pēc tam cilvēki dodas katrs uz
savu pusi, un attiecības izčākst –
to vienkārši vairs nav. Tāpēc vie
tā ir jautājums, cik gadus ilgst
draudzība, ko var raksturot ar
apzīmētājiem “īsta”, “patiesa”?
Atbilde jārod katram pašam,
taču dziedātājam, kontrtenoram
Sergejam Jēgeram šajā ziņā ir
laimējies. Sasniedzis pilngadību
un absolvējis skolu, viņš izlēma
strādāt sociālās rehabilitācijas
un aprūpes centrā “Saule” Vents
pils ielā, Rīgā. Viens no viņa
kollēgām bija Janeks Volkovs –
vien pāris gadu vecāks. Tā sākās
pazīšanās, kas pārvērtās drau
dzībā un ilgst jau ceturtdaļu gadsimta – 25 gadus. Par spīti attā
lu
mam, jo Janeks kopš 2004.
gada dzīvo un strādā Londonā,
bet Sergejs – Latvijā.
Janeks savu dzīvi mēra divos
nogriežņos: pirmais ir laika
posms līdz 2004. gadam, bet
otrais – pēc šī gada. “Uz Londonu
braucu ar mērķi strādāt, izmē
ģināt spēkus un pierādīt sevi
profesijā, kuŗu esmu apguvis, –
sociālajā jomā. Sākotnējā doma
bija tāda – ja nesanāks, vienmēr
pastāv iespēja atgriezties Lat
vijā.” Taču sanāca! Neviens ne
zina, ko un cik daudz tas Jane
kam prasījis, taču iecerētais go
dam sasniegts. Pieļaujams, ka šī
īpašība – stūrgalvīga mērķtiecī
ba, nepadošanās pirmajām grū
tībām un iecerētā sasniegšana –
ir viena no abus draugus vieno
jošām iezīmēm. Dziedātājam Ser
gejam Jēgeram piemīt tas pats,
vai tad ne?
1996. gadā tika izveidots die
nas aprūpes centrs cilvēkiem ar
garīgās attīstības traucējumiem
“Saule”. Tolaik tas atradās Vents
pils ielā, bijušā bērnudārza ēkā.
Tā bija iestāde, kas paredzēta
savu vecāku “mūžīgajiem bēr
niem” – cilvēkiem, kuŗi pēc pa
ses datiem ir pieauguši, taču ar
kavētu garīgo attīstību vai psihis
kās veselības traucējumiem, līdz
ar to pieskatāmi un uzmanāmi
visu mūžu. Kad centrs tikko kā
bija nodibināts, tā darbinieki
paši devušies uz mājām pie ve
cākiem, kuŗiem ir bērns ar garī
gās attīstības traucējumiem, un
stāstījuši par jauno iestādi, kas
kaut mazliet atvieglotu viņu
ikdienu. Aptuveni 60 % no uzru
nātajiem savus bērnus sāka vest
uz centru.

“Mēs viņus saucām par jau
niešiem, kaut gan pēc gadu skaita daļa šo cilvēku par mums,
viņu audzinātājiem, bija vecāki.
Bērna tur nebija neviena paša,”
stāsta Janeks. Pārsvarā cilvēki ar
šādiem traucējumiem dzīvo sa
vās ģimenēs. Tolaik jaunizveidotais centrs “Saule” šo cilvēku ve
cākiem un citiem ģimenes lo
cekļiem piedāvāja atvieglot viņu
ikdienu, jo no pulksten devi
ņiem rītā līdz pieciem pēcpus
dienā “mūžīgie bērni” atradās
centra telpās savu audzinātāju
redzeslokā. “Centru dibinot, mēs
bijām jauna, radoša komanda –
pieci vēl ļoti jauni darbinieki un
vadītāja. Mums bija radusies ie
spēja ne tikai pielietot praksē
skolā iegūtās zināšanas, bet arī
izmēģināt dažādas jaunas, Lat
vijā līdz šim vēl nebijušas lietas.
Likām galvas kopā, daudz disku
tējām, līdz sapratām, ka noteikti
nepieciešama mūzika. Sākām
meklēt cilvēku, kuŗš varētu vadīt
mūzikas nodarbības,” atklāj Ja
neks. “Nekad to skatu neaizmir
sīšu – ir 1997. gada septembŗa
pēcpusdiena, stāvam uz centra
sliekšņa un redzam, ka uz mūsu
pusi strauji tuvojas jauns, slaids
puisis ar brūnu portfelīti rokās.
Tā kā netālu atradās skola,
nodomājām, ka tas ir kāds sko
lēns, kuŗš to brūno portfeli aiz

radošuma. Sergejs viņus aizrāva
ar savu harizmu, bet mūs, kolē
ģus, ar māku sadarboties, dau
dzām idejām un galu galā – ar
degsmi pret darbu. Viņš kolosāli
spēlēja klavieres. Sākumā es pret
Sergeju izturējos distancēti,” – tā
Janeks. Jau pavisam drīz sekoja
pirmie panākumi, kas līdz asa
rām saviļņoja ne vienu vien šī
centra audzēkņa mammu un
tēti, proti, Ziemassvētku kon-

Sergejs Volkovs

Sergejs Jēgers labdarības akcijā
ņēmies no sava fizikas skolotāja.
Liels bija pārsteigums, ka nācējs
apstājās tieši mūsu durvju priek
šā, paziņojot, ka vēlas pieteikties
darbā!” Sergeju, kuŗš tolaik strā
dāja arī Rīgas pašvaldības bērnu
un jauniešu centra sturktūrvie
nībā (citiem vārdiem – bērnuna
mā) “Vita”, pieņēma pusslodzes
darbā par mūzikas nodarbību
vadītāju.
“Tā bija radoša eksplozija!
Pārmaiņas sākās drīz, turklāt vē
rienīgas. Mūsu aizbilstamie bija
stāvā sajūsmā, jo viņos tika ap
mierinātas alkas pēc kā cita, pēc

simālisms, kas lika mēģināt aizvien ko jaunu un tiekties pēc
arvien labākiem sasniegumiem
par spīti tam, ka atalgojums bija
niecīgs.
Iejusties, saprasties un nodibi
nāt siltas attiecības gan ar kolē
ģiem, gan audzēkņiem nākama
jam dziedātājam palīdzēja vai
rākas personīgās īpašības. “Ser
gejam piemīt izcila prasme ko
municēt. Ja sākotnēji kāds cil

certs. Sergeja vadītajās mūzikas
nodarbībās piedalījās centra au
dzēkņi ar viegliem un vidējiem
garīgās attīstības traucējumiem;
viņi arī bija tie, kuŗi ar savu
uzstāšanos pamatīgi pārsteidza
vecākus. “Tolaik šie cilvēki tika
uzskatīti vienīgi par patērētā
jiem, kam valsts maksā pabalstus un kas neko nespēj dot pretī.
Tāpēc – kāds tur brīnums – ve
cāki, redzot savu atvasi uzstājo
ties, aiz brīnumiem paliek ar
va
ļā muti.” Janeks, atceroties
darbu centrā “Saule”, vairākkārt
atkārto, ka tas bija jaunības mak

vēks ir ļoti pārliecināts par vienu,
tad pēc piecu līdz desmit minūšu
gaŗas sarunas ar Sergeju viņš
domas var mainīt par 180 gra
diem. Jau tolaik Sergejam bija
liela dzīves pieredze, viņš zināja,
ka uz paplātes neviens neko ne
pienesīs. Gribi jaunas kurpes?
Nopelni naudu un nopērc!”
pauž Janeks. Vēl kā ļoti pozitīva
un dzīvē noderīga īpašība jāmin
precīzitāte, proti, Sergejs nekad
neko nekavē, vienalga, vai tas
būtu darbs, koncerts vai tikšanās.
Parallēli darbam ar centra
“Saule” audzēkņiem notika vēl
kaut kas. “Mēs, darbinieki, satu
vinājāmies, saliedējāmies. Brī
vajā laikā arvien biežāk sākām
satikties, visi kopā braucām uz
Vecrīgu. Sergejs tolaik īrēja vien
istabas dzīvoklīti Bauskas ielā,
braucām pie viņa ciemos,” atce
ras dziedātāja draugs. “Viņam
karstākā vēlēšanās uz 19 gadu
dzimšanas dienu bija dāvanā
saņemt gludināmo dēli. Mēs, pā
rējie, sametām naudiņu un vi
ņam to dēli uzdāvinājām!” Savu
kārt citā reizē, kādā pēcpusdienā, kad Sergejs ieradies darbā un
sūdzējies, ka viņam sāpot galva,
kolēģi, labi zinādami, ka puisis
nekad mūžā nav dzēris kafiju,
viņu pierunājuši to mazliet ie
dzert. Vismaz pamēģināt. Solī
juši, ka dzēriens noteikti palī
dzēs un galvassāpes pāries. “Jūs
gribējāt mani noindēt!” viņš ie
kliedzies, iedzerdams mazu mal
ciņu. Solītā efekta vietā sanācis
defekts – galvassāpes pieņēmušās
spēkā. No tā laika dziedātājs no
kafijas katēgoriski atsakās.

“Tas bija laiks, kad Sergejs gan
mani, gan citus “Saules” kolēģus
iepazīstināja ar akadēmisko mū
ziku. Lēnītēm sāka rasties inte
rese, jo bija cits konteksts, nevis
kā skolas gados, kad obligāti
visiem jāiet uz teātri vai operu
un neviens nejautā, vēlies to vai
ne. Mēs aizgājām uz operu “Pa
rīzes Dievmātes katedrāle”, kur
titullomā bija Kristīne Gailīte.
Viņa dziedāja latviešu valodā,
un es burtiski iemīlējos dziedā
tājas balsī. Tajā brīdī sapratu, ka
operā atgriezīšos vēl un vēl.” Ja
neks smejas, ka pēc kāda laika,
ejot pa Latvijas Mūzikas akadē
mijas gaiteni kopā ar nākamo
kontrtenoru, viņi satikuši dzie
dātāju. “Tā ir Kristīne Gailīte!”
teicis Sergejs, savukārt Janeks
nav spējis noticēt. “Tā pati, kas
dziedāja “Parīzes Dievmātes
katedrālē”? Nevar būt!”
Turpinot stāstu par darbu
centrā “Saule”, jāatklāj, ka pa
nākumi kļuva arvien lielāki, līdz
ar to arī auga ambīcijas. Radās
ideja nodibināt pašiem savu or
ķestri. Darbinieki savā brīvajā
laikā rakstīja projektus, lai pie
saistītu līdzekļus. “Viena no ide
jām bija pēc norvēģu metodes
sākt nodarboties ar krāsu mūzi
ku, tas ir, kad katrai notij atbilst
sava krāsa. Piemēram, Sol ir dzel
tenais,” stāsta Janeks. Lai ideju
reālizētu, Sergejs devies uz Nor
vēģiju apgūt krāsu mūziku, sa
vukārt norvēģu speciālisti iera
dušies centrā “Saule”.”
Sākotnēji jaunās idejas tika
uzņemtas ar lielu entuziasmu,
viss šķita lieliski, taču, ambīcijām pieaugot, radās plaisa. Ne
reti ir tā, ka cilvēki uzskata – ja
esi mūziķis, tev jāprot spēlēt
visus instrumentus pēc kārtas
un vēl dziedāt. Sergejam tika
piedāvāts spēlēt bungas, jo mēs
taču gatavojām orķestri. “Bun
gas?” viņš bija neizpratnē. “Es
ne
māku spēlēt bungas un ne
spēlēšu. Man nepatīk bungas!”
Jau tolaik viņam piemita drosme
atteikties no darbiem, kas nesa
gādā prieku vai kuŗus dibinātu
iemeslu dēļ nevēlas darīt. Citi
piekāpjas, samierinās. Ja priekš
niecība liek, tad mīļā miera
labad dara, taču Sergejs uz to
nekad neparakstīsies,” atklāj
Janeks.
Pienāca vasara; šķitis, ka viss
būs mierīgi. Centra “Saule” darbinieki saviem audzēkņiem or
ganizēja nometnes, tajā gadā tā
notika Rucavā, netālu no Lie
pājas. “Bija jau pieejami pirmie
mobilie telefoni. Viss mierīgi,
viss kārtībā, bet te pēkšņi ziņa no
Sergeja. Viens vārds – “Uzmini!”
Es rakstu pretī: “Ko?” Izrādās,
viņš ir uzteicis darbu.” Tās dienas
vakarā Janeks aizbrauca pie Ser
geja uz Bauskas ielas dzīvokli,
abi par šo situāciju runājuši visi
nakti, taču bija skaidrs, ka lē
mums ir pieņemts un Sergejs to
grozīt netaisās.
(Turpinājums 15. lpp.)
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(Turpināts no 14. lpp.)
Viens posms – vien pāris gadu,
taču kādi! – dziedātāja dzīvē bija
noslēdzies. Beigušies bija arī sa
gatavošanas kursi Latvijas Mūzi
kas akadēmijā, kurus viņš ap
meklēja parallēli darbam centrā
“Saule”.
Drīz vien nākamais kontrte
nors mainīja dzīvesvietu; viņš
no
pirka nelielu dzīvoklīti Vec
mīl
grāvī. “Jaunā mājvieta bija
bē
dīgā stāvoklī. Virtuvē atradās
skapītis – smags, neparocīgs, tikpat kā neizkustināms no vietas.
Sergejs teica tā: “Kad tu aiziesi
no darba “Saulē”, es tev to pacelšu
virs galvas!” Kādu laiku centrā
vēl strādāju, taču pienāca brīdis,
kad aizgāju arī es.”
Pēc aiziešanas no darba traģē
dija, protams, nenotika. Nav bi
jis brīža, kad dziedātājs sēdētu,
rokas salicis klēpī, un garlaikotos. Iespējams, tā ir pašdisciplīna,
iegūta mācību gados internāt
skolā, kas neļauj apstāties. Pavi
sam drīz sākās studijas Latvijas
Mūzikas akadēmijā pie Kārļa
Zariņa, kā arī Šveices Konfede
rācijas valdība piešķīra stipen
diju, lai nākamais kontrtenors
varētu mācīties pie Andreasa
Šolla (Andreas Scholl) Bāzelē,
taču tas ir jau cits stāsts. “Tāds
Sergejs ir – visu laiku attīstībā.
Viņam nemitīgi vajadzīgs kas
jauns, taču, ja kaut kas nav pie
ņemams, viņš atsakās, neturpina.”
Vēl nozīmīgākas nekā attīstība
un virzība Sergejam ir attiecības
ar saviem tuvākajiem. Pirmkārt,
ar Omu, kuŗas diemžēl mūsu
vidū vairs nav, un māsām. “Viņa
bija arī mana Oma, jo abas ma
nas īstās vecāsmātes agri aizgāja
Mūžībā. Gunta nebija klasiskā
Oma, bet gan savs cilvēks visur
un vienmēr. Vēl tagad ar lielu
siltumu atceros viņas azartu,
smieklus, humora izjūtu un labā
nozīmē arī naivumu. Kā mēs
uzjautrinājāmies, kad viņa cen
tās runāt krieviski, kas, tāpat kā
angļu valoda, Omas izpratnē
bija un palika svešvaloda,” klausos Janeka stāstījumā un jaušu,
ka šīs atmiņas viņam ir dārgas.
“Oma visus cilvēkus uztvēra
vienlīdzīgi; nekad nevienu ne
nosodīja. Ciemojoties pie viņas,
mums bija kā draugu salidoju
mā. Sirdī viņa vienmēr bija jau
na. Nespēju iedomāties, ka Gun
ta varētu teikt: “Kad mēs augām,
tad nu gan neviens tā nedarīja!”
Tieši pretēji – viņa mēģināja tikt
līdzi visam jaunajam, dzīvot līdzi
laikam. Kad ierados Latvijā, vien
mēr vēlējos apciemot Omu. Ta
gad ik gadu abi braucam uz
kapiem.” Sergejs kopā Omu arī
ciemojies pie Janeka Londonā.
Ciešas un cilvēcīgas ir Sergeja
attiecības arī ar bijušajiem kla
ses
biedriem – ne jau visiem,
protams. Rēgulāras tikšanās, sa
zināšanās, kā kuŗam klājas un
ko kuŗš dara. “Tā bija fantastiska
klase. Man nereti rodas izjūta, it
kā es pats būtu mācījies vienā
klasē ar Sergeja klasesbiedriem.
Zinu, kā kuŗu sauc, ko kuŗš dara.
Piemēram, pirmais brauciens uz
ārzemēm, uz Parīzi, mums bija
ciemos pie bijušās klasesbiedres
Everitas uz Parīzi 2000.gadu
sākumā,” – tā Janeks.

Ceļošana tik ļoti iepatikās, ka
sākotnēji Sergejs un Janeks kopā
ar vēl citiem draugiem – lielākā
vai mazākā kompānijā – sāka
apceļot Eiropu, pēc tam – tālākas
vietas. Kad Janeks sāka dzīvot
Londonā, Sergejs ar abām mā
sām un māsas draugu 2005.
gada aprīlī atlidoja ciemos. Sa
gaidīšana izvērtās neaizmirstama: “Tā bija ceturtdiena, to at
ceros, jo bija jāstrādā: viņi ielidoja pulksten 19, bet man darbs
beidzās pulksten 21. Tolaik dzī
voju vienā mājā kopā ar vairāku

laikā Sergejs pārspējis pats sevi,
jo pēc rakstura nav ekstrēmists,
bet gan tradicionālo vērtību
piekritējs. “Uzturējāmies milzīgā
kūrortā, Sergejam atlikuši vien
10 dolari. Viņš ieraudzīja uzrakstu, ka par šādu summu var
izbraukt ar kamieli. Mēs, pārējie,
kas piedalījāmies tajā ceļojumā,
bijām bezgala pārsteigti. Lai nu
ko, bet šādu Sergeja rīcību negai
dījām. Izjāde kamieļa mugurā
beidzās neveiksmīgi. Kad vaja
dzējis tikt no milzeņa lejā, ka
mielis strauji sakustējās, kas

lai pietiktu arī nākamajai dienai,
taču ieradās snurkulētāji un par
vakariņām bija tādā sajūsmā, ka
izēda pilnīgi visu!” Līdzīgi ga
dījies arī pēc frikadeļu zupas uz
vārīšanas. “Ieradās draugi, viņu
vidū arī kāda angļu valodas sko
lotāja – veģetāriete. Izstāstīju,
kas tas par ēdienu, ka frikadeles
ir no gaļas. Viņa atbildēja, ka tas
nekas – frikadeles “izzvejošot”
ārā. Beidzās ar to, ka zupa viņai
tā iegaršojās, ka notiesāja arī frikadeles. Pēc tam atzinās, ka esot
pārkāpusi saviem principiem,

Mūzicējot kopā ar Collegium Musicum
citu tautību cilvēkiem, tāpēc ar
kolumbiešu puisi Haimi saru
nāju, ka viņš manus ciemiņus
sagaidīs stacijā. Tā kā viņi cits
citu nezināja, es iepriekš saga
tavoju lielu plakātu ar uzrakstu
“Vecmīlgrāvis”; Haimem, gaidot
atbraucējus, tas jātur rokās. At
braucēji – mani ciemiņi – bija
sajūsmā!” Pēcāk uz Apvienotās
Karalistes galvaspilsētu Sergeja
pavadībā devās arī Oma. “Vienubrīd skaitīju, cik reižu ar Ser
geju esam tikušies Londonā, tad
apnika. Kādas 50 būs.”
Ar šo pilsētu saistās arī kāds
personīgs izaicinājums. Londo
nas Karaliskā Konventgārdena
opera izsludināja konkursu, kur
varēja piedalīties ar mērķi tikt
uzaicinātam meistarklasē pie
pasaules spožākajiem talantiem.
Pēc Sergeja Jēgera uzstāšanās
konkursa rīkotāji viņam teikuši:
“Jums meistarklases un skološa
nās nav vajadzīga, jūs pats esat
augstākās raudzes meistars!
Taču sliktā ziņa ir tā, ka mūsu
repertuārs jūsu balss diapazonam neko nevar piedāvāt.”
“Neaizmirstams 2006. gada
martā bija ceļojums uz Kanāriju
salām. Tas bija izmēģinājuma
brauciens. Latvijā vēl dziļa zie
ma, sniegs, bet tur – kā vasaras
vidū, saule un peldes.” Rudenī
sekoja brauciens uz Ēģipti, kuŗa

Sergeju izbiedēja. Viņš tik cieši
sasprindzināja muskuļus, ka pēc
nelaimīgās afēras nav spējis pat
normāli paiet. Pēc atgriešanās
Latvijā viņam pusgadu vajadzēja
apmeklēt rehabilitāciju. “Pēc
Ēgiptes brauciena sapratām, ka
otrreiz tur atgriezties vairs
nevēlamies, kaut arī viss, iz
ņemot nelaimīgo starpgadījumu
ar kamieli, bija labi.”
Dziedātājs laika gaitā apmek
lējis daudz tuvu un tālu zemju;
skaitot sanāk ap 40, taču viena
no tām viņam ir pavisam īpaša.
Tā ir Jaunkaledonija – Francijas
Republikai piederoša sala Klu
sajā okeānā. Tur būts ir vismaz
sešas, septiņas reizes, tai skaitā
gan kopā ar Omu, gan Janeku.
“Miers, kas tur valda, Eiropā
būtu neiespējams. Paradīze. Gal
vaspilsētā Numejā (Numea) ie
pazināmies ar Marinu, kuŗa dzimusi Latvijā un mūs savā mājā
uzņēma ar vārdiem: “Mana māja
ir jūsu māja!” Jaunkaledonijā ir
pieņemts, ka cilvēki ik vakaru
dodas apciemot draugus. Paņem
līdzi vīnu, kādas uzkodas un
vienkārši tāpat iet ciemos. Mēs
viņus nosaucām par snurkulē
tājiem,” Janeks kavējas atmiņās.
“Kādu vakaru Sergejs bija nolē
mis pagatavot īsti latvisku maltī
ti – kartupeļus ar maltās gaļas
mērci. Viņš sagatavoja tā vairāk,

taču ēdiens bija tik ļoti garšīgs.”
Pašlaik pēdējais lielais ceļo
jums Sergejam ar kopā ar Janeku
bija 2020. gada martā uz Vjet
namu īsi pirms Covid pandē
mijas. “Visi vjetnamieši jau stai
gāja maskās, izņemot tūristus.
Halonas līcī (Ha Long Bay) bi
jām apmetušies viesnīcā; pama
nījām, ka tā paredzēta 700 cil
vēkiem, reāli mēs tur bijām 40!”
Pastāvēja draudi netikt atpakaļ,
taču nokļūt līdz Londonai 15.
martā, kā bija plānots, problēmu
nebija. Dziedātājam 18. martā
vajadzēja lidot tālāk uz Rīgu,
taču jau dažas dienas iepriekš
viņa Latvijas draugi cēla trauks
mi, ka varot gadīties problēmas,
tāpēc vajadzētu pārrezervēt lid
mašīnas biļeti. “Sergejs to uztvē
ra ar humoru, neticēja, ka varētu
šeit palikt, jo nekad iepriekš tā
nebija bijis. Rezultātā viņš Lon
donā iestrēga uz četriem mēne
šiem.” Taču tas kontrtenoru no
sliedēm neizsita, gluži otrādi –
beidzot radās iespēja nopietni
pievērsies lietai, kas jau ilgi bija
pastāvējusi vaļasprieka līmenī.
Protams, tā ir ēdiena gatavošana.
“Viņš meklēja jaunus izaicināju
mus: taisīja ēst, izmēģināja jau
nas receptes, pat meklēja ko
jaunu kanalā Youtube. Atgriežo
ties Rīgā, Sergejs kļuva par iecie
nītu mājražotāju. Notika tas,

kam beidzot bija jānotiek – ilgi
lolotā ideja tika piepildīta.”
“Ņemot vērā, ka Sergeju cil
vēki galvenokārt zina kā dziedā
tāju, man nepiedos, ja neko ne
pastāstīšu par šo viņa talanta
šķautni. Manuprāt, pirmais lie
lais izrāviens viņa karjerā tieši kā
kontrtenoram notika Rīgas 800
gadu jubilejas svētkos 2001.gada
jūlija nogalē,” pauž Janeks. Tie
bijuši neaizmirstami mirkļi. Uz
Vecrīgu skatīties un klausīties
koncertu, kuŗā Sergejam jādzied,
ieradās visi viņa draugi, abas
māsas un, protams, Oma. “Jūs
afišu redzējāt? Redzējāt, ar kā
diem burtiem ierakstīts mans
vārds?” – toreiz teicis Sergejs.
Šķiet, neatradīsies tāda māksli
nieka, kuŗam nebūtu patīkami,
ka viņa vārds un uzvārds afišā
nodrukāts lieliem, trekniem
burtiem, lai to varētu pamanīt
jau pa gabalu. “Mūs Sergeja uz
stāšanās ļoti saviļņoja, bijām
lepni! Beigās pat nokavējām visu
sabiedrisko transportu, tāpēc
uz Vecmīlgrāvi mēģinājām iet
kājām,” smejas Janeks. Ķēniņš
Zālamans vienā no savām pa
mācībām paudis: “Katrai lietai ir
savs nolikts laiks, un katram
īstenošanai paredzētam nodo
mam zem debess ir sava stunda.”
Sergeja Jēgera laiks bija sācies.
Pirmā vērienīgākā pašaplie
cinā
šanās ārpus Latvijas robe
žām notika 2005. gadā raidsa
biedrības BBC starptautiskajā
vokālistu konkursā Cardiff Sin
ger of the World 2005 Kārdifā
(Cardiff), Velsas galvaspilsētā,
kas atrodas pie Tafas upes ieteces Bristoles līcī. Tajā gadā
konkursā piedalījās 25 finālisti,
taču viņu vidū kā kontrtenors
Sergejs Jēgers bija vienīgais. Viņš
ieguva godpilno 6.vietu. “Tas
bija klasiskās mūzikas izpildītāju
konkurss. Braucu Sergejam līdzi,
tulkoju un palīdzēju arī ar citām
lietām,” atceras Janeks. Piedalī
šanās tik prestižā konkursā, tur
klāt vēl augstas vietas iegūšana
dziedātāja dzīvē bija milzu notikums. Kā jau starptautiska mē
roga sarīkojumos, kur ierodas
daudzu valstu pārstāvji, ir pie
ņemts – arī šeit radās daudz
jaunu pazīšanos. “Sergejs iepazi
nās ar vairākiem cilvēkiem, kas
vēlāk viņa dzīvē bija svarīgi.
Tieši velsieši palīdzēja ar pirmā
albuma CD formātā izdošanu,”
atceras draugs. “Cilvēki pēc uz
stāšanās nāca klāt, jautāja, kur var
iegādāties kompaktdisku. Kad
Sergejs atbildēja, ka albumu vēl
nav, viņi ļoti izbrīnījās, kā tāda
līmeņa dziedātājam var nebūt
ierakstu.” Šī nepilnība tika labota
pēc gada, kad izdevniecība “Upe
tuviem un tāliem” laida klajā
dziedātāja pirmo soloalbumu
“Ave Musica”. Savukārt atgriežo
ties no Kārdifas Latvijā, Sergeju
Jēgeru lidostā “Rīga” sagaidīja
gan apsveicēji, jo cilvēki par viņa
panākumiem bija sajūsmā, gan
žurnālisti no vairākām televī
zijām. Sižeti par šo notikumu
tika demonstrēti gan ikvakara
ziņu raidījumā “Panorāma”, gan
“Kultūras ziņās”.
Mūsu sarunas noslēgumā Ja
neks atzīst: “Visvairāk gan Serge
jam patīk uzstāties Latvijā, jo šeit
cilvēki viņu mīl.”
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Rakstnieku cēlieni
Rudenī Latvijā ir ierasts at
zīmēt Dzejas dienas, kas pulcē
kopā dzejniekus un viņu daiļ
darbu cienītājus. Ārpus Latvijas
līdzīga veida literāros sarīkoju
mus mēdz dēvēt par “Rakstnie
ku cēlieniem”. Tos rīko ārzemju
latviešu dziesmusvētku, kultūras
dienu un dažādu paaudžu no
metņu (2x2 un 3x3) ietvaros.
“Rakstnieku cēlienos” literātiem
ir iespēja dalīties ar saviem jau
nākajiem darbiem, satikt citus
rakstniekus un tuvāk iepazīt
savu publiku.
Okupācijas laikā latviešu rakst
nieki ārpus Latvijas veidoja ro
sīgu sabiedrības dzīvi, tika izveidotas gandrīz 150 izdevniecī
bas, kas izdeva jaundarbus un
pārpublicēja latviešu klasiku.
Latvieši visā pasaulē pirka un

lasīja šo apgādu izdevumus.
Klajā tika laisti ne tikai romāni,
dzejoļu krājumi un izglītojoši
izdevumi, bet arī rēgulāri publi
cēta periodika: avīzes, žurnāli,
rakstu sērijas.
Rūta Skujiņa (1907-1964) Otrā
pasaules kaŗa beigās ar meitām
devās bēgļu gaitās uz Vāciju. Pēc
pieciem Vācijas bēgļu nometnēs
pavadītiem gadiem viņas 1949.
gadā izceļoja uz ASV. Pirmajos
gados Rūta strādāja smagu un
sev neierastu fizisku darbu – bija
mājkalpotāja un fabrikas strād
niece, tomēr arī rakstīja un pub
licēja dzejoļus, stāstus un impresijas trimdas latviešu presē. Sā
kumā Rūta Skujiņa manuskrip
tus rakstīja ar roku, bet vēlāk Rūta Skujiņa ASV 20. gadmeklēja iespēju, kā tikt pie raks simta 50. gados
tāmmašīnas ar Eiropas jeb Vā
cijas taustiņu sakārtojumu. Tāda
rakstāmmašīna bija daudz dār
gāka nekā viņa varēja atļauties.
Rūtas mazmeita Sarma Muiž
niece Liepiņa stāsta: “Tad 1954.
gadā notika Ziemassvētku brī
nums – Kalamazū pilsētas Lab
darības fonds (Kalamazoo Foun
dation) viņai šo rakstāmmašīnu
uzdāvināja...” To bija sarunājusi
latviešu māksliniece Nora Drap
če. Ar šīs rakstāmašīnas palīdzī
bu tapuši vairāki Rūtas Skujiņas Rūta Skujiņa ar meitām Pensilvānijā, ASV, 1950. gadā, kur
literārie darbi trimdā, tostarp viņa strādāja par mājkalpotāju. No kreisās: Lalita Lācis, Rūta
autobiografiskas prozas impre Skujiņa, Māra Lācis
sijas “Sirds dzīvo no nie
kiem”
Dzejnieces un rakstnieces Rūtas Skujiņas rakstāmmašīna, ko (1963) un atmiņu stāsts “Vējš
viņai sagādāja Kalamazū pilsētas Labdarības fonds 1954. gadā svaida kaijas”(1964).

KRUSTVĀRDU MĪKLA

nā. 12. Sporaugs. 14. Vītolu
dzim
tas koki. 15. Ķirbjaugu
dzim
tas dārzenis. 16. Sermuļu
dzimtas dzīvnieks. 17. Teikt ne
patiesību. 19. Policista gumijas
nūja. 20. Ziedkopa. 22. Treniņ
cīņa boksā, paukošanā. 23. Vara
naudas vienība Senajā Romā.
27. Latviešu tēlnieks (18881942). 30. Panātru dzimtas augs.
31. Kamanas braukšanai ar su
ņiem vai briežiem. 32. Latviešu
režisors (1911-1973). 33. Telpas
lidaparātu novietošanai un re
montam. 35. Angolas galvaspil
sēta. 36. Angļu rakstniece (17751817).

Līmeniski. 4. Pilsēta Kazach
stānas austrumos. 7. Gaujas
pieteka. 8. Liels dekorātīvs dārzs.
9. Cilvēks, kas izliekas 10. Pilsēta
Kurzemē. 11. R. Ezeras romāns.
13. Peldēšanas stils. 18. Slinkas.
21. Oficiālas pusdienas ar lūg
tiem viesiem. 23. Indiāņu tauta.
24. Saistīt. 25. Latviešu dzejnieks
(1901-1950). 26. Japāņu tērps.
28. Japānas ķirsis. 29. Futrālis
sīku priekšmetu glabāšanai. 34.
Čemurziežu dzimtas augi. 35.
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Latviešu gleznotāja Svempa
vārds. 37. Valsts galvaspilsēta Ei
ropā. 38. Indīgs zirneklis. 39.
Donavas pieteka. 40. Mazā pla
nēta (atklāta 1949. gadā). 41.
Augstāko mācības iestāžu au
dzēknes.
Stateniski.1. Pilsēta Italijas
ziemeļos. 2. Latviešu gleznotāja
(1939). 3. Transportlīdzekļu ri
teņu apvalki. 4. Pilsēta Vācijas
vidienē. 5. Ūdens gars Vēdu mī
toloģijā. 6. Elements daiļslidoša

Krustvārdu mīklas (Nr. 37)
atrisinājums
Līmeniski. 1. Pūlis. 5. Sētas. 8.
Albiona. 9. Sisenis. 10. Korinte.
12. Olis. 13. Pastaigas. 14. Pele.
17. Skarene. 19. Termīti. 21. Ota
va. 23. Saslaukas. 24. Monoplāns.
26. Imula. 27. Veseris. 30. Istabas.
33. Leks. 34. Literātes. 35. Polo.
38. Saistīt. 39. Trepaks. 40. Aro
nija. 41. Araks. 42. Svins.
Stateniski. 1. Pastila. 2. Līne.
3. Saskare. 4. Riskantas. 5. Sa
kraut. 6. Tors. 7. Sendenī. 9.
Smogs. 11. Ekeri. 15. Testators.
16. Prospekts. 18. Kurante. 20.
Turneja. 21. Okapi. 22. Agora.
25. Kubertēns. 27. Vulfs. 28. Sek
cija. 29. Sliktas. 30. Identas. 31.
Baobabs. 32. Skots. 36. Etna.
37. Sedi.

Sastādīja Māris Brancis
Redaktore Ligita Kovtuna
Grāmatas izdošanu atbalsta
Amerikas Latviešu
apvienības
Kultūras fonds

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604,
St. Petersburg, Florida 33715
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 ziedoju
miem, tā atbalstītāju skaits jau pārsniedz 500 tūkstošus. Mūsu nākamais
lielais kopdarbs - uzcelt Saieta namu! Palīdzi! Ziedo!

Nodibinājums “Kokneses fonds”
Adrese: Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011, Latvija
info@koknesesfonds.lv
Ziedojumiem EUR:
AS “Citadele banka”
Konts: LV94PARX0015211160001
SWIFT: PARXLV22
Starpniekbanka ziedojumiem USD:
USA CITIBANK, N.A., NEW YORK
Konts: 36392149
SWIFT/BIC: CITIUS33
Vairāk informācijas www. liktendarzs.lv
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SPORTS
Ministru
prezidents sveic
olimpiskos
medaļniekus

Tokijas olimpiskajās un pa
raolimpiskajās spēlēs medaļas
izcīnījušie Latvijas sportisti 30.
septembrī tikās ar premjēru
Krišjāni Kariņu (Jaunā Vieno
tība), kuŗš izcilniekiem pasnie
dza Ministru prezidenta patei
cības rakstu un piemiņas me
daļu, informēja Valsts kancelejas
Komunikācijas departamentā.
Kariņš tikās ar sportistiem,
treneriem un atbalsta personālu,
lai sveiktu un godinātu atlētus
par viņu panākumiem sporta
spēlēs. “Es varu tikai apbrīnot
jūs par apņēmību, ejot uz mērķi.
Paldies jums, ka radāt gandrīz
diviem miljoniem cilvēku Lat
vijā iespēju būt lepniem par savu
valsti. Par to, ka mums ir sava
valsts, kuŗā paši esam noteicēji,”
sacīja Kariņš. “Jūs arī rādāt
mums piemēru, kā uzņemties
atbildību – par savu izvēli, uz
varām un arī zaudējumiem.
Prieks par jūsu sasniegumiem
un paldies par jūsu darbu – jūs
visi esat mūsu varoņi!”
Olimpiešu godināšanas pasā
kumā piedalījās arī Latvijas
Olimpiskās komitejas un Lat
vijas Paralimpiskās komitejas
vadība, kuŗas pārstāvji pateicās
par valsts atbalstu sportistiem,
lai varētu pienācīgi sagatavoties
sacensībām.
Pateicības vārdus teica arī
olimpiskie medaļnieki, 3x3 basketbola spēlētājs, olimpiskais
čempions Agnis Čavars, kuŗam
bija uzticēts gods nest Latvijas
karogu Tokijas Olimpisko spēļu
atklāšanas ceremonijā, un viegl
atlēts, paraolimpiskās bronzas
medaļas ieguvējs Aigars Apinis.
Godināšanas pasākumā pieda
lījās 3x3 basketbolisti Agnis
Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis

Pauls Lasmanis, Nauris Miezis,
kā arī Artūrs Strēlnieks un svar
cēlājs Artūrs Plēsnieks. Para
olim
pisko spēļu medaļniekus
pārstāvēja jātnieks Rihards Sni
kus un vieglatlēts Aigars Apinis.

Ar skatu uz
olimpisko Pekinu

Pavisam drīz sāksies ziemas
sporta sezona, vairākos veidos
arī pirmie un pēdējie oficiālo
testu treniņi jaunajās Pekinas
Olimpisko spēļu arēnās. Ļoti
svarīgi tas ir ledus trases veidos
– bobslejā, kamaniņu sportā un
skeletonā, kur Latvijas pārstāv
niecība visai plaša. Pats galvenais
mūsu līdzjutējiem ziemas olim
piskajās spēlēs gan būs hokejs,
tas pavisam nešaubīgi, jo Latvija
ir labāko 12 pasaules hokeja
komandu vidū. Jādomā, Harija
Vītoliņa vadībā Latvijas hokejistiem izdosies parādīt labu
sniegumu un atkārtot kaut ko
līdzīgu vismaz Soču spēlēm, kad
play-off sīksti pretojāmies pret
kanadiešiem. Hokejs būs pašā
Pekinā, kur vēl vairāki ledus
sporta veidi būs slēgtajās arēnās,
bet olimpiskās spēles notiks arī
divās citās vietās – Jaņcjinā un
Džandzjakovā aptuveni 75 un
140 kilometrus no Pekinas.
Visreālāk uz medaļām mūsu
sportisti var pretendēt tieši ledus
trasē, tas gan ir nenoliedzams
fakts. Bobslejā un skeletonā visu
valstu treniņi jaunajā trasē
notiks no 5. līdz 27. oktobrim. Ja
iepriekš šajos veidos lielvalstu
cīņā par medaļām Ķīna ne
ie
saistījās, tagad droši var apgal
vot, ka bobslejā un skeletonā tā
notiks.
Ķīnā savulaik sākās pandēmija,
un paši ķīnieši pret to izturas ļoti
nopietni, kaut tagad situācija
šajā valstī nemaz nav slikta.

Kamaniņbraucēji brāļi Šici pēc
atgriešanās sacīja, ka ķīnieši
baidās no vīrusa importa, ne
iespējamās izplatības pašu vidū.
Ja par mūsējiem un to amatiem,
tad Pekinas spēlēs visas žūrijas
prezidents bobslejā būs Gatis
Gūts.
Bobsleja pilotu vērtējumā
Latvijas neapšaubāms līderis ir
Oskars Ķibermanis, kuŗš četri
niekos bija ceturtais aizvadītajā
pasaules čempionātā un div
niekos sestais. Ķibermanis ir
starp favorītiem, bet šādā līmenī
viņš mums ir vienīgais pilots.
Oskaram Melbārdim chroniskie
savainojumi liedz pilnvērtīgi
trenēties, tagad pie vainas atkal
vecā kaite mugurā, bet jaunie
piloti –Emīls Cipulis un Dāvis
Kaufmanis vēl gluži elitē nav
Skeletonā jau pērnās sezonas
galvenās sacensības pierādīja, ka
Martins Dukurs vairs nebūs galvenais favorīts un varbūt tā pat ir
labāk. 16. vieta pasaules čem
pionātā Altenbergā liek viņam
sapurināties, un arī Tomasa
Dukura septītā pozicija vairs
neierindo viņu favorītu vidū.
Vācieši, krievi, korejietis un arī
kāds no ķīniešiem – tie jau būs
galvenie tīkotāji uz medaļām,
taču šādā situācijā var izšaut arī
mūsējie, briti vai austrieši. Viss
atkarīgs, cik atbilstoša brauk
šanas stilam un ragavām izrā
dīsies trase un arī no tā, kā būs
izdevies trāpīt ar atbilstošu slidu
izvēli. Pēdējais faktors ir ļoti
svarīgs, un to pierādīja jau
Phjončhanas spēles (īpaši brits
Pārsons).
Kamaniņu sportā treniņi
Ķīnā būs nedaudz vēlāk pēc
bobsleja un skeletona, toties
Jaņcjinā jau novembrī notiks
oficiāli mači – Pasaules kausa
sezonas pirmais posms. Intere
santi, kā tur veiksies pasaules
līderiem un arī mūsējiem, pa
šiem ķīniešiem nav tā īsti reāli
cīnīties par medaļām, jo kama
nās nevar panākt tik strauju progresu kā bobslejā vai skeletonā.
Neitrāla trase visiem tikai palielina intrigu un tikpat labi arī
mūsu sportistu iespējas ne tikai
komandu stafetē un divniekos,
bet arī individuālajās disciplīnās.
Biatlonā liels trieciens ir
Andreja Rastorgujeva diskva
li
fikācija uz 18 mēnešiem par
antidopinga noteikumu neievē
rošanu. Ja nekas nemainīsies pēc
apelācijas, Rastorgujevam ies
secen Pekinas Ziemas olimpiskās
spēles un visa sezona, pats spor
tists zaudējis iegūtos punktus un
arī Eiropas čempiona titulu
pērn. Latvija līdz ar to zaudē

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

punktus arī kopējā ieskaitē, kas
atsauksies uz dalībnieku kvotām.
Rastorgujevs gan vēl nekad lie
lākajās sacensībās karjērā – pa
saules čempionātos un olim
piskajās spēlēs – nebija ticis pie
medaļām, taču pacīnīties viņš ar
labākajiem spēja un līdz ar to
intrigu bieži vien saglabāja.
Biatlonā nu mūsu vienīgā reālā
cerība uz augstām vietām ir
Baiba Bendika, visi pārējie var
tikai krāt pieredzi, tuvoties lī
deriem, bet laikam gan vēl ne
reāli spēkoties ar eliti. Iespējams,
tam jau tuvāk ir mūsu slēpotāja
Patrīcija Eiduka, kuŗai gan ir
izmaiņas treneŗu komandā.
Slēpošanā mazāk iespēju
pārsteigumiem nekā biatlonā,
nav vēl viena neparedzama faktora kā šaušana. Saprotams,
Latvijai vēl ir ātrslidotājs Ha
ralds Silovs, daiļslidotājs Deniss
Vasiļjevs, vēl pa kādam spor
tistam citos sporta veidos, un
pavisam skaidrs, ka mūsu ziemas
delegācija kopā ar hokeja ko
mandu būs prāvāka nekā vasaras
spēlēs nesen Tokijā. Par spēļu
iespējamu atcelšanu neviens vairs
īpaši nerunā, šādi sarīkojumi ir
iespējami arī pandēmijas laikā,
kā to nesen pierādīja Tokija.
ASV iepriekš viens otrs po
lītiķis ierunājās par Pekinas
spēļu boikotu dažādu cilvēktie
sību pārkāpumu dēļ, bet tagad
arī šīs runas pierimušas un
amerikāņi vien noteikuši stingru
vadlīniju – visiem viņu olimpie
šiem un apkalpojošam perso
nālam jābūt vakcinētiem pret
Covid-19.

Pekinas Ziemas
olimpiskajās
spēlēs,

Covid-19 pandēmijas dēļ neiztiks un tās notiks striktos
“burbuļa” apstākļos. Tāpat kā
vasaras spēles, arī ziemas spēles
noritēs bez skatītājiem no ār
valstīm. Vietējiem iedzīvotājiem
spēles gan būs atļauts vērot, sep
tembŗa beigās lēma Starp
tau
tiskā Olimpiskā komiteja (SOK).
Savukārt sportistiem, kuŗi pie
dalīsies spēlēs, būs jābūt pilnībā
vakcinētiem, vai pretējā gadī
jumā jādodas 21 dienu ilgā ka
rantīnā. Sportisti, kas spēs medi
cīniski pamatot, kādēļ nav vak
cinējušies, varētu piedalīties spēlēs,
tomēr katra lieta tikšot izskatīta
atsevišķi. Sagatavošanās darbi
joprojām turpinās un drīzumā
gaidāma Pekinas spēļu rīcības
komitejas preses konference.

FIFA prezidents:
Latvijai vajadzīgs
moderns stadions
Latvijā viesojās Starptautiskās
Futbola federāciju asociācijas
(FIFA) prezidents Džanni In
fantīno.

Infantīno atzinīgi novērtēja
divu dienu laikā apmeklētos
Latvijas futbola infrastruktūras
objektus, tostarp topošo RFS
kluba bazi, futbola un izklaides
halli Playoff Arena un citus.
(Turpināts 20. lpp.)

kas sāksies 2022. gada 4. feb PĒRK
ruārī un kuŗu moto ir “Kopā
pretī vienotai nākotnei”, bez Pērku Zemi Latvijā.
plašiem drošības pasākumiem Tālr. +371 20151111.

PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;
**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;
A.Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net
A.Padegs 845-462-3317 (NY)
apadegs@optonline.net
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(Turpināts no 6. lpp.)
Apciemoju lidostas Rijks
mūzeju un labi pamielojos.
Tad atceros, ka mans negā
tīvais Covid tests ir tikai 72
stundas derīgs un Rīgā ielidošu
pēc 73 stundām! Ko nu? Taisīt
jaunu testu? Aizeju uz lidostas
testēšanas vietu. Tur gaŗa rinda
Āzijas cilvēku, tērpušies baltās
pufīgās uniformās – it kā astronauti ceļā uz Mēnesi. Noskaid
roju, ka tests maksa 200 eiro
skaidrā naudā! Man makā nav
tik daudz naudas un negribu
arī tik daudz izdot par jaunu
testu. Nolēmu, ka varbūt Lat
vijas robežsargi būs saprotoši,
ka nav mana vaina, ka esmu
par vēlu lidojuma dēļ un mani
tomēr ielaidīs Latvijā.
Pirms iesēšanas AirBaltic
gaisa kuģī darbiniece pamatīgi
izpēta manu QR kodu par
negātīvo testu, un esmu ceļā uz
Rīgu! Rīgas lidostā neviens
nepārbauda manu Covid testu!
Viss ir kā parasti, kā tas bija
pirms ierobežojumiem. Tikai

2021. gada 9. oktobris – 15. oktobris

Kā es braucu uz Latviju Covid vasarā
viens no maniem koferiem ir
palicis Amsterdamā. To pieved
četras dienas vēlāk.
Mīļi draugi mani sagaida
Rīgas lidostā un aizved uz
manu dzīvokli. Viņi sagādājuši
man lauku labumus, un redzu,
ka ledusskapis arī ir jau pildīts
ar Latvijas gardumiem. Tos
atvedis mūsu rūpīgais namsaimnieks. Atrodu pāris pu
deles Užavas alus, ko biju
atstājusi divus gadus atpakal,
no manas pēdējās ciemu reizes
Rīgā. Staigāju pa mūsu dzīvokli,
un esmu laimīga, ka esmu tieši
tur, kur man jābūt!
Pašizolacija nav nemaz tik
slikta, kā biju domājusi. Es varu
iet pastaigāties un uz pārtikas
veikalu, bet jāturas tālāk no
cilvēkiem un jāvelk sejas
maska. Tas taču nemaz nav
grūti! Vasarā Rīga ir samēra
tukša, un ar prieku staigāju un
izbaudu skaistos Rīgas parkus.
Viesturdārzā svin parka 200
gadu jubileju. Dāmas tērpušās

pēc agrāko laiku modes, kāds
kungs brauc ar 1890. gadu
dizaina velosipēdu, un klauni
iepriecina parka apmeklētājus.
Ar nepacietību gaidu vizīti uz
ARS klīniku, lai noformētu un
iegūtu ES Covid-19 digitālo
pasi, kas man dos brīvību
doties, kur vēlos. Dienu pirms
manas noteiktās vizītes ARS
klīnika man zvana un teic, ka
ES Covid digitālas pases iegū
šanas likums ASV vakcinētiem
ir mainīts un to varot dabūt
tikai Nacionālajā veselības die
nestā! Protams, tūliņ zvanu uz
NVD, lai pietiktos. Bet izrādās,
ka pierakstīšanos uz vizīti tur
varu dabūt tikai pēc vairākām
nedēļām, kad jau būšu atpakaļ
ASV. Žēl! Bet ar to arī jāsa
mierinās.
Pēc septiņām dienām Rīgā,
Gulbja laboratorijā taisu jaunu
Covid testu un nākošajā dienā
saņemu negātīvu rezultātu, kas
mani “apbalvo” ar lielākām
priekšrocībām! Nav vairs jābūt

pašizolācijā un nākošās 48
stundas varu mieloties resto
rānos iekšā un atrasties citās
sabiedriskās telpās.
Priecājos, ka varu noklausīties
ērģeļu mūzikas koncertu Rīgas
Domā. Un jauki, ka draudzene
atbrauc un aizved mani uz
Rīgas jūrmalu peldēties un ska
tīt saulrietu. Esmu tik laimīga,
būdama Latvijā, pie Baltijas
jūras, ārā no pašizolācijas, ka
improvizēju spontānu deju
krast
malā. Nākošajā vakarā
dodos uz brīvdabas koncertu
svaigā gaisā Kronvalda parkā.
Pie ieejas meitene pārbauda
manu Covid testa QR karti un
paskaidro, ka tās derīgums ir
notecējis dažas stundas atpakaļ.
Nu es pat nedrīkstu sēdēt parkā
ar masku uz sejas, lai klausītos
koncertu! Nu, nekas, es klausos
mūziku drusciņ attālāk, parka
malā.
Ar restorānu apmeklēšanu
arī nav problēma. Kaut gan
nedrīkstu uzturēties restorāna

iekštelpās, Rīgā daudziem res
torāniem ir terases ar jumtu un
ar apsildīšanu.
Kaut gan nedēļa pašizolācijā
saīsināja laiku, kad drīkstēju
būt kopā ar citiem cilvēkiem un
būt sabiedriskās iekštelpās, to
mēr izciemojos ar mīļiem tuvi
niekiem un ar radiem, apbrau
kājām Dienvidkurzemi. Esmu
ceturtdaļkurzemniece! Staigāju
pa manas mātes jaunības dienu
mīļajam vietām. Apciemoju
vecvecākus atdusas vietās.
Esmu tik ļoti priecīga, ka
tomēr aizlidoju uz Latviju šajā
Covid vasarā! Dabūju izbaudīt
Latvijas vasaras beigas ar ābo
liem, sēnēm un Mārtiņa be
ķerejas pīrādziņiem. Līdzko
ierados atpakaļ Mineapolē,
man tik ļoti gribējās atkal būt
atpakaļ Rīgā. Kopā ar vīru jau
sākam plānot nākamo brau
cienu uz Latviju.
ANITA DEMANTE,
Mineapolē

Atmiņu stāsts

Pēteris Bolšaitis (1937–2021)
Ar Pēteri iepazināmies 2013.
gadā – ar Eduarda Andersa
starpniecību. Eduards ir dzimis
Liepājā, ebrēju-latviešu ģimenē,
bet pavadījis mūža lielāko daļu
Čikāgas universitātē un ir pa
saulslavens ķīmiķis. No pirms
kaŗa 7,140 Liepājas ebrēju iedzī
votājiem tikai 208 (3%) izdzīvoja
holokaustu. Eduarda ģimenei
palīdzēja latvieši. Eduards ir
rakstījis par saviem holokausta
pārdzīvojumiem, un es viņam
vaicāju, vai viņš var ieteikt citus
aculiecinieku stāstus no šī perioda Latvijā. Eduards ieteica Sid
nija Aivensa 1991. gadā Amerikā
izdoto grāmatu How Dark the
Heavens – „Tik tumšas debesis”.
Aivensa stāsts ir satriecošs. Ie
sprostots Daugavpils cietoksnī
ar ebrējiem no Lietuvas un
Latgales, viņa dzīve bieži karājās
mata galā. Bet nāves aplenkumā
viņš izjuta mīlestību un sīvu
gribu dzīvot. Vai nebūtu labi šo
grāmatu pārtulkot un ieviest
bibliotēkās Latvijā? Eduards pa
zina cilvēku, kas palīdzētu izdot
grāmatu latviešu valodā – Pēteri
Bolšaiti.
Pēteris pats ir publicējis 11
grāmatas, no kuŗām vairākas ir
tulkojumi no angļu, vācu, spāņu
un grieķu valodām. Kad sarak
stījos ar Pēteri, viņš augsti no
vērtēja Aivensa atmiņas, bet darba
slogs neatļāva uzsākt jaunu
tulkojumu.. Viņš ieteica atrast
cilvēku, kas tekoši pārvalda abas
valodas. Eduards Anderss tādu
atrada Martas Eniņas Mannen
bachas personā. Marta ir jauna
sieviete, izaugusi Latvijā, bet ta
gad dzīvo Kalifornijā un pār
valda abas valodas.
Kad tulkojuma un drukas
darbi bija paveikti, 2014. gada
rudenī devos ceļā; es ceļoju uz
Rīgu, lai piedalītos grāmatas
atklāšanā tā gada 6. novembrī.
Rīgā ierados 5. novembrī un
satikos ar Pēteri Osiris kafejnīcā,
otrpus ielai, kur dzīvoja Pēteris.
Kaut Pēteris mūža lielāko daļu

bija pavadījis Venecuēlā, ASV,
un Vācijā, viņa latviešu valoda
tecēja kā pavasara strauts – ātra
un mirdzoša.
Pēterim ir liela ģimene Latvijā
– 24 brālēni un māsīcas, kas
katru gadu pulcējas lielos ģime
nes svētkos. Pēterim visintere
santākais no viņiem šķita brā
lēns, kuŗš vācu okupācijas laikā

ieraugot istabā trešo cilvēku,
kuŗu brālāns iepazīstināja kā
attālu radinieku. Vizītes laikā otrs
vīrs periodiski pazuda blakus
istabā (Pēteris domāja, lai no
mainītu ieraksta lentes). Viņš
vēlāk uzzināja, ka trešais vīrs bija
LPSR pretizlūkošanas „galva”.
Brālēns uzskatīja Pēteri par
Rietumu spiegu un mēģināja

No labās: Pēteris Bolšaitis, māksliniece Daiga Brinkmane,
radiožurnāliste Biruta Eglīte, Laika redaktore Ligita Kovtuna
sekoja naciķiem. Viņš nāca no
mazpilsētas un dzīvoja Rīgā
savas tantes dzīvoklī atvēlētajā
istabā. Kad vācieši atkāpās, brā
lēns pazuda. Tante iegāja viņa
istabā un atrada nacistu literā
tūru, ko viņa sadedzināja.
Divus gadus pēc Padomju
uzvaras brālēns atkal „iznira”, ar
jurista diplomu kabatā un čekas
uniformu mugurā! Kad Pēteris
apmeklēja Latviju 1968. gadā,
Padomijas pilnā uzplaukumā,
brālēns ielūdza viņu savā birojā,
viesnīcas „Latvija” (tagad Radisson
Blu) otrajā stāvā. Pārējā ģimene,
par to izdzirdējusi, brīdināja
Pēteri būt uzmanīgam.
Pēteris pieņēma ielūgumu, bet,
ienākot birojā, bija pārsteigts,

viņu savervēt par dubultaģentu.
Situācija bija drāmatiska... Drīz
pēc notikušā, čeka brālēnu atlaida no darba, un viņš atgriezās
savā advokāta praksē.
Pēc neatkarības atgūšanas brā
lēns kļuva par ģimenes „visde
monstrātīvāko” locekli: šokolā
des un puķes viesošanās reizēs,
kartītes dzimšanas dienās, dāva
nas Ziemsvētkos. Pēteris viņam
palūdza uzrakstīt savu dzīves
stāstu. Bet brālēns nomira, pa
ņemot skaidrojumus sev līdzi.
Nākamajā rītā pulcējamies
Laika redakcijas un izdev
nie
cības telpās. Te S. Aivensa grā
mata arī tika izdota, un apgādu
vada Ligita Kovtuna. Posāmies
ceļā uz Daugavpili, pilsētu, kur

risinājās Sidnija Aivensa stāsts
un kur mēs palaidām grāmatu
pasaulē.
Mikrobusā mēs, seši ceļinieki
dodamies uz Daugavpili, kur
ierodamies, kad pēcpusdienas
ēnas stiepjas gaŗumā. Pēteris
parāda mums mākslinieka
Marka Rotko māju; viņa ģimene
izceļoja uz ASV pirms Pirmā
pasaules kaŗa, bet viņa bērni nav
Daugavpili aizmirsuši. Blakus
Rotko mājai joprojām atrodas
māja, kur dzimis Pēteris.
Paliek pāris stundas līdz grā
matas atvēršanas ceremonijai,
un mums ir laiks apmeklēt vietu,
ko spilgti apraksta Sidnijs Ai
vens: Dzelzceļnieku dārzs. Šeit
vācu slepkavu komanda (Ein
satzkommando) organizēja vienu
no holokausta agrākām masu
slepkavībām, nošaujot vairāk ne
kā 1000 ebrējus tikai 11 dienas
pēc ienākšanas Daugavpilī. Ai
venss bija viens no nedaudziem,
kas akcijā (Aktion) izdzīvoja.
Dzelzceļnieku dārzs ir mazs
parks pilsētas centrā. Bet, kad
prasām iedzīvotājiem norādes
uz šo vietu, neviens mums nevar
pateikt. Mēs atrodam parku pēc
kartes, kas iedrukāta grāmatā.
Neviena cilvēka parkā nav. Pa
domju laiku piemineklis ziņo, ka
šeit dus 10 000 padomju kaŗavīri.
Mēs steidzamies uz grāmatas
atvēršanas vietu: auditoriju Marka

Rotko centrā netālajā Daugav
pils cietoksnī. Mūzejs ir Rotko
bērnu dāvana pilsētai. Ceremo
nijas vieta nevarētu būt trā
pī
gāka. Cietoksnī Sidnijs Aivenss
pavadīja savus Daugavpils ga
dus, strādājot Vērmachta inže
nieŗu vienībā, slēpjoties atkār
totās slepkavošanas kampaņās,
iemīloties līdzieslodzītajā Goldā
Gutermanē, kuŗa neizdzīvoja.
Grāmatas atvēršanas ceremo
nijā ir ielūgti avīžu reportieri,
vietējie vēsturnieki, cilvēki no
Daugavpils ebrēju kopienas,
vienkārši daugavpilieši. Mēs snie
dzam uzrunas, lasām izvilkumus no grāmatas, atbildam uz
jautājumiem.
Pēc ceremonijas Josifs Ročko,
Daugavpils ebrēju kopienas
galva, sagādā mums tūri Kadisha
sinagogā. Ročko pazina Aivensu
un sarakstījās ar viņu. Sidnijs
savukārt priecājās, ka ebrēju
dzīve Daugavpilī atdzimst. Ai
venss miris 2010. gadā.
Mēs atgriezamies Rīgā ap
pusnakti. Nākamajā dienā bija
grāmatas atvēršanas sarīkojums
Okupācijas mūzejā. Ar Pēteŗa
financiālo atbalstu mēs uzdā
vājām 700 grāmatas Latvijas
bibliotēkām. Šis fakts raksturo
viņa būtību: kluss, darbīgs,
dāsns, visur mīlēts cilvēks.
Lai Tev vieglas smiltis!
ULDIS ROZE

Izsaku visdziļāko līdzjūtību ilggadējās
ALA ģenerālsekretāres,
aktīvās trimdas darbinieces Anitas Tēraudas
ģimenei un tuviniekiem,
izcilo Latvijas patrioti mūžībā pavadot.
A. Tēraudas bagātais mūžs kalpos par iedvesmu
daudziem, un viņas neatsveramais ieguldījums
latviskās dzīves stiprināšanā
paliks dziļā piemiņā.
Latvijas vēstnieks Vašingtonā Māris Selga

2021. gada 9. oktobris – 15. oktobris

LAIKS

19

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus
sazināties ar sarīkojumu un
dievkalpojumu
rīkotājiem,
precīzējot, vai paredzētie
sarīkojumi notiks, vai tie ir
atcelti!
LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā
(1955 Riverside Dr., Los Angeles,
CA 90034).
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājaslapa:
www.seattlelatviancenter.com.
SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu
biedrība (5220 Brittany Dr. S,
Apt. 1410, St.Petersburg, FL
33715), tālr: 727-827-2338.
Lūdzam sekot mūsu jaunajai
Facebook lapai “Latviesu Bied
riba St. Petersburg FL”. Sīkāku
infomāciju par pasākumiem var
uzzināt Biedrības Facebook lapā
vai, zvanot Dacei Nebarei. Tel:
917-755-1391.
Vašingtona, DC
Sestdien, 16.oktobrī plkst
10os no rīta (reģistrācija 9.00)
NOVUSA TURNĪRS Latvijas
vēstniecībā ASV (2306 Mass. Ave,
NW, Washington, DC 20008).
Dalībniekiem lūgums apstip
ri
nāt dalību līdz 7.oktobrim sūtot
e-pastu: embassy.usa@mfa.gov.
lv vai zvanot (202) 328-2863.
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt
dienu 19:30 Centrā. Pensionāru
sanāksmes pirmdienās, 13:00, Info:
514-992-9700. www.tervete.org.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran
cisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc.
daļas vadītāja Una Veilande tālr.:
408-813-5104, e-pasts: una.
veilande@gmail.com.
DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trimdas
dr: (58 Irving st, Brookline MA
02445). Info: 617-232-5994,
e-pasts: bostonas-trimdasdrau
dze@gmail.com, tālr: 617-2325994. Māc. Igors Safins. Tālr.:
617-935-4917. E-pasts: igorssafins@gmail.com.

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave,
Chicago IL 60634), tālr.: 773725-3820; e-pasts: cianasdrau
dze@gmail.com; www.facebook.
com/ Čikāgas-Ciānas draudze
2550-4389-7965-234. 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.: 630595-0143. Māc. Ojārs Freimanis.
Dr.pr. Uldis Pūliņš.
Ivārs Spalis (ivspalis@gmail.
com) ir priekšnieks.
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Pēc dievk. kafijas galds.
Čikāgas latv. baptistu dr:
(820 Ontario St, Oak Park, IL
60302). Māc. Oļģerts Cakars.
Tālr.: 708-383-5285.
Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lake
wood, CO 80226). Birojs atvērts
ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00.
E-pasts: reglite@aol.com Dievk.
notiek svētdienās 9:30. Pēc
dievk. sadraudzība.
Detroitas Sv. Paula latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI 48334).
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Seko sadraudzības stunda.
Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308).
Info: Ilze Folkmane Gibbs,
e-pasts: folkmane@hotmail.com
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-4479050. Dievk. notiek 14:00. Pēc
dievk. visi lūgti pie kafijas galda!
Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside
Dr., Los Angeles CA 90039).
10. oktobrī-Pļaujas svētku diev
kalpjums plkst. 11:00
Džamaikpleinas Trīsvienības
latv. ev. lut. dr.: Unitarian Con
gregational 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.

Mūsu filistrs

AGRIS ŠLESERS

Dzimis 1932. gada 25. jūnijā Rīgā, Latvijā,
miris 2021. gada 9. septembrī Čikāgā, Ilinoijā

Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.:(301 N Newtown Street
Road, Newtown Square, PA 19073),
tālr.: 610-353-2227. Māc. Gija
Galina.
Lūdzu ievērot – sākot ar 11.
jūliju dievkalpojumi sāksies va
saras laikā plkst. 10:00 no rīta.
Grandrapidu latv. ev. lut. dr.:
Faith Lutheran Church. 2740
Fuller Ave NE, Grand Rapids MI
49505. Tālr: 616-361-6003. Māc.
prāv. Ilze Larsen, tālr: 269-2141010. Dr. pr. Ivars Petrovskis,
tālr: 616-975-2705. Dievk.
notiek 2x mēnesī 10:00. Pēc
dievk. kafijas galds.
Kalamazū latv. ev. lut. apv
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala
mazoo MI 49006). Māc. Aija Gra
ham. Latviešu ev. lut. apvienotā
draudze notur klatienes dievkalpojumus katru svētdienu,
Pulksten 10:00. Paralēli pieejami sprediķu ieraksti draudzes
Youtube kanālā (meklēšanas
atslēgas
vārds
“Latviešu
Apvienotā draudze Kalamazū”
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).
Dievkalpojumi
ar
viesu
mācītājiem latviešu un angļu
valodā plkst. 10:00. Par datumiem sazināties ar draudzes pr.
Kārli Indriksonu, tālr.: 402-7303427, e-pasts: kindriks@aol.com.
Pensionāru saiets katra mēneša
otrā ceturtdienā plkst. 11:00
sabiedriskās telpās.
Mančesteras latv. ev. lut. dr.
(dievk. notiek Holy Transfigu
ration Romanian Orth. Church,
2 Winter St., Manchester, CT
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis,
tālr. 413-568-9062. 16. oktobrī
plkst. 11:00 Pļaujas svētku dievk.
ar sekojošu rudens bazāru un
loteriju. Māc. Igors Safins.
Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīs
vienības dr.: (1853 N 75th Str,
Wauwatosa WI 53213), tālr.:
414-258-8070. Māc. Jānis Gin
ters tālr: 2607975695 Draudzes
priekšnieks: Andrejs Junge tālr:
414-416-6157 Dievk. notiek
svētdienās 10:00.
Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S,

Minneapolis MN 55407).
Mineapoles-St. Paulas latviešu
evaņģeliski luteriskās draudzes
video dievkalpojumi notiek
katru nedēļu, tos var skatīties
mndraudze.org.
Montrealas latv. Trīsvienības/
Tervete 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.
pr. Jānis Mateus tālr.: 514-481
2530, e-pasts: prez@draudze.org.
Ņūbransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: (Latvian
Lutheran Church, P.O. Box. 1008,
Maplewood, NJ 07040)
Dievkalpojumi notiek NJ Lat
viešu biedrības namā “Priedaine”,
1017 State Route 33, Freehold, NJ
07728, māc. Ieva PušmucāneKineyko. E-mail: latvianlutheranchurch@gmail.com, telefons:
908-638-1101. 17. oktobrī 11:00
Dievkalpojums Priedainē.
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. 19. septembrī 10:30
Salā, māc. Saliņš. 26. septembrī
10:30 Salā, māc. Saliņš, seko
Pļaujas svētku sarīkojums, 13:30
St. Andrew ar Svēto vakarēdienu,
māc. Saivars.
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) 2675-330. 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.:1-619-630-8143, e-pasts:
janislegzdins@hotmail.com.
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

Sērās piemin
GERSICANIA’S KONVENTS

Ave. N.E. Seattle, WA 98125).
Dievkalpojumi notiek 10:30.
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206674-9600; e-pasts: cilnis@earthlink.net. Baznīcas mājaslapa:
www.seattlelatvianchurch.org.
Dievkalpojumi Sietlā ir atsā
kušies klātienē. 10. okt. Pļaujas
svētku dievkalpojums. Pēc diev
kalpojuma mielasts Latviešu
nama zālē. 17. okt. Dievkal
pojums. 24. okt. Dievkalpojums.
31. okt. Reformācijas svētki.
Dievkalpojums.
Skenektedijas latv. ev. lut. dr.:
Trinity Lutheran Church (35 Fur
man St, Schenectady NY 12308).
Diakone Linda Sniedze-Taggart.
Skenektedijas lat. ev. lut drau
dzes Pļauju Svētku dievkalpojums ar Dievgaldu notiks 17.okt.
plksts. 2os. Dziesmu grāmatas.
Diak. Linda Sniedze-Taggart.
St. Pētersburgas latv. ev. lut.
dr.: draudzes mācītājs Aivars Pelds.
Lūgums sazināties ar Andri
Ritumu, 727-797-1933. Visi šīs
vasaras dievkalpojumi un Bībeles
stundas notiks Faith Lutheran
baznīcā, kas atrodas 2601 49th
Street North, St. Petersburg, FL.
Dievkalpkojumi svētdienās 2
pm: Bībeles stundas svētdienās
2 pm:
10. oktobrī, 17. oktobrī, 24.
oktobrī, 31. oktobrī.
Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv.
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto,
ON M4V 1J6), tālr.: 416-9213327, 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.
Prieksnieks: Kārlis Vasarājs,
Pr. vietn. Sibilla Korule. Dāmu
kom. pr. Maija Sukse, tālr.:
4162214309.
Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: 400 Hurley Avenue,
Rockville, MD 20850 – 3121.
Tālrunis: 301-251-4151, epasts:
dcdraudze@gmail.com, www.
dcdraudze.org. Prāveste Anita
Vārsberga Pāža (tālr.: 301-3023270). Draudzes priekšniece Dace
Zalmane. Svētdienas dievkalpojumi sāksies plkst. 11:00. Treš
dienās svētbrīžu laiks paliek
nemainīgs – plkst. 10:00. Pieslēg
šanās norādes ir atrodamas
draudzes mājas lapā.
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU
un DIEVKALPOJUMU ziņas
uz e-pastu: rigaven@aol.com –
Inese Zaķis – ne vēlāk kā
PIEKTDIENĀS.

MŪŽĪBĀ AIZGĀJIS

JĀNIS KUKAINIS
*1945. gadā 12. jūnijā Rīgā,
†2021. gadā 15. septembrī Kalamazū

Mūžībā aizgājis mūsu biedrs

fil! MĀRTIŅŠ BERGS, chem., 1964 II
Dzimis 1944. gada 26. novembrī Pritzvalkā, Vācijā,
miris 2021. gada 7. septembrī Redhillā, Anglijā

Siti tibi terra levis

LETTONIAS KONVENTS UN F!P!B!

Gan mīlestībā
Par Tevi as’ras birst –
Ko Tevī zaudējusi,
To sirds vairs neaizmirst…

Par viņu sēro

MĀSA VELTA KALNIŅA UN GUNTIS
MARY KUKAINIS
KRUSTMEITA ASJA WORKMAN UN BRANDON
KRUSTDĒLS JĀNIS ALEKSANDRS KUKAINIS
ĀRIS KALNIŅŠ UN LAURA
ANDREJS KUKAINIS UN JAIME

LAIKS

20

2021. gada 9. oktobris – 15. oktobris

SPORTS
(Turpināts no 17. lpp.)
Kā norādīja FIFA vadītājs, šādi
objekti, kā arī tie, kas tiek veidoti
sadarbībā ar pašvaldībām, kalpos kā labs pamats futbola
attīstībai Latvijā.
Vizītes laikā Infantīno guvis
pārliecību, ka futbols Latvijā ir
populārs un ir sporta veids Nr.1.
Taču, lai sasniegtu nākamo
līmeni un arī augstāko līmeni
pasaules futbolā, ir nepieciešams
modernām prasībām atbilstošs
stadions, kur spēlēt valsts izlasei.
Par Daugavas stadionu FIFA
vadītājs teica, ka “tas ir jauks stadions, taču tas nav futbola
stadions, kuŗā būtu iespējams
izbaudīt futbola gaisotni.”
„Futbolam Latvijā ir liels po
tenciāls. Latvija ir sporta valsts
un futbols vēl, iespējams, nav
sasniedzis līmeni, ko būtu pel
nījis. Latvija futbola federācijā
strādā aizrautīgi cilvēki, un esmu
pārliecināts, ka kopā tur nonāk
sim. Veiktas lielas investīcijas
infrastruktūrā, bet, protams, ir
jautājums par nacionālo futbola
stadionu – tas ir kas vairāk nekā
vieta, kur spēlēt futbolu, tā ir
vieta, ar ko valsts lepojas,” uz
svēra Infantīno, gan neatklājot,
kādu konkrēti atbalstu FIFA
varētu sniegt tā būvniecībai.
Džanni Infantīno tikās ar Mi
nistru prezidentu Krišjāni Ka
riņu, vides aizsardzības un re
ģionālās attīstības ministru
Artūru Plešu, apmeklēja bērnu
turnīru Playoff Arena, RFS to
pošo un Rīga nupat atklāto tre
niņu bazi, Slokā vēroja virslīgas
spēli starp Spartaku un Rīgu.

Mairim Briedim
izvēlēts pretinieks

Par Latvijas bokserim Mairim
Briedim piederošā pasaules
čem
piona titula Starptautiskās
Boksa federācijas (IBF) versijā
pirmajā smagajā svara katēgorijā
nākamo obligāto titula preten
dentu izvēlēts austrālietis Džejs
Opetaija, promouters Kalle
Zauerlands intervijā atklāja ar
“Boxing Social”.

Džejs Opetaija // FOTO: The Sun
Pēc iepriekšējā nedēļas nogalē
aizstāvētā Pasaules Boksa orga
nizācijas (WBO) pasaules čem
piona titula, britu bokseris Lo
renss Okolijs vēlreiz meta izaici
nājumu Briedim, aicinot aizvadīt
cīņu par titulu apvienošanu.

Nauris Miezis
FIBA 3×3 basketbolistu rangā
Olimpiskais čempions 3×3 bas
ketbolā Nauris Miezis no Lat
vijas basketbolistiem ieņem aug
stāko vietu jaunākajā pasaules

Nauris Miezis // FOTO: FIBA
rangā, ierindojoties trešajā vietā,
vēsta Starptautiskā Basketbola
federācija (FIBA). Miezim ir
556,748 punkti. Priekšā viņam ir
tikai olimpisko spēļu bronzas
medaļnieks serbs Dejans Majs
torovičs ar 601,350 punktiem un
viņa tautietis Strahinja Stojačičs
ar 588,348 punktiem.
Kārlis Lasmanis ierindojas
septītajā vietā ar 525,611 punktiem, devītais ar 494,178 punktiem ir Agnis Čavars, 21. vietu
ieņem Artūrs Strēlnieks, 26.
vietu – Edgars Krūmiņš, kuŗš
Pasaules tūres posmos pēc savai
nojuma gūšanas Tokijas Olim
pisko spēļu finālā vēl nav spēlējis.
Vēl labāko simtniekā ir Guntars
Strāķis, kuŗš ieņem 83.vietu.
Sievietēm 64. vietu ieņem Ja
neta Rozentāle, 66. vietu – Rai
vita Koreņika, 75. vietu – Anete
Blūma un 121. vietu – Laura
Okuņeva. Pirmajā vietā ir spā
niete Sandra Igeravide, kuŗai
seko vācietes – Sonja Greinahere
un Svenja Brunkhorsta.
U-23 rangā no latviešiem
visaugstāk ir Niks Niklāvs Viš
ņēvičs, kuŗš ieņem 30. vietu,
tāpat kā Rozentāle U-23 sieviešu
rangā. U-18 rangā Mārcis Osis
ieņem 21. vietu, bet sievietēm
augstajā septītajā vietā ir Enija
Ķīvīte, piekāpjoties vien pa di
vām Vācijas, Nīderlandes un
Baltkrievijas basketbolistēm.

Toms Skujiņš un
Emīls Liepiņš
slavenajā ParīzesRubē velobraucienā

Vēsturē 118. Parīze-Rubē velobraucienam bija jānotiek 11. ap
rīlī, bet Covid-19 pandēmijas dēļ
slavenais brauciens, kas iekļauts
UCI Pasaules tūrē, tika pārcelts
uz rudeni. Pērn brauciens nenotika, bet aizpērn uzvaru svinēja
beļģis Filips Žilbērs (DeceuninckQuick-Step).
Latvijas šosejas riteņbraucējs
Toms Skujiņš izcīnīja 42. vietu
un Emīls Liepiņš finišēja 94.
pozicijā slavenajā Parīzes-Rubē
velobraucienā. Uzvaru svinēja
italietis Sonijs Kolbrelli. Par “zie
meļu elli” un “klasiku karalieni”
dēvētajās sacīkstēs riteņbraucēji
svētdien veica 258 kilometrus ar
kopumā 30 bruģa sekcijām. Drēg
najos laikapstākļos notikušajā
braucienā slapjajos asfalta un

dubļainajos bruģa posmos tika
piedzīvoti vairāki kritieni.
Trek – Segafredo komandu pār
stāvošais Skujiņš bija apmēram
30 riteņbraucēju lielajā atrāviena
grupā, kas pirmajos bruģa posmos iekrāja vairāk nekā divu
minūšu pārsvaru pār tuvākajiem
sekotājiem. Pēc tam ilgstoši divu
braucēju atrāvienā atradās beļģis
Floriāns Vermēršs (Lotto Soudal)
un nīderlandietis Nilss Ēkhofs
(DSM), taču viņi tika panākti.
Vadošā trijotne distanci beidza
sešās stundās vienā minūtē un
57 sekundēs. Skujiņš zaudēja 11
minūtes un sešas sekundes, no
pelnot desmit UCI punktus, bet
viņa komandas biedrs Liepiņš
atpalika 28 minūtes un 46 se
kundes, ieņemot pēdējo vietu
starp finišējušajiem 94 sportis
tiem. Abiem Latvijas sportistiem
tā bija debija šajās sacensībās.
2001. gadā trešo vietu šajās sa
censībās izcīnīja Romāns Vain
šteins.

Roberts Uldriķis
pāriet uz
Nīderlandes
virslīgu

Latvijas futbola izlases uzbru
cējs Roberts Uldriķis karjēru
turpinās Nīderlandes virslīgas
klubā Leivārdenas Cambuur, pa
ziņojis klubs. 23 gadus vecais
Latvijas izlases spēlētājs ir pa
rakstījis līgumu uz nākamajām
divām sezonām ar iespēju to
pagarināt vēl uz vienu sezonu.
Uldriķis pirms 2015. gada
sezonas pievienojās Rīgas klu
bam Metta, 2017. gada sākumā
pārejot uz RFS. 2018. gada jūlijā
viņš devās uz Šveices virslīgas
klubu Sion, kuŗā aizvadīja vairāk
nekā trīs gadus. Šveices kluba
sastāvā viņš aizvadīja vairāk
nekā 80 spēles, piedaloties 23
vārtu guvumos.

Debija ar vārtu
guvumu
Roberts Uldriķis 3. oktobrī
debitēja savā pirmajā Nīderlan
des čempionāta virslīgas spēlē.
Cambuur savā laukumā zaudēja
Alkmāras AZ ar 1:3 (0:2). Uldri
ķis laukumā devās 62. minūtē,
kad rezultāts bija 3:0 viesu labā.
Desmit minūtes vēlāk viņš guva
vārtus pēc Maikla Breija piespē
les, panākot 1:3. Pēc tam spēles
rezultāts vairs nemainījās, kaut
gan 89. minūtē mājinieks Alekss
Bangura par otro dzelteno kartīti
spēlē nopelnīja noraidījumu.

Canucks Šilovu
nosūta uz AHL

// FOTO: Vankūveras Canucks
Vārtsargs Artūrs Šilovs no
Nacionālās hokeja līgas (NHL)
komandas Vankūveras Canucks
nosūtīts uz fārmklubu Amerikas
Hokeja līgā (AHL). Šilovs, kuŗam
ir sākuma līmeņa līgums ar NHL
komandu, izīrēts AHL vienībai
Ebotsfordas Canucks. Šilovs pie
dalījās vienā pārbaudes spēlē,
kuŗā divos periodos atvairīja 24
no 27 pretinieku metieniem.
***
NHL pamatturnīrs sāksies 12.
oktobrī. NHL komandu sastāvos
sezonai gatavojas Elvis Merzļi
kins (Kolumbusas Blue Jackets),
Zemgus Girgensons (Bufalo Sabres),
Rūdolfs Balcers (Sanhosē Sharks)
un Teodors Bļugers (Pitsburgas
Penguins), tāpat uz AHL ko
mandu vēl nav nosūtīts Kristiāns
Rubīns (Toronto Maple Leafs).

Jonasam
ceturtā vieta

Latvijas motosportists Pauls
Jonass no Gas Gas komandas
Vācijā pasaules motokrosa
čempionāta 11. posmā – Vācijas
Grand Prix – MXGP klases
sacensībās izcīnīja ceturto vietu.

Nīderlandes virslīgā jeb Eredi
visie čempionātā Uldriķa pār
stāvētā Cambuur patlaban ie
ņem septīto vietu 18 komandu
konkurencē. Leivārdenas klubs
septiņās spēlēs izcīnījis četras
uzvaras un sakrājis 12 punktus.
Cambuur iepriekšējā sezonā
triumfēja Nīderlandes pēc spēka
otrajā līgā, izcīnot tiesības šo
sezon spēlēt virslīgā. Pirmo vietu
izdevās izcīnīt pārliecinoši, tu
vākie sāncenši tika apsteigti par
15 punktiem 38 spēļu kārtās.
Uldriķis septembrī Latvijas iz
lases rindās guva galvas traumu,
kas aizkavējusi viņam iespēju
debitēt Nīderlandes virslīgā, kas
UEFA rangā ir septītais spē
cīgākais nacionālais čempionāts
pēc Anglijas, Spānijas, Italijas,
Vācijas, Francijas un Portugales.

Pirmajā braucienā latvietis ierin
 ojās sestajā vietā, bet otrajā brau
d
cienā izcīnīja ceturto pozi

ciju,
kas ļāva Vācijas posmā ieņemt
ceturto vietu arī kopvērtējumā.
Pirmajā braucienā, ko pēc kva
lifikācijas Jonass uzsāka no sestās
vietas, viņš arī visus apļus pa
beidza kā sestais labākais brau
cējs. Uzvarēja spānis Horhe Prado,
no kura Jonass atpalika nedaudz
vairāk nekā 28,5 sekundes. Otrais
bija nīderlandietis Džefrijs Her
lingss, kuŗš finišēja 143 sekundes
tūkstošdaļas aiz uzvarētāja, tre
šais 4,228 sekundes aiz Prado –
slovēnis Tims Gajsers.

Ratiņkērlings

Vetcikonas pilsēta Šveicē
uzņēma 10 ratiņkērlinga komandas, kuŗas cīnījās par Wheel
chair Curling Tournament Wetzi
kon 2021 titulu. Latvijas izlase ar
četrām uzvarām sešās spēlēs ie
guva augsto ceturto vietu, bet par
sacensību uzvarētājiem kļuva Krie
vijas komandas ratiņkērlingisti.

Turnīru Latvijas izlase uzsāka
ar pārliecinošu uzvaru pār māji
niekiem. Nākamajā spēlē viņiem
pretim stājās pēc pasaules ranga
trešā spēcīgākā komanda no Krie
vijas. Līdzīgā spēlē tika piedzī
vots zaudējums. Pēc tam bija jā
tiekas ar divām Italijas pārstā
vēm, no kuŗām tieši šo sacensību
otrās vietas ieguvējiem Andželas
Menardi komandai tika piedzī
vots otrais zaudējums. Lai arī
pēdējā spēlē tika pieveikti igauņi,
tomēr labāka akmeņu un endu
attiecība ļāva Andreja Koitmae
komandai ieņemt 3. vietu.

Tenisistu ranga
saraksta izmaiņas

Latvijas tenisiste Aļona Osta
penko WTA pasaules rangā at
guvusi vienu poziciju un ieņem
29. vietu, bet Anastasija Sevas
tova pakāpusies par divām vie
tām uz 65. poziciju. Abas Latvijas
vadošās tenisistes iepriekšējā ne
dēļā nespēlēja, bet tagadļ uzsāks
Indianvelsas WTA 1000 turnīru.
Četru vietu kritums ir Latvijas
trešajai raketei Danielai Visma
nei (309.), Diāna Marcinkēviča
pakāpusies par vienu vietu (354.),
Kamilla Bartone zaudējusi divas
(395.), Darja Semeņistaja atrodas par desmit vietām augstāk
nekā pirms nedēļas (661.), bet
Sabīne Rutlauka zaudējusi pie
cas vietas (902.).
Savukārt vienas pozicijas kritums bijis Margaritai Ignatjevai
(1018.) un Patrīcijai Špakai
(1063.), bet par piecām vietām
kritumu rangā piedzīvojusi Elza
Tomase (1173). Anna Ozerova
zaudējusi četras vietas (1190.), bet
Līga Dekmeijere rangā noslīdē
jusi par astoņām vietām (1400.)
Vadošajā desmitniekā jopro
jām līdere ir austrāliete Ešlija Bār
tija, un viņai seko baltkrieviete Arina
Sabaļenka un čechiete Karolīna
Plīškova, ceturto vietu ieņem
poliete Iga Švjonteka, bet piektā
ir čechiete Barbora Krejčikova.

DAŽOS VĀRDOS

* Latvijas deju pāri Jūrmalā
izcīnīja vairākas godalgas. Ikga
dējās starptautiskās sporta deju
sacensības Baltic Rising Stars
rīkoja deju centrs “Spektrs” un
sporta deju klubs “Stars”. Pārlie
cinošu uzvaru svinēja rīdzinieki
Artēmijs Plakitins un Amanda
Aksenoka.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

