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***
“Mūsu sabiedrība neieklausās 

rekomendācijās un bez pātagas 
nekustas,”  intervijā Latvijas Te -
le vī zijas raidījumā Rīta pano rā
ma  spiests atzīt Valsts prezidents 
Valdis Zatlers (2007 – 2011).

Eksprezidenta vērtējumā val-
dība ir nokavējusi ar nepiecie-
šamo lēmumu pieņemšanu Co 
vid19 ierobežošanai, pārlieku 
aizraujoties ar pietāti pret demo-
kratiju, aizmirstot, ka Covid19 
demokratija ir vienaldzīga. Arī 
sabiedrība nav spējusi mobilizē-
ties un līdz rudenim sasniegt 
70% vakcinācijas aptveri.

Nepareiza  bijusi ģimenes ārsta 
lomas vakcinācijas procesā ne -
no vērtēšana jau pašā procesa sā -
kumā, būtisku darbu ieguldot   
to ģimenes ārstu pārliecināšanā, 
kas nav gribējuši vai nav at -
balstījuši vakcināciju.

“Ģimenes ārsta darbs ar pa -
cientiem, kad piezvana un uz -
aicina, kā arī vēlāk apjautājas par 
pašsajūtu, strādā daudz labāk, 
nekā ļaut izplatīties baumām,” 
secinājis V.  Zatlers.Viņš piekrīt, 
ka grūti ir panākt līdzsvaru starp 
potēto un nepotēto cilvēku tiesī-
bām un interesēm, taču sabied-
rības kopējā labuma vārdā iero-
bežojumiem būtu jābūt daudz 
stingrākiem attiecībā uz visiem 
iedzīvotājiem.

Un vēl kāds satraucošs fakts – 
eksperti pārtraukuši sadarbību 
ar valdību, jo viņos neieklausījās. 
“Vai tad kāds epidemiologs ir 
teicis ko muļķīgu pandēmijas 
laikā? Ne reizi! Šī ir tā sabiedrības 
daļa, kas redz situāciju un iznes 
visu smagumu. Ārsti iznesīs 
pan dēmijas smagumu, nevis 
polītiķi,” akcentēja V. Zatlers.

Vērtējot bieži pausto neizprat-
ni par to, ka Zviedrijā netiekot 
pieņemti stingri lēmumi, tādē-
jādi neierobežojot cilvēkus, bet 
Latvijā jādzīvo stingru ierobe žo-

Latvijā ārkārtējā situācija

būs pilnvarotas brīvāk rīkoties   
ar saviem resursiem, lai sniegtu 
palīdzību gan Covid19, gan ne -
atliekamajiem pacientiem ar ci -
tām saslimšanām. Veselības mi -
nistrijā iepriekš skaidroja, ka ār -
kārtējā situācija medicīnā uz -
tverama kā pēdējais signāls sa -
biedrībai, ka situācija ārstnie-
cības iestādēs ir ļoti sarežģīta, un 
ir nepieciešams ikviena atbalsts 
cīņā ar Covid19 izplatības iero-
bežošanu. 

No 11. oktobŗa uz trim mē -
nešiem, līdz 2022. gada 11. jan-
vārim, Latvijā  noteikta ārkārtē -
jā situācija, 8. oktobrī ārkārtas 
sēdē nolēmusi valdība. Līdz ar 
ārkārtējo situāciju spēkā būs 
virk ne noteikumu, kas noteiks 
gan pienākumu vakcinēties pret 
Covid19, gan arī, kādi ierobežo-
jumi ir spēkā attiecībā uz vakci-
nētajiem un pārslimojušajiem, 
kā arī nevakcinētiem cilvēkiem. 
Izskanot diskusijām pret dažāda 
veida ierobežojumiem, vairāki 
mi  nistri, tostarp valdības vadī-
tājs Krišjānis Kariņš  atgādināja – 
vienīgā alternatīva šiem notei-
kumiem ir “lokdauns”. Savukārt 
veselības ministrs Daniels Pav-
ļuts  vairākkārt atgādināja, ka 
mediķi un eksperti valdību lū -
dza vispār visu aizslēgt  arī vak-
ci nētajiem un pārslimojušajiem.  
K. Kariņš gan atgādināja – aiz-
vien ir svarīgi gādāt, lai skolas 
var palikt vaļā un bērni var mā -
cīties klātienē.

Arī Latvijas medicīnā izslu di-
nāta ārkārtējā situācija. Tas no -
zīmē, ka ārstniecības iestādes 

jumu un pienākumu apstākļos, 
Valdis Zatlers uzvēra, ka būtiski 
ir izprast atšķirības abu valstu 
sabiedrībās un cilvēku vērtībās 
un uzvedībā. “Ja salīdzina ar 
Zviedriju, tad tur cilvēki klausa 
rekomendācijām un izpilda tās, 
tur nevajag pātagu. Bet pie 
mums šajā laikā esam sapratuši, 
ka cilvēki neklausa rekomen-
dācijas un, kamēr nebūs pātagas, 
neviens nekustēsies,” secinājis 
bijušais Valsts prezidents. Viņš 
arī uzsvēra, ka, piemēram, sai s-
tībā ar risku atsevišķām noza-
rēm nonākt pagrīdē, ja tiktu 
pieņemti strikti ierobežojumi, 
jāatceras, ka tas jau notiek un 
nav jaunums, savukārt ierobe-
žojumi un pienākumi, lai arī 
izraisot dusmas, piespiež cilvē-
kus vakcinēties.

V. Zatlera ieskatā valdības lē -
mums tirdzniecības centros ie -
laist cilvēkus tikai ar vakcinācijas 
sertifikātu nedošot ātru pozitīvu 
rezultātu, jo nav nodrošināts, ka 
visi pakalpojumu sniedzēji ir 
vakcinēti.” Ierobežojumiem bija 
jābūt daudz stingākiem. Lai arī 
man nepatīk, ka vakcinēto 
priekš rocības tiktu ierobežotas, 
mums ir jāsaprot kopējais sa -
biedrības labums. Nav iespējams 
dažās nedēļās novakcinēt visus 
darbiniekus. Ja 100% darbinieku 
ir vakcinēti, tad tur ir droši, bet, 
ja tā nav, tad nav nekādas garan-
tijas nesaslimt. Joprojām mums ir 
zobārsti un kosmetologi, kas strādā 
bez sertifikāta,” stāstīja Zatlers.

Polītiķa ieskatā efektīvs risi nā-
jums būtu katram sabiedrības 
loceklim līdzdarboties ierobe-
žojumu ievērošanas kontrolē, 
piemēram, aizrādot tiem, kuŗi 
nelieto sejas maskas vietās, kur 
tas ir jādara. “Ir jābūt augstas pa -
kāpes savstarpējai kontrolei, 
kāda raksturīga ļoti augstas vak-
cinācijas aptveres valstīs,” no -
rādīja V. Zatlers.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (pa kreisi) darba vizītē pie 
mediķiem // Foto: LETA

Valdis Zatlers

Ļaužu pūļi pēdējā dienā pirms ārkārtas situācijas izsludināša
nas // Foto: LETA

Sertifikātu pārbaude pie ieejas lielveikalā // Foto: LETA
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā: ...... 3 mēnešiem ASV $50.00
 6 mēnešiem ASV $100.00

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

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ...... 3 mēneši $69.00
 6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ......... 3 mēneši $69.00
 6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ......... 3 mēneši $75.00
 6 mēneši $150.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs 3 mēneši $93.00
 6 mēneši $186.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
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

epasts: LaiksDSR@aol.com
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 3854256

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

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

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)

Kopā................................................              US $....................................................

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

Adrese ................................................................................................................................................

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

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

Kalendāra 
tapšanu 

atbalstījusi

Ceļā pie Jums Laika Mākslas kalendārs 2022!
Šogad – "Jūgendstils Rīgā un Liepājā"

Pasūtiniet un dāviniet saviem draugiem, bērniem,
maz bērniem! Šogad attēlu anotācijas arī angļu valodā.

Tas ir lieliski, ka grāmatas 
tiek saudzētas un glabātas, 
vienalga, kuŗā pasaules pusē! 
Tāpēc jau pirms 20 gadiem  
izveidojās Sv. Jāņa draudzes 
Toronto lauku īpašuma Sau-
laine grāmatu klētiņa. Visas 
grāmatas, gleznas, plates, rotas, 
keramika ir Saulaines labvēļu 
ziedotas, viss darbs ir brīv-
prātīgu talcinieku veikts, un 
visi ziedojumi iet Saulaines 
uzturēšanai, kuŗa nākošgad 
svinēs savu 70 gadu jubileju.  
Tāpat kā Armands uzsver, arī 
saulainieši ir stipri pārliecināti, 
ka jādara viss, lai grāmatas 
netiktu izmestas! Pagaidām  
Saulaines  grāmatu klētiņā 
”uzturas” kādas 5000 latviešu 
grāmatas, CD, plates (arī 
“Čikāgas Piecīši”, ko klausītāji 

Ko darīt ar latviešu grāmatām? 
Papildinot Armanda Birkena jautāto

Rudens sveiciens 
no Kanadas!

meklē kā ar uguni), keramika 
un gleznas. Klētiņa ir atvērta 
365 dienas gadā, 24 stundas 
diennaktī, 7 dienas nedēļā –  
brauciet tik šurp! Protams, 
lūgtās grāmatas varam izsūtīt 
pa pastu, ziedojumu čeks tiek 
rakstīts Sv. Jāņa draudzei. Lielu 
lielais paldies Maritai Andai 
Lawrence no Pensilvānijas, 
ASV, un Jurim Misiņam no 
Ohaijo, ASV, kuŗi nupat atsūtīja 
lielus vezumus ar grāmatam, 
kas ir jau izliktas klētiņas 
plauktos viesu apskatīšānai.

Paldies par latviešu grāmatu 
saglabāšanu un Saulaines at -
balstīšanu!

KRISTĪNE KIRSCH-
STIVRIŅA

www.saulaine.com

Klāt jau atkal vēl viens rudens,  
gadalaiks starp vasaru un ziemu.
Rudens ir krāsains, rudenī ir daudz 
skaistu dienu. Man patīk rudens. 
Vai tev arī patīk rudens? Rudenī 
ir daudz darāmā: jāpļauj zāliens, 
jāsagrābj lapas. Rudens ir arī 
veļu laiks un Latvijai nozīmīgu 
notikumu atceres laiks – Lāčplēšu 
diena, Valsts svētki. Lai dzīvo 
skaistais rudens un mēs tajā!

VILIS MILEIKO

Nedēļas teikums
“Diaspora nav kaut kas da -

bisks, kas mētājas ceļa malā. Tā 
veidojas, valstij uzrunājot cil  vē-
kus. Valsts sauc, cilvēks atsaucas.”

Dace Dzenovska,
antropoloģe
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Guna Zariņa Emīlijas lomā

Ceturtais Ņujorkas Baltijas 
filmu festivals (NYBFF) šogad 
aicina skatītājus atkal kino zālē 
– Scandinavia House, NYC, kur 
piedāvās jaunākās filmas no 
Latvijas, Igaunijas un Lietuvas.

Festivāls notiks klātienē no 3. 
līdz 7. novembrim un no 5. līdz 
14. novembrim filmas būs piee-
jamas tiešsaistes platformā tiem, 
kuŗi dzīvo ASV, bet  nevar būt 
klāt Ņujorkā.

Izrādes programmā būs četras 
filmas no Latvijas: Spogulī, rež. 
Laila Pakalniņa, Koku opera, 
rež. Mārtiņš Grauds, Kur vedīs 
ceļš, Matīss Kaža, un Emīlija. 
Latvijas preses karaliene, rež. 
Andis Mizišs, Kristīne Želve, 
Dāvis Sīmanis.

Šogad atkal piedalīsies filmu 
režisori un būs atklāšanas pie 
ņemšana 3.novembra vakarā.

NYBFF ir lielākais Baltijas 
filmu festivāls ASV un vienīgais 
Baltijas filmu festivāls ārpus Ei -
ropas,  ko kopā atbalsta Latvijas, 
Igaunijas un Lietuvas nacionālie 
kino centri.

NYBFF  financiāli arī atbalsta 
ALA, PBLA Kultūras Fonds un 
Padome, Latvijas vēstniecība ASV, 
Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība 
ANO Ņujorkā un Latvijas uz -
ņēmums Printful.

Festivāla dibinātājs un rīkotājs 
ir Daris Dēliņš sadarbībā ar 
Skandinavu centru, Igaunijas un 
Lietuvas ģeneralkonsulātiem 
Ņu  jorkā.

Vairāk informācija par fes-
tivālu var atrast mājaslapā www.
balticfilmfestival.com, kur var 
arī iegādāties biļetes.

Sociālos tīklos festivālam var 
sekot Facebook – NYBalticFF 
un Instagram pie nybalticff

Laipni aicināti uz 2021 NYBFF!
 Latvijas presē par jauno 

filmu “Emīlija. Latvijas preses 
karaliene”

“Tā kā Emīlija. Latvijas preses 
karaliene ir trīs neatkarīgu auto-
ru kopdarbs, tajā īpaši lielu lomu 
spēlē mākslinieku Kristīnes Jur-
jānes un Aivara Žukovska, kā arī 
operātora Andreja Rudzāta vei-
kums. Mākslinieku radītā vide un 
operātora iemūžinājumi filmā 
uztur nepārtrauktību. Greznie, 
neskaitāmām detaļām piepildītie 
interjeri, tāpat kā filmas kostīmu 
mākslinieces Rūtas Kuplās vei-
dotie Emīlijas tērpi pirms oku-
pācijas  posmu ataino kā tādu 
zudušo paradīzi (pat ja tā bija 
iespējama tikai dažiem), kuŗu 
nebūtībā aizmēza padomju laiki. 
Te arī netrūkst atsauču uz agrāko 
laiku kino – kāda aina ar dzej-
nieku Jāni Ziemeļnieku (kuŗš, 
tāpat kā Kārlis Skalbe un citi 
rakstnieki, bija viens no Jaunāko 
Ziņu štata darbiniekiem) atgā-
dina emblemātisku epizodi no 
Frica Langa Metropoles, savukārt 

Ņujorkas Baltijas filmu festivāls atgriežas 2021.gada 3. – 
14. novembrī – klātienē un tiešsaistes formatā

2021 New York Baltic Film Festival – inperson and online this November 3–14
ainas ar Baibas Brokas spēlēto 
Bertu brīžam ir kā Alfrēda 
Hičkoka Rebekas (1940) spo guļ-
attēli. (..)

Protams, var tikai minēt, kāds 
(cik grandiozs) būtu varējis iz -
vērsties seriāls, ja tā tapšanas 
gaitai nebūtu bijis jāpakļaujas 
pandēmijas raisītajiem ierobežo-
jumiem. Tad izpētei, kā arī uz -
ņemšanai  būtu bijis iespējams 
veltīt vairāk laika. Ainās uz 
komiskākās nots – arī masu ska-
tos, piemēram, preses ballē būtu 
vairāk nekā 20 dalībnieku (jo 

tiek iekļautas, palīdz radīt auten-
tiskumu un ieskicēt laikmeta 
garu, kas ir īpaši būtiski filmām 
par vēsturi. Par to, ka seriāli 
pēdējā desmitgadē ir kļuvuši  
par vienu no būtiskākajām 
audiovizuālās mākslas izpaus-
mēm, kas turklāt  vairs nenozīmē 
zemāku kvalitātes latiņu kā kino, 
sen neviens vairs nestrīdas. Taču 
skaidrs, ka Latvijas kino ainavā 
kvalitatīvu, augstvērtīgu vietējo 
seriālu līdz šim nav bijis daudz. 
Un ir arī skaidrs, ka “Emīlija. 
Latvijas preses karaliene” ir pa -

***
The fourth annual New York 

Baltic Film Festival (NYBFF) 
will take place this November 
314. This year’s festival will 
return to in-person screenings 
at Scandinavia House from 
November 3 to 7 with nation-
wide virtual screenings Novem-
ber 5-14.

This year’s festival will include 
attendance by filmmakers who 
will participate in live Q&A dis-
cussions after the screenings.

NYBFF is one of the key Baltic 

Europe that is financially sup-
ported by the National Film 
Centers of Latvia, Estonia, and 
Lithuania and where they coop-
erate with the goal of promoting 
Baltic cinema awareness in the 
United States. Additional finan-
cial support for the festival 
comes from ALA and a number 
of Baltic organizations and insti-
tutions here in the United States, 
and in Tallinn, Riga and Vilnius.

More information and to book 
tickets visit www.balticfilmfes
tival.com 

Laikā, kad vairāk  
kavējamies atmiņās, ne -
vis piedzīvojam  vizuālās 
un skaņu mākslas 
klātienē, grāmatu 
draugus iepriecinās 
šis izdevums. Ārzemju 
latviešiem īpaši patiks 
apraksti par filmām, kas 
stāsta par mums, pa -
saules vējos izkaisītajiem, 
– par krokodilu med-
nieku Dan  diju, Livonijas 
pusķēniņu fon Fiting-
hofu, filmu „Es esmu lat-
vietis”, kur vienuviet vai 
visas latviešu slavenības 
– Vaira Vīķe-Freiberga, Gunārs Birkerts, Laila Freivalde, Austris 
Grasis, Valdis Kupris, Andris Kārkliņš... 

Cena: 45,– USD

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu
(t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis

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

ANITA UZULNIECE

„MANS KINO (UN) LAIKS”

vairāk ierobežojumu dēļ  neļāva 
likums). Taču, lai vai kā, tas ir 
vērienīgs darbs par būtisku Lat-
vijas vēstures personāžu, un ie -
ro bežojumu žņaugs vairāk pie-
minams pavadošajos rakstos; tas 
noteikti neraisa būtisku mazu-
ma piegaršu pašā seriālā.”

Kristīne Simsone, nedēļrakstā 
IR nr. 40.

***
“Galvenajā lomā redzam Gunu 

Zariņu, kuŗas atveidojumā Emī-
lija Benjamiņa ir noslēpumaina, 
spēcīga un iespaidīga sieviete ar 
vīziju un jaudu savu vīziju īs  te-
not gan ar ētiskiem, gan mazāk 
ētiskiem līdzekļiem. Emīlijas vīru, 
preses izdevēju Antonu Ben-
jamiņu atveido Juris Bartkevičs, 
savukārt viņa dēlu no pirmās 
laulības  Jāni Benjamiņu, ko sauc 
par Junioru, tēlo Raimonds 
Celms. (..)

Arī filmas mākslinieku (Kris-
tīne Jurjāne un Aivars Žukov-
skis) darbs ir atsevišķa izcēluma 
vērts: daudzās detaļas, kas filmā 

cēlusi  latiņu vēl augstāk, un atliek 
vien cerēt, ka šim virzienam būs 
sekotāji un atbalsts no valsts 
puses. 

“Emīlija. Latvijas preses kara-
liene” ir divkāršs apstiprinājums 
radošo spēku varai un jaudai. 
Pirmkārt, stāsts par Emīliju Ben-
jamiņu ir par to, ko var paveikt 
spēcīga personība ar pieeju vaja-
dzīgajiem resursiem. Un otrkārt, 
šīs daudzseriju mākslas filmas 
izveide tik straujā tempā un 
augst vērtīgais galarezultāts ir 
apstiprinājums Latvijas kino 
veidotāju profesionālitātei un 
spējai strādāt kopā, veidojot 
ambiciozus un drosmīgus pro-
jektus. Tā nav nejaušība, bet 
iepriekšējo gadu stratēģiskās 
kino financējumu polītikas re -
zultāts, jo, attīstot savus talantus, 
ir iespējams sasniegt arvien 
vairāk, tāpēc šis ir ļoti labs brīdis, 
kad atbalstīt Latvijas kultūru, 
skatoties vietējo kino.”  

Agnese Logina, Latvijas Avīze, 
Kultūrzīmes, nr. 38          

cultural events held each year 
and is unique because it is the 
only Baltic film festival outside 

Or follow the festival on 
Facebook (NYBalticFF) and 
Instagram (nybalticff )
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LĪGA 
JĒKABSONE

“Vēlreiz milzīgs paldies jums 
par burvīgo pasākuma organi-
zēšanu! Bija ļoti sirsnīgi, garšīgi 
un skaisti! Prezidents un kundze 
nākamajā dienā vairākkārt sla-
vēja sarīkojumu un bija ļoti 
apmierināti,” šādas atsauksmes 
ienāca no vēstniecības drīz pēc 
Latvijas Valsts prezidenta Egila 
Levita vizītes pie detroitiešiem 
23. septembrī. Tiešām tā bija, un 
par to Latviešu apvienība Det-
roitā un Latvijas goda konsuls 
Mičiganā pateicas visiem, kas 
palīdzēja izplānot, iekārtot, sa -
gatavot un pasniegt vakariņas, 
kuŗas baudījām kopā ar Valsts 
prezidentu un viņa kundzi Dr. 
Andru Leviti! 

Kopā ar prezidentu piedalījās 
arī delegācija no vēstniecības un 
Latvijas: Māris Selga – Latvijas 
Republikas ārkārtējais un piln-
varotais vēstnieks ASV un viņa 
kundze Marika Selga, Andris 
Teikmanis – Valsts prezidenta 
kancelejas vadītājs, Aiva Rozen-
berga – Valsts prezidenta pa -
dom niece saziņai ar sabiedrību, 
Sarma Gintere – Trešā sekretāre 

Sirsnīgi, garšīgi un skaisti!

teicās par mūsu pašaizliedzīgo 
darbu latvietības uzturēšanā un 
Latvijas interešu aizstāvībā 
daudzu desmitu gadu gaŗumā. 
“Darbs, ko jūs un citi latvieši 
ieguldījāt Latvijas valstiskuma 
uzturēšanā okupācijas laikā un 

Latvijas polītisko interešu aiz -
stāvībā, vainagojās ar okupācijas 
neatzīšanas polītiku ASV un 
vēlāk ar Latvijas neatkarības 
atjaunošanu. Jūs vienmēr esat 
bijuši enerģiski un efektīvi un, 
daudz nevelkot garumā lietas, 

ķērušies pie rīcības un panākuši 
rezultātu. Jūs esat ne vien pa  lī-
dzējuši savas latvietības uztu rē-
šanai, bet arī nesavtīgi snieguši 
atbalstu Latvijai. Izsaku jums lielu 
pateicību par ieguldītajām pūlēm!”

Prezidenta izteiktā pateicība 
par mūsu darbu un rezultātiem 
latvietības uzturēšanā visvairāk 
pienācās Jānim Kukainim, kas 
šajā vakarā bija aicināts pieda-
līties kā mūsu goda viesis. Diem-
žēl 15. septembrī Jānis aizgāja 
Mūžībā un fiziski nevarēja būt 
klāt. Garīgi viņš vienmēr būs ar 
mums. Pieminējām Jāni ar klu-
suma brīdi un “kluso tostu”.

Ᾱrā kūpēja trīs Webber ogļu 
grili, un pie tiem darbojās divi 
pieredzējuši meistari – Uldis 
Vītiņš un Ilgvars Jēkabsons, kas 
drīz paziņoja, ka steiki ir gatavi. 
Talkā tad metās mūsu jaunieši, 
LAD Gaŗezera skolu stipendiāti, 
Aleksandra, Modris un Katerīna 
D’Aoust, Magnus un Henriks 
Gislasoni, Jordan un Emilija 
Sewruk un Selga Jansone, kas 
pienesa sagatavotos šķīvjus vie-
siem. Dināra un Alvis Briģis 
palīdzēja gatavot piedevas un 
Laila Gislasone gādāja par to, lai 
viss noritētu gludi.

Pēc vakariņām publika uzdeva 
prezidentam dažādus jautāju-
mus, uz kuŗiem viņš rūpīgi cen -
tās atbildēt. Kā pateicību par ap -
cie mojumu un mazu piemiņu no 
detroitiešiem Latviešu apvie nī-

bas Detroitā priekšsēde L. Jēkab-
sone pasniedza prezidentam Tat-
janas Žagares-Vītiņas grā matu 
“Neesam aizbēguši”, kur starp 
deviņiem grāmatā aprakstītajiem 
varoņiem četri ir no Detroitas. 
Vēl arī krāšno katalogu no 
mākslinieces Dainas Dagnijas 
(arī no Detroitas) izstādes Lat-
vijas Nacionālajā mākslas mū -
zejā, kā arī Detroitas latviešu 
informācijas biļetena VĒSTIS 
septembŗa numuru. Prezidents 
mums pretī uzdāvināja spēli – 
“visai ģimenei no astoņu gadu 
vecuma līdz sirmam briedumam” 
– “Burtošanas čempio nāts”. 

Tam sekoja izdevība foto gra-
fēties un personīgi satikties un 
parunāties ar prezidentu un viņa 
delegāciju. Anita Millere, līdzi pa -
ņēmusi mazu fotoalbumu, paka-
vējās atmiņās ar savu bijušo 
vēstures skolotāju Minsterē Egilu 
Levitu. Saites starp tautiešiem 
sniedzas pāri visai pasaulei, un 
ļoti priecājamies, ka Latvijas 
Valsts prezidents tās izjuta 
Detroitā. 

Pirms došanās prom, prezi-
dents mūsu viesu grāmatā 
ierakstīja: “Man šodien bija liels 
gods un prieks būt kopā ar 
sirsnīgajiem Detroitas latvie-
šiem! Detroitas latviešu kopiena 
ir ļoti aktīva, ļoti sabiedriska un 
ļoti latviska! Paldies, ka jūs uztu-
rat latvisko garu Detroitā un esat 
mūsu tautas daļa!”

Prezidents ar kundzi un delegāciju ierodas uz tikšanos ar 
detroitiešiem // FOTO: Ilmārs Znotiņš

Latvijas Goda konsuls Mičiganā Andris Lācis un Latviešu apvienības Detroitā priekšsēde Līga 
Jēkabsone sveic prezidentu // FOTO: Ilmārs Znotiņš

Prezidents parakstās LAD viesu grāmatā // FOTO: Ilmārs 
Znotiņš

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604,

St. Petersburg, Florida 33715

Grāmatas klajā nākšanu atbalstījusi Liepājas dome, 
Liepājas Rotary klubs, Žaņa Lipkes memoriālais mūzejs 

Rīgā, kā arī Kluso varoņu fonds. 

Cena USD 45,

Latvijas vēstniecībā ASV, Anete 
Krieva – Valsts prezidenta pro-
tokola vadītāja, Vita Gailīte – 
Valsts prezidenta protokola va -
dītājas vietniece, Gatis Berg-
manis – Valsts prezidenta kance-
lejas Mediju centra video opera-
tors, Ilmārs Znotiņš – Valsts 
prezidenta kancelejas Mediju 
centra fotografs, Nauris Štolcs 
un Aigars Siliņš – Valsts prezi-
denta apsardzes dienesta virs-
nieki. Klāt arī bija ALA priekš-
šēdis Pēteris Blumbergs un val-
des locekļi Anita Grīviņa, Elisa 
Freimane, Diana Kārkliņa un 
Tatjana Žagare-Vītiņa. Kopā 
sanākuši, bijām 70, neskaitot 
ASV slepenā dienasta (Secret 
Service) locekļus prezidenta 
sardzē, kuŗi nedēļas gaŗumā bija 
vairākkārt pārbaudījuši, izska-
tījuši un apostījuši (sunītis – 
melns labradors) Sv. Pāvila 
draudzes sabiedrisko ēku.

Uzrunājot Detroitas latviešu 
kopienu, Valsts prezidents pa -
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// FOTO: Ilmārs Znotiņš

LAURA VILSONE-MEIXNER Ja cilvēkam ir griba būt latvietim...
2021. gada 19. septembris – 

saulaina, skaista un vēl vasarīgi 
silta svētdienas pēcpusdiena – 
izvērtās par vēsturisku un bez-
gala nozīmīgu dienu Ņudžer-
sijas latviešu skolas dzīvē. Gaisā 
virmoja patīkams satraukums, 
un mēs gaidījām viesus – ļoti 
īpašus viesus. Skolas pagalmā 
ieripoja auto korteža, un viņi 
jau bija klāt – Latvijas Valsts 
prezidents Egils Levits ar kun-
dzi Andru Leviti, ārlietu mi -
nistrs Edgars Rinkēvičs, vēst-
nieki Māris Selga un Andrejs 
Pil de govičs ar kundzēm, Lat-
vijas goda konsuls Ņujorkā 
Daris Dēliņš, prezidenta kan-
celejas vadītājs Andris Teikma-
nis, Lat vijas Investīciju un at  tīs-
tības aģentūras direktors Kas-
pars Rož kalns  un citi prezidenta 
delegācijas dalībnieki. Augstie 
un mīļi gaidītie viesi bija iera-
dušies, lai tiktos ar Ņudžersijas 
latviešu skolas saimi, Ņudžer-
sijas un Ņujorkas apkaimē 
dzīvojošiem tautiešiem, bau-
dītu skolēnu, absolventu un 
skolotāju sagatavoto lielisko 
svētku programmu, kā arī 
Jānim Lucam pasniegtu valsts 
augstāko apbalvojumu – Triju 
Zvaigžņu ordeni.

Skolas pārzines Jana Anča-
Tetere un Sarmīte Leja-Gri-
galinoviča kopā ar Anitu Ba -
taragu sagaidīja  viesus un 
pavadīja viņus uz āra parciņā 
ierīkoto svinību vietu. Kad viesi 
bija ieņēmuši vietas, svētku pa -
sākums varēja sākties. 8.klases 
skolēni – Ryan Jaber, Kaiva 
Atkinson un Kristīne Jātniece 
cēli ienesa Latvijas karogu, un 
Andrew Puntel klavieŗu pava-
dījumā svinīgi tika nodziedāta 
Valsts himna. Pēc skolas pār-
ziņu uzrunām sekoja skolotāju 
un skolēnu sagatavotā svētku 
koncerta programma, kuŗas 
ievadā klātesošie baudīja tri-
loģiju “Rudens parāde”. Trilo-
ģijas pirmā daļa “Rudens – 
ražas laiks”, tika atklāta ar 
latviešu tautasdziesmu, kuŗu 
deklamēja 8. klases skolniece 
Kaiva Atkinson. Otro daļu 
“Rudens – skolas laiks” ar 
dzejoļiem par skolu bija saga-
tavojuši un sirsnīgi nodek la-
mēja skolas paši mazākie – Ella 
Kasparsone (pirmsskola) un 
Ēriks Meixner (1.klase). Trilo-
ģijas nobeigumā “Rudens – 
dzejas laiks”, klātesošajiem bija 
vienreizēja iespēja noklausīties 
6.klases skolnieces Līvas Kil-
gišovas sadzejotu Diasporas 
bērnu literārās daiļrades kon-
kursa dzejoli “Lecot iekšā ru -
denī” pašas autores izpildījumā.

Ja kādam šķiet, ka skolēni pēc 
8. klases absolvēšanas mūk 
atpakaļ neatskatīdamies un 
turp mākos gadus velta, lai 
atgūtu iekavētās sestdienu 
miega stundas, tad Ņudžersijas 
skolas 47. un 48. izlaiduma 
klašu absolventi pierādīja gluži 
pretējo! Četri braši un stalti 
puiši – Kristoff Spellen, Maksis 
Rathods, Rūdis Jātnieks un 
Kristers Leja – klātesošos pārs-
teidza ar skanīgi nodziedātu 
latviešu tautasdziesmu “Ai, jel, 
manu vieglu prātu” Ainara 
Mielava apdarē, kuŗu uz akor-
deona meistarīgi izspēlēja 
Andrew Puntel. Absolventu 

dziedātā dziesma tika uzņemta 
ar ovācijām, un pavisam drīz 
jau klātesošie pievienojās gan 
ar aplausiem, gan līdzi dziedot. 
Tālāk sekoja vēl viens “saldais 
ēdiens” un īsta bauda latviešu 

un Kristers Leja klātesošos 
iepriecināja ar latviešu tautas-
dziesmu “Ziedi, ziedi rudzu 
vārpa”. Turpinājumā, godinot 
un sveicinot sauli, izskanēja vēl 
viena latviešu tautasdziesma 

ietērpis bezgala saviļņojošā 
mūzikā – dziesma “Virs galvas 
mūžīgs Piena ceļš”. Klausoties 
to skolas kopkoŗa izpildījumā 
ar solistu – skolas absolventu 
Gabrielas Panteles un Ellas 

oficiālā daļa un vārds tika dots 
vēstniekam Mārim Selgam. Pēc 
īsas vēstnieka ievadrunas tika 
pieteikts Valsts prezidents un 
sekoja ilgi gaidītā Egila Levita 
uzruna tautiešiem. Prezidenta 

tautas mūzikas instrumentu 
mīļotājiem. Jau veselu gadu 
skolotājas Sarmas Dindzānes 
Van Sant vadībā skolā atkal 

“Es ar sauli saderēju”, kur 
kokles stīgu skaņai pievienojās 
skolas kopkoŗa un citu viesu 
balsis. Savukārt koncerta 

Damratoski izjusto dziedā-
jumu, diriģentes Gunas Pan-
teles vijoles un Andrew Puntel 
klavieŗu pavadījumā, klāteso-

skan 13 stīgu trimdas kokle un 
darbojas koklētāju ansamblis. 
Šoreiz jaunie koklētāji – 6.
klases skolniece Katrīna Meixn
er, absolventi Ella Damratoski 

izskaņā – īpaša fināla dziesma. 
Rakstnieces Annas Brigaderes 
vēstījums, ko dzejniece Māra 
Zālīte ievijusi skaistā dzejolī, 
bet komponists Imants Kalniņš 

uzrunas izskaņā klātesošajiem 
bija iespēja piedzīvot vēl vienu 
unikālu un bezgala īpašu 
notikumu – valsts augstākā 
apbalvojuma, Triju Zvaigžņu 
ordeņa, pasniegšanu klātienē. 
To Jānis Lucs – ilggadējais 
latviešu sabiedriskais darbi-
nieks un mecenāts Ņudžersijā 
– personīgi saņēma no Prezi-
denta Egila Levita rokām, un 
tika godināts  ar klātesošo 
applausiem un ovācijām. Ofi-
ciālās daļas izskaņā Anita 
Bataraga prasmīgi moderēja 
jautājumu uzdošanas sesiju, un 
klātesošajiem – gan skolēniem, 
gan pieaugušajiem – bija vien-
reizēja iespēja uzdot savus 
jautājumus tieši Prezidentam 
un saņemt tūlītēju atbildi. 
Uzdotie jautājumi bija visda žā-
dākie – gan bezgala nopietni ar 
komplicētu raksturu, gan arī 
pavisam vienkārši, kā, pie mē-
ram, “kas ir Prezidenta mīļā-
kais mājdzīvnieks?” Visus uz -
dotos jautājumus Prezidenta 
kungs atbildēja ar patiesu 
ieinteresētību un perfektu hu -
mora devu, kas pasākumu 
dabīgi sāka ievirzīt daudz 
neformālākā gaisotnē. Vēl se -
koja tikai fotografēšanās, un 
tad jau visi varēja pulcēties 
neformālās sarunās un baudīt 
saimnieču sarūpētās uzkodas.

Esam no sirds pateicīgi mūsu 
Prezidentam, Prezidenta kan -
celejai un LR Pastāvīgai pār -
stāvniecībai ANO Ņujorkā par 
Ņudžersijas latviešu skolai iz -
rādīto godu! Līdz sirds dzi -
ļumiem esam aizkustināti un 
lepojamies par mūsu skolēnu 
un absolventu priekšnesu-
miem, skolas pārziņu Janas 
Ančas-Teteres un Sarmītes Le -
jas-Grigalinovičas sirdsdegsmi, 
enerģiju un milzu ieguldīto 
darbu, kā arī visas skolas saimes 
neizmērojami lielo mīlestību, 
radošo pieeju, palīdzīgajām 
rokām ikvienā darbā un atbal-
stu, lai šādi – Ņudžersijas 
latviešu skolai un visai Ņu -
džersijas un Ņujorkas latviešu 
sabiedrībai tik īpaši svētki 
varētu notikt. Kā savā sirsnī-
gajā uzrunā klātesošajiem teica 
Egils Levits: “...galvenais, ka 
cilvēkam ir griba un vēlme būt 
latvietim. Un tā Jums visiem 
ir!”.

šajiem nācās noraust ne vienu 
vien patiesa aizkustinājuma un 
saviļņojuma asaru.

Koncerta programmai bei-
dzoties, turpinājās pasākuma 

Jānis Lucs saņem Triju Zvaigžņu ordeni
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Matīss Kaža

Kambuča

(Turpināts 7.lpp.)

2021. gada 3x3 vasaras nometnes
(Turpināts no nr.38)
Ilārs Mežs iesoļo modernos 

laikos ar Latvijas Satversmes 
valodas pārskatu un tās sarak-
stītājas tautas demografisko 
raksturojumu. Divdesmitā gad-
simta pašā sākumā latviešu 
pārsvars bija milzīgs, ar tautas 
vienmērīgu izvietojumu visā 
savā territorijā, apstākļos, kad 
visām vajadzībām pietika varēt 
runāt tikai latviski. Iedzīvotāju 
skaitam dabīgi palielinoties, 
pilsētas, īpaši Rīga, izlauzās no 
saviem viduslaiku mūriem. 
Taču pirms un pēc Pirmā pa -
saules kaŗa aizplūda daudzi 
cilvēki Austrumu (zemes iegū-
šanas) un Rietumu emigrācijās, 
sekoja Pirmais pasaules kaŗš ar 
augstu mirstību, un jaunās 
brīvvalsts īsais mūžs aprāvās 
līdz ar Otro pasaules kaŗu, 
krievu okupāciju un sekojošo 
plānveidīgo citu tautību ie  plū-
dināšanu Latvijā. Vairums lat-
viešu apguva krievu valodu un 
arī nepiespiesti pārslēdzās uz 
to, pat apstākļos, kuŗos paši 
bija vairākumā.

Ilmāram Mežam šī rakstur-
īpašība, kad valsts un valoda 
atkal nostiprinātas, nedod mieru. 
Ja kāds nemāk latviski, pāriet 
tagad uz angļu valodu. Jauniešu 
vidē, pat tādu pusaudžu, kas 
kāju nav spēruši ārpus Latvijas, 
modes kliedziens ir runāt an -
gliski, pa vidu iespraužot kādu 
latvisku vārdu. Ilmārs Mežs 
pieļauj iespēju, ka nākotnē, šīm 
tendencēm turpinoties, lat vie šu 
valoda ieņems šaurāku, for mā-
lāku telpu–izglītībā, parla-
mentā un valdībā, bet automa-
tiski izmantojamā ikdienas 
sarunvaloda starp savstarpēji 
nepazīstamiem cilvēkiem, arī 
starp latviešiem, varētu izrā-
dīties angļu valoda.

Valodas izmaiņas arī spēlē 
lomu veco trimdu ļoti inte-
resējošajā LU pētnieces Vitas 
Zelčes referātā „Latviešu prese 
ASV 19. gs. beigās un 20. gad-
simta sākumā”. Zelče sauc virs-
rakstā nosaukto laika periodu 
par „masu laikmetu”, kuŗu rak-
sturo lasītprasmes strauja iz -
augsme, mediju savairošanās, 
transporta (dzelzceļu, ostu) 
attīstība, un 1905. gada revo-
lūcijas ietekmēts lūzums, lat-
viešiem pieprasot savā zemē 
līdzvērtīgas tiesības kā ienā-
cējiem vāciešiem un krieviem. 
Ceļa atvēršanu uz Rietumiem 
visai krievu impērijai veicināja 
Liepājas ostas attīstība, kā arī 
1906. gadā transatlantiskas 
kuģa līnijas uz ASV atvēršana. 
Taču līdz Pirmā pasaules kaŗa 
iesākumam 1914. gadā, tikai 
17% (15000) emigrantu no 
Latvijas devās uz ASV; austru-
mu virzienā, izmantojot Sibi-
rijas transmaģistrāli, zemes 
meklējumos devās 83% (215-
225000) emigrantu.

Nav iespējams nodot tālāk 
Zelčes daudzo par ASV etnisko 
presi, t.sk. latviešu, sagatavoto 
tematikas un ģeografiskā sada-
lījuma tabulu saturu, bet pār -
skats par vienu, galveno lat-
viešu iebraucēju ASV izdevu-
mu, Amerikas Vēstnesis, liecina 
par cenšanos iekļauties jaunajā 
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tautā: „mēs, amerikāņi”. Arī 
1950. gads piedzīvojušie pēc-
kaŗa bēgļi un viņu bērni labi 
atceras šādu vispārvaldošu vidi, 
kādreiz pat spiedienu ameri ka-
nizēties. Vita Zelče beidza savu 
informācijas bagāto sesiju, no -
rādot, ka šis lauks esot pētī-
jumiem perspektīvs. Tādēļ šī 
raksta autore atļaujas viņu 
aicināt, nevis ciemos bet gan 
darbos, uz trimdas „Māmuļas”, 
1892. gadā dibinātās Filadel-
fijas Brīvo latvju biedrības, ar 

citu, mūslaiku apdraudējumu: 
pasaules pārsilšanu. Ar attēliem 
bagātīgi illustrētais piemērs ir 
viņas pavadītais laiks ļoti kar-
stajā, neciešami mitrajā Rie -
tum afrikas valstī pie Atlantijas 
okeāna Sierra Leone.

Gaŗezera 3x3 rīkotāji sarū-
pējuši intervijas ar trīs īpaši 
redzamām personām, kas katra 
savā veidā devusi milzu ie  gul-
dījumu Latvijā, tās kultūrā un/
vai polītikā. Pētera Špela sarunā 
ar Holivudā apbalvoto Lolitu 

Mums aktuāli, ka nākošo Lat-
vijas Dziesmu svētku reper tu ārā 
iekļauta filmas pēdējā dziesma.

No agras jaunības Lolitai 
Ritmanei bija lemts kļūt par 
mūziķi. No bērna kājas dzie-
dājusi un spēlējusi instrumen-
tus, jau 17 gadu vecumā viņa 
esot atstājusi mājas, lai dzīvotu 
Losandželosā un mācītos filmu 
mūzikas komponēšanu. No sā -
kuma viņa komponējusi gal-
venokārt televīzijas mult fil-
mām, pamazām uzstrādājoties 
līdz pilnmetrāžas zīmētajām 
filmām. Holivudai (un vispār 
visai pasaulei) tipiskā sievietes 
līdzdalības procesos nonive-
lēšana uz zemākiem līmeņiem 
spēlējusi savu lomu Lolitas 
karjerā, ko viņa aktīvi apkaro-
jusi, dibinot dažādus sieviešu 
grupējumus un palīdzot jaun-
pienācējām. Lolitai Dvēseļu 
putenis ir pirmā piedalīšanās 
tik vērienīgā (Oskaru) publi-
citātes kampaņā. Šis arī esot 
pirmais gadījums, kad Lolitas 
latviešu un amerikāņu pasaules 
esot salējušās.

Starp nesenajiem sasnie gu-
miem un nākotnes iecerēm ir 
Raimonda Paula komponētās 
mūzikas aranžējumi Elīnas 
Garančas koncertam; Zigfrīda 
Muktupāvela jaunā albuma 
gatavošana; vēl ne gluži izvei-
dojies projekts lielajiem Dzies-
mu svētkiem ar Guntaru Raču; 
mūzika HBO Max zīmētai fil-
mai; un sieviešu komponistu 
organizācijas dibināšana. No -
slē gusi savu stāstījumu ar klipu 
no Jūlijas Plostnieces Eslingenas 
solo „Es ticu”, arī mēs ticam 
Lolitas Ritmanes lietišķībai un 
simpātiskajam tiešumam. Urrā, 
Lolita, tik uz priekšu!

Čikāgietis Kārlis Streips no -
teikti ir starp visagrāk, uz 
neatkarību tikai vēl atgūstošo 
Latviju iebraukušajiem Rie  tu-
mu latviešiem, kas pārcēlās un 
izveidoja karjeru kā žurnālists 
un valsts polītikas dažādo vir-
mojumu komentētājs nu jau 
gadu desmitiem. Viņu sarunā, 
Anita Millere ātri atkārtoja 
biogrāfijas galvenās iezīmes – 
ģimenē ar trīs māsām, māte 
Mazputniņa redaktore un Easy 
Way to Latvian autore, latviskā 
skološanās Čikāgas Krišjāņa 
Barona skolā, Gaŗezera Vasaras 
vidusskolā, MLĢ. Tātad – 
superletiņš.

Izstudējis 1989. gadā žur na-
listiku, Kārlis dodas uz Latviju 
mācīt angļu valodu Svešvalodu 
fakultātē, sākot no septembra... 
Tā vietā nonāk mācīt VEFā, 
tiek ievilkts Tautas frontē, re -
diģē Atmodu sākot ar pus laiku, 
tad pārņemot pilno slodzi. 
Joprojām plāno turpināt iz  glī-
tību ASV, bet paredzētais Me -
rilendas universitātes maģistra 
grāds izpaliek, kad 2. semestrī, 
strādājot ALA, sākas barikādes. 
Nedēļu pēc 1991. gada sep-
tembra puča ar Meierovicu 
brauc uz EDSO Maskavā, tad 
uz Rīgu atrast telpas PBLA 
birojam. Ieradies uz 4-5 ne -
dēļām Latvijā, palicis tagad jau 
30 gadu.

Elpu aizraujošs temps Kārlim 
Streipam nav svešs, jo viss viņa 

stāstījums norit zibens ātrumā, 
jaucot tematus, lecot turp at  pa-
kaļ gan laikā gan ģeografiski, 
gan attiecībā uz ziņu izpel nī-
jušiem Latvijas un pasaules 
notikumiem, un no galvas it kā 
atceroties katru faktu, detaļu, 
datumu. Nākošajā vārdu lavīnā 
dzirdam par Olimpiādi; Lat-
vijas paraolimpiešu panāku-
miem; Lukašenko balto bēgļu, 
kas prot krieviski, plūdiem un 
savā patiesībā ierakušos ES 
bēgļu programmu. Vakcinēto 
mazais skaits un nepietiekama 
skolu ventilācija noved pie 
latviešu valodas lamāšanās trū-
kumiem un nerātnām dainām, 
tai skaitā arī, starp citu, par 
gejiem. Un vēl: Tramps, Brexit 
idiotiskais lēmums, reakcio-
nārie spēki Eiropā (Marina 
Lepēna, Italijas un Polijas popu-
listi) un sistēma, kuŗā ES, lai 
sodītu kādu valsti (piemēram, 
Ungāriju vai Poliju), jāpanāk 
visu dalībvalstu piekrišana – 
bet protams Ungārija un Polija 
viena otru nekad nesodīs.

Otrās Saeimas vēlēšanās esot 
bijis 141 saraksts. Nākošā ru -
dens 14. Saeimas vēlēšanās 
Saskaņai būšot parastais 20%, 
neskatoties uz vecu un mirstošu 
elektorātu. Pārējos 80% dalīs 
septiņas, astoņas, vai deviņas 
latviskas partijas. No desmit 
ballēm Streips dotu Kariņam 
astoņas, viņš esot ļoti veiksmīgs 
un spējīgs. Levits ir viskva li-
ficētākais prezidents, kāds Lat-
vijai jebkad bijis. Vislabākā 
runātāja esot Vaira Vīķe-Frei-
berga. Atbildot uz jautājumu 
par jauno pašvaldību sistēmu, 
Streips norāda, ka nelielie ad -
ministrātīvie sadalījumi bijuši 
pārāk mazi iedzīvotāju skaita 
ziņā, ka lielākiem novadiem, ar 
vienu centru katrā, iespējas 
apgūt financējumu ir labākas. 
Jaunais modelis aptuveni lī  dzi-
nās padomju rajoniem. Laikā 
kad visi citi apvienojās, Latvija, 
atgūstot neatkarību, likvidēja 
kolchozus, sadrupinot saimnie-
cības. Demografija joprojām ir 
problēma; lielākajā pilsētā Rīgā 
dzīvo 600 000, nākošajā, otrās 
vietas Daugavpilī, zem 100 000. 
Streips atminējās 90. gadu me -
žonīgo Rietumu atdarinā šanu 
un „puķu tirgotāju” mil jo nārus, 
kam sekoja 2008.–2009. gadu 
ekonomiskā krize un Valda 
Dom brovska prezidentūra.

ES robežas atvēra; tad Liel-
britanija un Īrija kā pirmie 
atvēra savus darba tirgus. Pa -
stāv repatriācijas programma, 
bet no turienes cilvēki atgriežas 
pilnīgi citādi. Eiropas jaunā 
trimda ar veco nesatiek, nav 
īpaši daudz kontaktu. Nevaram 
vairs būt latvieši viensētā, esam 
Eiropā, un jau ir otrā paaudze, 
kas neatceras Padomju Savie-
nību un okupāciju, bet iespē-
jamas zemūdens naftas dēļ 
Latvija un Lietuva vēl šodien 
nav noslēgušas jūras robežas 
līgumu.

Latvijā valdošais ģimenes 
modelis ir vientuļās māmiņas 
ar vecmāmiņu, jo tēvs aizgājis 
pie jaunākas partneres.

Ritmani, mūzikla Eslingena 
komponisti un tās izrāžu ga  ta-
vošanas līdzdarbnieci, sniedz 
ieskatu viņas dzīvē un radošajā 
procesā. Aicināta pati sevi iepa-
zīstināt, Lolita sevi raksturo 
četros vārdos: mūziķe, kom-
poniste, sieva, māte (bērni An -
dris, Aija, Ilze jau pie  auguši...).

Jaunībā ar savu māsu Brigitu 
Rietumkrasta meiteņu ansam-
blī Dzintars dziedājusī mūziķe 
rādīja klipus no nesen Oskara 
balvai mūzikas katēgorijā no -
minētās spēlfilmas, kas uz -
ņemta pēc Aleksandra Grīna 
rakstītā romāna Dvēseļu pute
nis (ASV Blizzard of Souls, 
Anglijā The Riflemen). Klips 
sastāv no momentiem, kad 
mūzika īpaši izceļas – kaut fil-
mas mūziku nevajagot ievērot, 
tikai sajust, organiski iekļautu 
dotajā ainā, izceļot tikai kādu 
atkārtotu tēmu. Lolita strādā 
mājās ar plašu aparatūras 
klāstu, izskatot visu filmu, at -
kārtojot ainu pa ainai, beidzot 
noskatoties sakomponētās mū -
zi kas tēmas ar režisoru, atkal 
papriekšu visai filmai, tad ainu 
pa ainai. Īpaši izcila bijusi 
ieskaņošanas iespēja Latvijā, ar 
īstu orķestri nevis sintezātoru, 
un ar slaveno Māŗa Sirmā 
vadīto kori Latvija. Pēc filmas 
pirmizrādes, notikušu pārstei-
dzošā kārtā Ukrainā, Lāčplēša 
dienā, tā izgāja pa pasauli. 

veciem preses izdevumiem pie-
 stūķēto archīvu un bibliotēku. 
Vita, brauciet šurp!

Referātu sērijas vēsturisko 
virknējumu noslēdza pazīsta-
mais speciālists, Okupācijas mū -
zeja līdzgaitnieks Uldis Nei -
burgs ar dziļu un plašu pē  tī-
jumu par pretošanās kustību 
un kolaborāciju Latvijā abās 
okupācijās, 1940-1990. Šo sa -
turu papildināja Rita Laima 
Bērziņa, stāstot par savu jau-
nāko projektu – 2017. gadā iz -
nākušās grāmatas Latvijas klusie 
varoņi tulkojumu angļu valodā. 
Pētera Bolšaiša un Liepājas 
ebrēja, augstā zinātnieka (ko 
mētu speciālista) Edvarda An -
dersa ierosinātais darbs izceļ 
uzdrīkstēšanos un uzupurē-
šanos, kādu izrādījuši atsevišķi 
Latvijas iedzīvotāji, divu oku-
pāciju apstākļos glābjot ebrē-
jus, čigānus, pašus latviešus.

Tematu turpināja līdz mūs-
dienām ALA sabiedrisko attie-
cību vadītājs Dzintars Dzilna, 
atskatoties uz latviešu devumu 
brīvības atgūšanā un NATO 
iekļūšanā ar aicinājumu „Ko 
mēs ASV latvieši varam darīt 
Latvijas aizsardzības labā?”. 
ANO darbiniece un Rodas 
stipendiāte, zooloģijas doktore 
Zinta Zommere stāstīja par 
ANO struktūru un funkcijām, 
veicinot multilaterālismu un 
globālo pārvaldību attiecībā uz 
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2021. gada 3x3 vasaras nometnes

„Latvijā valda konservātīvi 
likumi, bet Eiropas Cilvēk tie-
sību tiesa atrisinās partneŗ at-
tiecību/viendzimuma laulību 
jautājumu. Latvijā līdz šim ne -
viens redzams cilvēks nav 
atklājies.”

Kārlis Streips runā pār lie ci-
noši, bet nepārtraukti un ātri. 
Šī stāstījuma “atgremotāja” at -
sakās no atbildības par izlaisto 
vielu, nepieņem labojumus un 
sūdzību vēstules, un aicina 
katru, lai pats noklausās fak-
tiem un uzskatiem pārbagāto 
bet nestrukturēto interviju!

Bez šaubām, visu Latvijā at -
griezušos trimdinieku pašu ko -
rifeju pārstāv psicholoģe, folk-
loras pētniece, autore un izcila 
lektore/pasniedzēja, kas savā 
laikā neiztrūkstoši bagātinājusi 
vairākas divreizdivi – un trīs-
reiztrīsnieku paaudzes, bet, Lat-
vijā atgriezusies, ne tikai ie  ņē ma 
Valsts prezidentes amatu, bet to 
darīja laikā, kad, pirmkārt, pašu 
amatu vēl bija jānostiprina, tam 
izcīnot pienācīgo vērienu un 
respektu, un, otrkārt, kad pa -
domju ēras netikumi vēl jo  pro-
jām bija tik dziļi iesakņojušies, 
ka rietumniekam tos vispār 
neaptvert.

Var strīdēties par to, cik pē -
dējais apstāklis, kas arī prezi-
denta līmenī noteikti kavēja 
īstenot dažas ieceres, spēlēja 
lomu Vairas Vīķes-Freibergas 
pievēršanos galvenokārt ārpolī-
tikai. Taču viņas ārpolītikas 
sa sniegumu nozīmi tā īsti no -
vērtēt var tikai šodien, kad 
starp bijušajām, brīvību atgu-
vušajām padomju republikām, 
kas laikus iekļuva NATO un 
ES, iepretīm tām, kam tas ne -
izdevās – Baltkrievija, Ukraina, 
Moldova – likteņu kontrasts ir 
tik spēcīgs, ka atskatoties jā -
noskurinās par to, kā būtu bijis, 
ja Prezidente nebūtu pa  nākusi 
šo vissvarīgāko Latvijas mērķi.

Māra Linde, intervējot Vairu 
Vīķi-Freibergu, prātīgi un dros-
mīgi uzsāka sarunu ar kutelīga 
jautājuma noskaidrošanu: 2x2 
un 3x3nieki pēc sena reg la-
menta viens otru uzrunā uz 
„tu”, kā lai viņa uzrunā ekspre-
zidenti? Atbilde: tā kā „tu” 
tradicija joprojām ir spēkā, tad 
uz „tu”! Savā prezidentūras laikā 
viņa esot konsekventi pašas 
biroja darbiniekus uzrunājusi 
uz jūs, lai darba apstākļos no -
turētu ar visiem vienādu pro-
fesionālu toni.

Tālāk noskaidrojās, ka pa 
pandēmijas laiku Vīķe-Frei berga 
pirmo reizi dzīvē pavadījusi 
veselu gadu laukos, savās Īvan-
des mājās pie Kuldīgas, bet uz 
dīkstāvi cerēt nevar. Tāpat nā -
kas nosēdēt cauru dienu pie 

datora, jo no iepriekšējā amata 
nāk līdzi visādas saistības, sākot 
ar pašas dibināto Madrides 
klubu, un beidzot ar nemitīgi 
ienākošajiem lūgumiem popu-
lārajai oratorei uzstāties un 
runāt, par kuŗiem jāizšķiras, jā 
vai nē. Vai viņa kādreiz atbild 
arī nē? „Principā jā, praksē nē.”

Ar Zoom platformā klāteso-
šajiem mazliet gremdējusies 
atmiņās par savā laikā apmek-
lētajām nometnēm (ievērības 
vērta ir 1998. gada Salacgrīvas 
3x3, kur savā tiešajā cilvēku 
lokā nācies gulēt vienā kopīgā 
gultā), eksprezidente pievērsās 
jautājumam, vai var būt lat-
vietis, ja nerunā latviski? Vai 
noteicošais siets latvietībai ir 
valodas prašana? Te esot jāšķiro 
tautība un pilsonība. No pil-
sonības kandidāta ir tiesības 
pieprasīt valodas prašanu, jo 
vēlamā valsts ir vienīgā vieta 
pasaulē, kur runā šajā valodā. 
Valoda ir daļa no pilsonības. 
Diasporā dzīvojošajiem situā-
cija ir pilnīgi cita, tas ir per-
sonīgs jautājums par to, kā pats 
sevi redz pēc tautības. Šādos 
apstākļos maksimāli plaši vaja-
got piesaistīt cilvēkus, un 3x3 
nometnē, kas dibināta, lai lat-
vietību veicinātu, tomēr vajag 
to piekopt.

Agrākā sesijā Rita Laima Bēr-
ziņa stāstīja par Latvijas klusa-
jiem varoņiem, kas kaŗa laikā 
slēpa ebrējus, tos cēla jūrai pāri, 
vai citādi palīdzēja. Māra Linde 
vaicāja, kā atspēkot apgalvoju-
mus par latviešiem kā „žīdu 
šāvējiem”? Izrādās, ka savas 
prezidentūras laikā un arī pēc 
tam Vairai Vīķei-Freibergai tas 
bijis jādara atkārtoti – sekoja 
gaŗāks apraksts par vairākām 
instancēm, kad viņu burtiski 
pratināja par šo tēmu vai pati 
brīvprātīgi ierosinājusi sarunas 
ar ļoti redzamiem ebrēju kopi-
enas pārstāvjiem, skaidrošanas 
nolūkos. Par abu tautu attie-
cībām līdz Pirmajam pasaules 
kaŗam, kad šīs kopienas, ar 
nelielām g.k. sīkās komercijas 
rakstura atkāpēm, faktiski ne -
kontaktējās, Vīķe-Freiberga pie -
dāvāja interesantu cēloni: viena 
tauta piesieta pie zemes, kuŗu 
nedrīkst atstāt; otrai tautai pil-
nībā aizliegts iegādāties zemi.

Tematu, kuŗš izvērtās par 
visas Zoom sesijas ilgo sma-
gumpunktu un kuŗu Vaira 
Vīķe-Freiberga plaši iztirzāja 
gan valstiski, gan personīgi, šeit 
raksturo tikai būtisko argu-
mentu kopsavilkums.

Atbilde griežas ap vairākām 
asīm: 1) zināt vēsturi, pierādītos 
faktus, un reālo situāciju: ne 
cara, ne brīvvalsts laikā Latvijas 
territorijā nav bijis neviena 
dokumentēta masveida iznī ci-
nāšanas – pogroma – incidenta; 
2) Latvijas likumdošana ne  pie-
ļauj noilgumu trīs noziegumiem: 
noziegumiem pret cilvēci, kaŗa 
noziegumiem, genocīdam; 3) 
nepastāv tāda lieta kā kolektīva 
vaina, ne kolektīva atbildība: tie 
ir indivīdi, smagi noziedznieki, 
kās īsteno šādus pārkāpumus, 
nevis veselas tautas; 4) oku pā-
cijas apstākļos esošais valsts 
aparāts tiek iznīcināts. Latvijas 

gadījumā pirmā, PSRS okupā-
cija, iesākās ar valsts un vietējo 
pārvalžu pārstāvju iznīcināšanu 
pēc sarakstiem – nošaujot, iz -
sūtot – un funkcionējoša valsts, kas 
nestu atbildību, beidza pastāvēt.

Apstākļos, kad pašu valsts ir 
iznīcināta, no kā tad lai prasa 
atbildību par genocīdu? Izrā-
dās, ka Vairai Vīķei-Freibergai 
jāpateicas ne tikai par NATO 
un ES veiksmēm, bet arī par 
ilgstošu un grūtu skaidrošanas 
darbu...

Pēc tik smaga temata, tālāk 

tāpat kā paredzēto sarīkojumu 
zāles, ēkas, katedrāle, arēna–
pilsētas nelielajā centrā sanāk 
kājniekiem 10 minūšu attālumā 
cita no citas. Komitejas vadītājs, 
vienkārši parādot un iepa zīs ti-
not ar ēkām, pārvērta prozaisku 
uzdevumu par iedvesmojošu 
solījumu klausītājiem: būs 
lieliski!

Šo priekšnojautu pamato pa -
redzēto sarīkojumu virkne. Ie -
skaņai: pasaulslavenā kompo-
nista Ērika Ešenvalda darbu 
koncerts, pašam komponistam 

kontinenta visvarenākā upe.
No danču brīvā stila pār-

sviedīsimies pie izcilām tautas-
deju grupām, kas sacentīsies 
jaundeju demonstrēšanā, no 
Garrison Keeler laikiem slave-
najā Ficdžeralda teātrī. Tikpat 
slavenā Krisīte Skara piekritusi 
šo teicamnieku deju kopas sa -
ņemt rokās, lai izdibinātu, 
kuŗas apbalvotās jaundejas 
varēsim redzēt atkal nākamajos 
Dziesmu svētkos, jau kā atzītā 
pamatrepertuāra sastāvdaļu.

Ziemas sniega un ledus ap -
veltītajā St. Paulā, ledushokeja 
faniem labi pazīstama ir Or -
dveja centra arēna, bet nez’ vai 
šie fani vispār, no lidojošajām 
ripām izvairoties, apzinās, ka 
tur ir gan liela zāle, gan maza 
zāle, un tur notiks ne tikai abi 
galvenie lieluzvedumi (Astrīdas 
Liziņas vadītais, sekojot Balti-
moras veiksmei, tautasdeju liel-
uzvedums „Latvijas novadi” un, 
protams, visu svētku nagla – 
kopkoŗu koncerts) bet arī in -
tims simfoniskais un kamer-
mūzikas vakars.

Agrīnajai ASV Austrum krasta 
rokgrupai “Akacis” dalībnieku 
vairumam mūsdienās, lai snieg-
tu koncertu St. Paulas Palace 
teātrī, jāierodas no Latvijas, kur 
savas sendienu grupas slavu, ar 
ievērojamu Latviešu Fonda at -
balstu, nesen atdzīvinājis Gatis 
Gaujenieks, savedot kārtībā, 
sistēmatizējot, un izdodot gru-
pas ierakstīto skaņdarbu ar -
chīvu. Viņam pievienosies Ar -
nolds Kārklis, Jānis Abens, 
Mārtīņš Strauss, Dainis Ro -
mans, un Mārtiņš Linde, ar 
viessolisti Imantu Nīgalu. Atse-
višķā koncertā uzstāsies arī 
Latvijas rokgrupa, „Zelta mik-
rofona” 2019. gadā par visla-
bāko albumu apbalvotie “Astro’  
n’out” un dīdžejs Aiva no Rīgas, 
kas abi priecēs arī Jauniešu 
ballē.

Nav iespējams nosaukt visus 
Minesotas Dziesmu svētku bla-
kus sarīkojumus: Māras Pelē ces 
Latviešu Fonda atbalstītās fil-
mas pirmizrāde par pretko mū-
nisma demon strā cijām ar Juŗa 
Bļodnieka neiztrūkstošo veco 
auto Valiant; divas mākslas iz -
stādes, gleznas un grafika; Rai -
monda Staprāna lugu “Anšlavs 
un Veronika” ar Jaunā Rīgas 
teātŗa aktieri Kasparu Znotiņu 
Anšlava lomā; kabarē vakars un 
bērnu ballīte; rakstnieku cē -
liens; dievkalpojums un diev-
tuŗu daudzinājums; viesnīcas 
atvērtajā telpā, brīvas uzstā-
šanās, kurās noteikti klausīsi-
mies vietējo “Sudrabavotu” un, 
Māras Lindes ierosmē, kok lē-
tāju neformālu saspēlēšanos; 
svētku vakariņas, tad balle, kam 
pēc neizgulētas nakts sekos, 
protams, džeza brokastis.

Minesotas Dziesmu svētki,
St. Paulā: 2022. gada 29. jūnijs – 4. jūlijs

Mājaslapa: https://www.latviansongfest2022.org/ 
Biļetes pārdošanā mājas lapā sākot:

2021. g. 18. novembrī

nebija, kur iet. Klātesošie at  ce-
rējās sen redzētās “Skroder-
dienu” izrādes, kurās ebrēju tēli 
esot bijuši patiešām kariķēti. 
Citi prasīja dažādus jautājumus, 
un savās atbildēs Vīķe-Frei-
berga starp citu apstiprināja 
Ilmāra Meža nojautu, ka kopējā 
valoda izvērtīsies par angļu, jo 
jaunieši ekrānos dzīvo un runāt 
angliski esot stilīgi. Bērniem 
esot jāmācās dzejoļi no galvas, 
lai atmiņu trenētu un jālasa 
grāmatas, lai attīstītu vārdu 
krājumu. Sesija nobeidzās ar 
kopīgu nofotografēšanos.

Šīs vasaras abu neklātienes 
3x3 nometņu vislietišķākā se -
sija iespējams bija tieši tā, kas 
sagādāja visvairāk tīra prieka, 
jo rīcības komitejas vadītāja 
Anša Vīksniņa stāstījums par 
2022. gada Minesotas Dziesmu 
svētkiem uzvēdīja absolūtu 
pārliecību par izcili pārdomātu 
programmu un praktisku izkār-
tojumu, kas, tandēmā iedarbo-
joties, pievilks un noturēs pub-
liku kopīgā svētku svinēšanas 
skurbulī.

Kā pirmo lietišķo elementu, 
jālūdz katram aizlikt aiz auss 
Vīksniņa brīdinājumu par Mi -
sisipi upes krasta Dvīņu pil-
sētām: – Dziesmu svētki notiek 
St. Paulā! Nebraukt uz Minea-
poli! Ielidojot, nekāpt vilcienā, 
bet izvēlēties autobusu, kas 
divreiz stundā brauc tieši uz St. 
Paulu! Tālāk sekoja celtņu 
attēlu virkne, kuŗas – viesnīcas 

klātesot, diviem jaundarbiem 
padusē, un vēl aiz sevis vedot 
līdzi divus Latvijas koŗus, 
“Masku” (Babīte) un “Anima” 
(Saulkrasti). Pievienosies Lat-
vijas komponistu jau iemīlē-
jušais Mineapoles amerikāņu 
koris, kas visi kopīgi ar izcilu 
akustiku apveltītajā St. Paula 
katedrālē sniegs koncertu ne 
tikai mums, bet arī vietējai sa -
biedrībai. “Lux Aeterna”! Vēlāk 
svētku apmeklētāji iepazīsies 
arī ar citu Dvīņu pilsētas diev-
namu, Debessbraukšanas ka  toļu 
baznīcu, kur garīgajā kon certā 
uzstāsies gan solisti, gan koŗi.

Sekoja absolūts pretstats – 
iepazīšanās zaļumballe, salā 
Misisipi upē, ar cūku bērēm, 
ēdienu klāstu, un bāru. Jau no 
sākuma katrs būs spiests celties 
no sēdvietas, jo sāksies danči! 
Kurš gan gribēs nokavēt kaut 
vienu danci, lai gan vēlāk sekos 
arī latviešiem klasiskā balles 
mūzika: valši, polkas, fokstroti, 
utt. Teltī mūzicēs “Stokholmas 
spēlmaņi” un pašmāju folk-
loras kopa “Lini”. Ballinieki 
virpuļos griezīsies uz tam pare-
dzētas platformas. Blakus šalks 
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Vai simulācija stimulē?
Baiba Zīle. ”Dzīves simulācija”. Romāns, apgāds ”Zvaigzne ABC”, 2021.g., 272 lpp.

Rudens klāt – laiks riekstot! 
Pulcējamies un piedalāmies prāta spēlē “Cietie rieksti latviešiem pasaulē”!

Baiba Zīle ir Latvijas daudz-
lasītājiem labi pazīstamās 
daudz rakstītājas Monikas Zīles 
meita. Spriežot pēc ”Dzīves 
simulācijas” pasītes un aizmu-
gurējā vāka, šis ir Baibas debi-
jas romāns, kas sākotnēji iz -
nācis jau 2005. gadā un tagad 
(varbūt pārstrādāts un papil-
dināts?) iznācis otrā izdevumā.

Romānu varam iztēloties no -
tiekam mūsu gadsimta sākumā, 
tā tad laikā, kad atjaunotā brīvā 
Latvija nebija vēl ne pustik 
veca, cik tā ir tagad: bet jau tad 
– vēl lata laikos – valodiņā bija 
ienākuši boifrendi un girl-
frendes, bet dzīvē tādi mo -
dernās īstenības atribūti kā 
e-pasts, ar ko pārsūtīt meilus, 
faili un „visu mīlnieku ļau-
nākais ienaidnieks – mobilais 
telefons”. 

Darbotājies romānā, liekas 
domāti esam cilvēki gados uz 
vienu vai otru pusi no trīs-
desmit. Represīvajos padomju 
laikos viņi vēl būs bijuši skol-
nieki, un nekādu šo laiku 
atstātu ietekmi viņos nemana. 
Viņiem nav ne mazākās intere-
ses par polītiku, notikšanām 
plašākā sabiedrībā, sociālām 
problēmām... Viņi grozās tikai 

EDUARDS 
SILKALNS

paši ap sevi vai cits ap citu, 
iegūst un atkal zaudē pretējā 
dzimuma partneŗus, meklē tos 
un pamet, tiecas pēc kaut kādas 
stabilitātes dzīvē, tomēr lāga 
nezina, kur un kā tādu atrast. 

tikai stimulos, jeb vai dzīšanās 
pēc tādiem ir tikai dzīves 
simulācija?

Grāmata pilna dažādu no -
viržu un ekskursu. Dzīves 
simulācija nav izprotama kā 
nupat interpretētā, bet – kopā 
ar skaitli 1337 – arī kā kods un 
parole, vai kā ķīmikālija, alus 
pulveris. Spriedzes uzturēšanai 
jaunā rakstniece gādājusi arī 
par trim līķiem, tie ir policijas 
izmeklētājs Skumbanovičs (jau 
pirmajās lappusēs!), pasaules 
čempions sēņošanā Žilbērs 
Kvakelbekens un viņa palīgs 
Krists Vilciņš. Tomēr par 
detektīvromānu grāmata tā ir 
neizveidojas: autorei tikai tīk 
ieviest un uzturēt sacerējumā 
dažādību un lasītājiem sevis 
izvaicāšanu, vai viņi autores 
pamestos aizmetņus pareizi 
sapratuši. Angļu valodā popu-
lāra ir vārdkopa Tongue in 
Cheeek. Ja rakstnieks, piemē-
ram, izsakās puspajokam, tad 
viņš to dara „ar mēli vaigā”, lai 
neiznāktu nevilši iesmieties, jo 
nav nekā ļaunāka par smiešanos 
par paša jokiem.

Dīvains ir romāna iedalījums 
simt nodaļās, dodot katrai savu 
virsrakstu. Visas nodaļas ir 

vienlīdz gaŗas, divas ar pusi 
lappuses. Esmu gatavs saderēt, 
ka šāds lasāmās vielas pasnie-
gums ir jaunās rakstnieces 
izvēlēts pašdisciplīnas sagla-
bāšanas paņēmiens. Viņa būs 
nolēmusi uzrakstīt romānu 
simt piesēdēšanas reizēs, at -
vēlot katrai cieši noteiktu, 
racionētu pierakstāmā papīra 
devu. Kā sevis trenēšanas 
līdzeklis viņas piegājies attais-
nojies, bet kā ar lasītāju? Retos 
gadījumos jauna nodaļa tur-
pina no vietas, kur iepriekšējā 
beidzas. Biežāk jaunā nodaļa 
nāk ar jaunu vidi, situāciju un 
personām, kas nodaļu īsuma 
dēļ no lasītāja prasa biežu 
pārorientēšanos, un lasījums 
iznāk saraustīts. 

Ir grāmatā pa interesantai 
ainiņai, pa dīvainai situācijai, 
pa oriģinalitātes uzliesmoju-
mam. Lūk, Armands, kas četrus 
gadus pavadījis Briselē, nosauc 
to par vienu no neglītākajām 
Eiropas pilsētām. Pēc  restorānā 
paēstām vakariņām Simona 
ielūdz Egilu uz savu dzīvokli. 
Egils ielūgumu pieņem, bet pēc 
rēķina saņemšanas par patē-
rētajām vakariņām pasludina 
Simonai savu „principu”: ”Es 

gribu, lai viss būtu godīgi. Es 
maksāšu atsevišķi, un tu at -
sevišķi, Lai būtu godīgi.” Kad 
nu abi nonākuši Simonas 
dzīvoklī un atbrīvojušies no 
virsdrēbēm, lai nodotos miesas 
priekiem, Simona atriebdamās 
pēkšņi pasludina: ”Mēs katrs 
sev sagādāsim baudu atsevišķi 
– es atsevišķi, un tu atsevišķi.” 
Vēl viņa piemetina: ”Lai būtu 
godīgi.”

Vārdu līdzības, tuvības dēļ 
teju vai kā obligāts uzpeld 
jautājums: vai tāds romāns par 
simulāciju spēj lasītāju sti  mu-
lēt? – Atbilde atkarīga no tā, cik 
katrs lasītājs prasīgs. Ja kādam 
nav svarīga darbības vide, laik-
mets un laikmeta aktuālitātes, 
viņš var ļauties autores patikai 
uz amizantiem atgadījumiem 
un tīšām ačgārnībām. Dažs cits 
var spriest: tāds ir iznākums, 
kad ilgi valdījusī padomju 
ideoloģija bankrotējusi, bet 
vērtības, kuŗu apgūšanai vārtus 
pavērusi atgūtā brīvība, vēl nav 
paguvušas iekaŗot jaunās vai 
pusjaunās paaudzes sirdis. Hē -
donisms un vaļīgas attiecības 
tad nu pilnvērtīgas dzīves vietā 
veselai paaudzei dod vairs tikai 
dzīves simulāciju.

Viņiem trūkst vadlīniju, pēc 
kādām dzīvot mērķtiecīgi un ar 
jēgu... Viņi tiecas pēc stimu-
liem, kas viņu gaitas padarītu 
interesantākas un krāšņākas. 
Bet vai dzīves jēga meklējama 

Par gaidītu tradīciju jau ir 
kļuvušas prāta spēles “Cietie 
rieksti latviešiem pasaulē”, 
tāpēc ar prieku steidzam 
ziņot, ka 4. oktobrī sākas 
pieteikšanās šā gada spēļu 
turnīram! Saite uz pieteik-
šanos: https://www.cietier-
ieksti.com/pages/registracija

Pagājušajā gadā prāta spēļu 
turnīrā piedalījās 50 koman-
das no 22 valstīm, bet par 
uzvarētājiem kļuva koman-
das “Cep4” (Beļģija), “Poh-
joismaa” (Somija) un “Sa -
lento sievas” (Itālija). Dažas 
atsauksmes: “Esam priecīgi 
par iespēju piedalīties šajā 
projektā! Ar nepacietību 
gaidām visas kārtas un 
radošos uzdevumus.  Esat 
mūs pamatīgi aizrāvuši!”; 
“Mūsu ģimenei Cietie rieksti 
dikti patīk!”; “Ļoti patīk 
dalība šajā erudīcijas spēlē, 
tā ir ļoti aizraujoša!”; “Paldies 
par lielisko kopā būšanas 
laiku, ko pavadām intere-
santās pārdomās par Lat-
viju!”

Šogad aicinām piedalīties 
gan iepriekšējā gada koman-
das, gan arī veidot jaunas 
komandas – diasporas jau-
nieši, ģimenes, draugi, kori 
un deju kolektīvi, kā arī citi 

latviešu valodas – Latvijas 
Republikas valsts valodas un 
Eiropas Savienības oficiālās 
valodas  – statusa nostip ri-
nāšanu un ilgtspējīgu attīs-
tību. Viens no Latviešu valo-
das aģentūras uzdevumiem 
ir sniegt atbalstu latviešu 
diasporai ārvalstīs latviešu 
valodas apguvē un valodas 
saglabāšanā.

Sīkāka informācija: 
Liene Valdmane
Latviešu valodas
aģentūras metodiķe
liene.valdmane@gmail.com
+371 22144144
www.valoda.lv
www.maciunmacies.lv
www.facebook.com/
LVAdiaspora 

Kā spēlēt?
1. Izveidojiet komandu, kurā ir divi līdz pieci dalībnieki.
2. Izdomājiet komandas nosaukumu.
3. Atveriet mājaslapu www.cietierieksti.com, izpētiet sa -

daļu “Latviešiem pasaulē” un reģistrējiet komandu. 
4. Atbilstoši spēļu grafikam skatieties spēles ierakstu un 

iesniedziet atbildes. 
5. Katru spēli var spēlēt un atbildes iesniegt vienu reizi. 
6. Katrā spēlē komanda atbild uz 30 daudzveidīgiem 

jautājumiem par Latvijas dabu, sportu, kultūru, cil vē-
kiem, notikumiem, kā arī veic radošo uzdevumu. 

7. Iegūtais komandas rezultāts tiek publicēts mājaslapā 
www.cietierieksti.com.

8. Kopā notiks piecas prāta spēles. Katra spēle norit vienu 
nedēļu. Komanda pati izlemj, vai spēlēs vienu spēli, vai 
piedalīsies visās piecās spēlēs.

9. Desmit labākās komandas iekļūs finālspēlē. Finālspēle 
notiks 20. novembrī tiešsaistē. 

10. Vērtīgas balvas saņems gan katras spēles labākie un 
veiksmīgākie, gan finālspēles uzvarētāji!

interesenti, kuru mītnes 
zeme ir ārpus Latvijas, pul-
cējieties un piesakieties! 
Atgādinām, ka prāta spēles 
jautājumi ir piemēroti gan 
jauniešiem, gan pieaugu-
šajiem  – zinātkāriem, azar-
tiskiem un jautriem latvie-
šiem visā pasaulē!

Tieši tik ērti un vienkārši 
– jautrs vakars, jaunas zi -
nāšanas un labākie tiek pie 
balvām! Pirmās spēles at -

bildes var iesniegt no 11. līdz 
17. oktobrim. Nākamo spēļu 
norises laiki: www.cietie-
rieksti.com.

Spēļu turnīru organizē 
Latviešu valodas aģentūra 
sadarbībā ar prāta spēļu 
zīmolu “Cietie rieksti”. Lat-
viešu valodas aģentūra ir 
Izglītības un zinātnes minis-
trijas pārraudzībā esoša tiešā 
pārvaldes iestāde, kuras 
darbības mērķis ir veicināt 
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L AT V I JA  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

(Turpinājums 10. lpp.)

     
S P I L G T S  C I TĀT S

Intelektuālā žurnāla Rīgas Laiks š. g. septembŗa numurā 
publicēta plaša intervija ar Vītautu Landsberģi, pirmo atjauno-
tās Lietuvas valsts vadītāju, drosmīgu un cienītu pasaules mē  ro-
ga polītiķi un lietuviešu mākslinieka un komponista M. K. Čur-
loņa daiļrades pētnieku. Savu bezbailību viņš jo spilgti pie rādīja 
laikā – 1988. – 1991. gadā. Par šo laiku un Gorbačovu arī šis citāts.

Rīgas Laika  jautājumi un Vītauta Landsberģa atbildes.
 

Sakiet, vai jūs atceraties savu 
tikšanos ar Ričardu Niksonu?

 Tā lielos vilcienos.
 Vai šis cilvēks ir cilvēcīgs?
Manuprāt, jā, bet kā to var 

noteikt? Viņš bija priecīgs, 
ka ciemojas pie mums, ka ir 
atbraucis. (..) Tāpēc, ka bija 
atbraucis pie cienījamiem 

ļau dīm. Viņš nebrauca at -
balstīt neliešus.
 Vai pēc šīs jūsu klasifikācijas 

Michails Gorbačovs uzvedās kā 
nelietis?

 Daļēji. Lai gan “nelietis” būtu par stipru teikts. Vājš cilvēks, 
neatbilstošs savam stāvoklim konkrētajā situācijā. Vēl jo vairāk  
savai oficiālajai  pozicijai. Patiesībā jau viņš nebija  virspavēlnieks. 
Taču uz viņu skatījās kā uz bruņoto spēku virspavēlnieku. 

Un viņš ar vienu pavēli būtu varējis  apturēt...
 Būtu varējis. Ja vien viņš būtu cits cilvēks. Ja Gorbačovs 

nebūtu bijis tas Michails Sergejevičs, kuŗš neapturēja. Ja ar viņu 
piepeši kaut kas būtu atgadījies, kaut kāds iekšējs apvērsums, 
pārdzimšana citā kvalitātē. (..)

 Vai jūs aicinājāt viņu publiski izteikties?
 Jā. Atkāpties no tās stulbās nolieguma pozīcijas un mūžīgajiem 

meliem, ka viņš neko neesot zinājis. Jeļcins viņam tajā naktī 
zvanīja un lūdza izbeigt tās šausmas. Vai viņš gulēja? Laikam jau 
negulēja. Muldēt, ka “es neko nezināju”,  ir kaut kā necienīgi. 
Jebkuŗam cilvēkam, it sevišķi tādam, kuŗš atrodas tik redzamā 
pozīcijā, gandrīz virspavēlniekam, lai gan es saprotu, ka viņš 
nebija nekāds virspavēlnieks. Viņš baidījās no vadības. Un 
viņam to nebūtu atļāvuši. Iespējams, viņš pat bija jautājis, kā 
viņam rīkoties. “Kā, tev nav skaidrs, kā jārīkojas komūnistam 
un lielvalsts vadītājam?!”  

Bija tāds gadījums. 25 gadus pēc tam, kad amerikāņi bija 
zaudējuši kaŗu Vietnamā, bijušais ASV aizsardzības sekretārs 
Roberts Maknamara aizbrauca uz pārrunām ar Vietnamas 
militāro vadību, lai tiktu skaidrībā par vienu jautājumu: 
kāpēc amerikāņi zaudēja? Maknamaru uzaicināja pusdienās, 
kuŗu laikā viņš šo jautājumu uzdeva. Un kāds vietnamietis 
atbildēja: “Ļoti vienkārši – jūs mūs nesapratāt, tāpēc zaudē
jāt.” Vai varētu teikt, ka Michails Gorbačovs nesaprata lietu
viešus un latviešus, kā arī pārējos aktīvistus?      

Protams, ka nesaprata, bet tas vēl nebija viss. Viņš vispār neko 
nesaprata, arī pats sevi. Es šaubos, ka viņš sev uzdeva jautājumu 
par sirdsapziņu, par savu rīcību. “Bet vai es rīkojos pareizi?” 
Diez vai viņš sev  tā teica. Priekš kam mocīties šaubās pēc tam 
varbūt kauties ar bezmiegu, ja var vienkārši atmest ar roku: ai, 
sīkums... La morte é nulla! (Nāve nav nekas! – Red.)

Par valstsvīra 
sirdsapziņu, rīcību, 

nesaprašanu

***
LR ārlietu ministrs 

Informācijas un demokratijas 
samitā

24. septembrī Latvijas ārlietu 
ministrs Edgars Rinkēvičs pie da-
lījās Francijas puses rīkotājā In -
for mācijas un demokratijas sa -
mitā. Pasākums notika Ņujorkā 
(ASV) Apvienoto Nāciju Orga ni-
zācijas (ANO) Augsta līmeņa ne -
dēļas ietvaros.

Savā uzstāšanās E. Rinkēvičs 
norādīja, ka viena no Covid-19 
pandēmijas mācībstundām ir dez-
informācijas lielā loma vīrusa 
izplatīšanās veicināšanā globālajā 
mērogā. “Mēģinājumi noliegt vī -
rusa pastāvēšanu, konspirācijas 
teorijas un maldīgas informācijas 
izplatīšana par vīrusa un tā iero-
bežošanu nodara milzīgu kaitē-
jumu cilvēku veselībai,“ atzīmēja 
Latvijas ārlietu ministrs. (..)

Savā uzrunā ministrs uzsvēra, 
ka Latvija ANO ietvaros ir kļuvusi 
redzama dezinformācijas apkaŗo-
šanas un medijpratības veicinā-
šanas jautājumos. 25. martā ANO 
Ģenerālajā asamblejā tika pie-
ņem ta pirmā ANO rezolūcija par 
medijpratības un informācijas pra-
tības veicināšanu globālā līmenī. 
Latvija piedalījās šīs ANO rezo lū-
cijas izstrādē un atbalsta lobēšanā.

***
Grāfs Lambsdorfs: Vācijas un 

Latvijas attiecības ir stipras

Vācijā pašlaik turpinās sarunas 
ar jaunās valdības veidošanu, bet, 
lai kas arī būtu pie varas, Vācijas 
attieksme pret Baltiju un Latviju 
nemainīsies. Tā intervijā LTV 
raidī jumam Pasaules Panorāma 
sa ka grāfs Hāgens Lambsdorfs, 
kuŗš 1991. gadā kļuva par pirmo 
Vācijas vēstnieku Latvijā pēc ne -
at karības atjaunošanas. Pirms 30 
gadiem, kad Latvija bija atguva ne -
atkarību, grāfs Lambsdorfs strā -
dāja vēstniecībā Vašingtonā. Tur 
saņēma zvanu no Vācijas Ār  lietu 
ministrijas, kas aicināja dažu stun-
du laikā pieņemt lēmumu kļūt 
par vēstnieku Latvijā, zemē, no 
kuŗa nāk arī viņa dzimtas sak nes.

“Tas bija trešdienas rīts, kad 
mans draugs un bijušais kollēga, 
kuŗš tolaik bija atbildīgs par per-
sonālu, man piezvanīja un sacīja: 
“Tev ir divas stundas, lai izlemtu, 
jo ministrs grib zināt pēc divām 
stundām.” Līdz ar to man vaja-
dzēja būt diezgan ātram, lai pie-
ņemtu lēmumu.” 

“Protams, viens no iemesliem, 
kādēļ es ne tikai varēju, bet kādēļ 
man vajadzēja pieņemt šo lēmu-
mu, bija tas, ka mana dzimta 
Latvijā ieradās jau 16. gadsimtā. 
Es zināju Latvijas, Kurzemes, Li -

vo nijas, Igaunijas vēsturi. Daudzi 
no Lambsdorfu dzimtas vēl pirms 
Pirmā pasaules kaŗa dzīvoja Kur-
zemē, un tādēļ es nolēmu – tā ir 
mana tēva un vecvecāku zeme un 
man tur ir jādodas.”

Daži fragmenti no LTV žur nā-
listes Inas Strazdiņas sarunas ar 
grāfu Lambsdorfu.

Vai jūs atceraties, kāda Rīga 
toreiz izskatījās? Mēs taču tikko 
bijām ieguvuši neatkarību, bi 
jām vēl ar vienu kāju padomju 
vidē un domāšanā.

Grāfs Hāgens Lambsdorfs: 
Lat vija tolaik izskatījās ļoti apspie-
sta, tā arī bija apspiesta. Atceros, 
tas bija sestdienas rīts, un es biju 
iz    gājis ielās. Redzēju, kā kāds 
jauns latvietis ar ieroci stāvēja pie 
mājas, gatavs aizstāvēt to pret 
krievu ka  ŗavīriem. Es aizgāju līdz 
Doma laukumam, gribēju noiet 
gar Sa  eimas ēku, bet tas nebija 
viegli, jo ielu aizšķērsoja betona 
bluķi. Tā bija diena, kad OMON 
kaujinieki tikko bija pametuši 
Rī  gu un, aizbraucot, uz mašīnām 
uzlīmējuši lapu ar uzrakstu “Mēs 
būsim at  pakaļ!”.”(..)

Pašlaik ir svarīgs laiks Vācijai, 
jo pēc 16 gadiem kancleres ama
tā šo posteni pamet Angela Mer
kele. Nākusi no Austrumvācijas, 
viņa labi zināja mūsu vēsturi. 
Mēs vēl nezinām, kurš būs nā 
kamais Vācijas kanclers. Iespē
jams, tas būs sociāldemokratu 
līderis Olafs Šolcs. Kā jūs do 
mājat, vai tā pati attieksme sa 
glabāsies?

Protams, es neesmu pareģis,  
bet esmu diezgan pārliecināts, ka 
attiecības starp Latviju un Vāciju 
paliks līdzšinējās. Kādēļ gan tām 
būtu jāmainās?

Ņemot vērā, ka pie mūsu ro 
be žām rēgulāri notiek Krie vijas 
mi  litārās mācības un ir apdrau
dēju mi arī no Baltkrievijas pu     
s es, vai mēs varam justies pilnī 
bā droši?

Patiešām lieli Krievijas militārie 
manevri var būt bīstami un nevar 
zināt, kas var notikt, taču Baltijas 
valstis ir NATO locekles un Krie-
vija nekad nav uzdrošinājusies 
aizskart NATO valsti vai pat tās 
robežu. Nē, Krievija to nedarītu.

***
Gaisa spēku jaunie kaŗavīri 

piedalās pārbaudījumā 
“Berešu maršs”

Gaisa spēku Aviācijas bazē Liel-
vārdē četras dienas norisinājās 
teo rētisko un fizisko uzdevumu 
piesātinātais “Berešu maršs”.

Tajā jauno Gaisa spēku kaŗavīru 
uzdevums bija ne tikai soļot des-
mit kilometrus gaŗu distanci un 
veikt dažādus uzdevumus, bet arī 
integrēties un iepazīties ar katras 
Gaisa spēku vienības darbu.

***
Latvija saņēmusi Janssen 
vakcīnas pret Covid-19 

Latvija 5. oktobrī, saņēmusi 21 
600 kompanijas Johnson & Joh n 
son  meitas uzņēmuma Janssen 

ražotās vakcīnas pret Covid19 
devas, informēja Nacionālā vese-
lības dienesta Vakcinācijas pro-
jekta birojā. Sagaidāms, ka šo vak-
cīnu piegādes notiks arī turpmā-
kajās nedēļās.

Veselības ministrs Daniels Pav   -
ļuts (Attīstībai/Par!) Ministru 
kabineta sēdē informēja – sagai   -
dāms, ka tuvākajās nedēļās Latvija 
turpinās saņemt Janssen piegādes, 
turklāt lielākā skaitā, līdz ar to,  
pēc ministra teiktā, varēs turpināt 
nodrošināt pieprasījumu pēc šī 
ražotāja potes. Pavļuts informēja, 
ka pagājušajā nedēļā pieaudzis 
vak cinācijas temps, ko viņš daļēji 
saistīja ar Janssen vakcīnas pieeja-
mību pēc pauzes, kas bija vēro-
jama augustā. Vakcinācijas kursa 
pabeigšanai ar Janssen vakcīnu 
nepieciešama viena deva.

***
Sinfonietta Rīga saspēlējas ar 

charismātisku vācu vijolnieku

Florians Donderers

Rudens kamermūzikas festivāla 
noslēguma koncertā 9. oktobrī 
Lielajā ģildē Sinfonietta Rīga sa -
spē lējās ar Brēmenes Vācu kamer-
filharmoniķu koncertmeistaru, 
charismātisko vijolnieku  Florianu 
Dondereru. Skanēja Jozefa Haid-
na uvertīra operai “Neapdzīvotā 
sala”, Ferdinanda Rīsa Koncerts 
vijolei un orķestrim un Franča 
Šūberta agrīnās daiļrades meis-
tardarbs – “Traģiskā” simfonija.

***
Baltijas Asamblejas balva –
Gintai GerhardeiUpeniecei
Ar Baltijas Asamblejas (BA) 

bal vu mākslā šogad apbalvos 
mākslas zinātniecei Gintu Ger-
hardi-Upenieci, 8. oktobrī lēmu -
si starptautiska žūrija. Gerhardi-
Upenieci apbalvos par starptau-
tiskā izstāžu cikla “Nepieradinātās 
dvēseles. Simbolisms Baltijas val-
stu mākslā” īstenošanu,

***
Par “Lielo Kristapu” 
sacentīsies četri darbi

Katēgorijā labākā pilnmetrāžas 
spēlfilma balvai nominēta reži-
sores Daces Pūces filma “Bedre”, 
re  žisora Dāvja Sīmaņa “Gads 
pirms kaŗa”, režisores un produ-
centes Lailas Pakalniņas “Spogulī” 
un režisores Martas Elīnas Mar-
tinsones filma “Tizlenes”.

Katēgorijā labākā īsmetrāžas 
spēlfilma par uzvaru sacentīsies 
režisores Ilzes Burkovskas-Jakob-
senas filma “Atseko man”, režisora 
Intara Rešetina filma “Flauta” un 
režisora Jāzepa Podnieka filma 
“Negaiss”.

Par labākās pilnmetrāžas doku-
mentālās filmas godu sacentīsies 

režisors Andrejs Verhoustinskis 
ar filmu “Delle”, režisors Vitālijs 
Manskis ar filmu “Gorbačovs. 
Paradīze” un režisors Ivars Zvied-
ris ar filmu “Uz neredzīti, Brasa!”.

Savukārt katēgorijā labākā īs -
metrāžas dokumentālā filma par 
uzvaru sacentīsies režisoru Māra 
Maskalāna un Kristīnes Garklāvas 
filma “Melnā stārķa kungs”, reži-
sora un producenta Ivara Zviedra 
filma “Nesaprastie”, režisora Paula 
Ķestera filma “Pārceltuve” un re -
žisores Elzas Gaujas filmas “Pro-
fesors un Gena”.

Katēgorijā par labāko daudz-
sēriju filmu sacentīsies režisora 

Alvja Hermaņa “Aģentūra”, reži-
so ru kopas veidotā filma “Emīlija. 
Latvijas preses karaliene” un reži-
soru kopas veidotā filma “Paliec 
negātīvs”.

***
Jēkabpils novadā restaurēta 

sena altārglezna, 
kas kādreiz piederējusi grāfu 
Borhu dzimtai. Īpašs stāsts saista 
gleznu un Polijas Karalisti.

Svētbilde tika atrasta Atašienes 
katoļu baznīcā un atjaunota pēc 
vietējā prāvesta iniciātīvas.
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kuŗu Geņa sauc par savām otra-
jām mājām. (Pēc laikraksta Lat
vietis)

Ziņas īsumā
• Ņemot vērā valdības aicinā-

jumu mazināt Covid19 saslim-
šanas riskus un no 11. oktobŗa iz -
sludināto ārkārtas situāciju, Swed
bank no pirmdienas, 11. oktobŗa 
klientu apkalpošanu klātienē veiks, 
ievērojot epidemioloģiski dro
šas vides augstākās prasības, 
informēja bankas mediju attie-
cību vadītājs Jānis Krops.

• 19. gadsimta kuģa vrakam, 
ko nesen atrada Daugavgrīvas 
plud malē, piešķirts jaunatklāta 
kul tūras pieminekļa statuss. Šādu 
lēmumu pieņēmusi Nacionālā 
kultūras mantojuma pārvalde. 
Tu  vākajā laikā atraduma vietu iz -
pētīs ar ģeoradaru. 

• Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas biroja (KNAB) liet-
vedībā patlaban ir viens krimināl-
process par iespējamiem nozie-
dzī giem nodarījumiem vakcinā-
cijas pret Covid19 procesā, aģen-
tūrai LETA apstiprināja KNAB.

• 9. oktobrī, Latvijā novērota 
jau na putnu suga – Sibirijas čaks
tīte (Saxicola maura), portālam 
LSM pavēstīja jaunās putnu sugas 
novērotāji Jānis Ukass, Andris 
Klepers un Ivars Brediks. Čakstīte 
nofotografēta Paipu ciemā Nīcas 
pagastā, Dienvidkurzemes nova-
dā, kur tā ceļmalā aktīvi barojās  
ar kukaiņiem.

Ziņas apkopojis P. Karslons

***
Daugavpils pieteikumā 

“Eiropas Kultūras 
galvaspilsētas”

titulam uzsver nepieciešamību 
meklēt kopīgu valodu. Daugavpils 
sevi piesaka ar kultūras program-
mu, kuŗas koncepcijas nosauku-
ms ir “Kopīga valoda: meklēt, 
radīt, runāt” jeb Lingua Franca: 
meklēt, radīt, runāt”.

Daugavpils Marka Rotko māks
las centra pagalmā uzstādīta 
Izlādesuzlādes siena – vieta in 
teraktīvai mākslas akcijai, kuŗā 
piedalīties aicināts ikviens

***
Genovefas Janmeijas 

100 gadu jubileja
25. septembri adelaidieši gaidī -

ja ar nepacietību. Sen jau iepriekš 
bija zināms, ka visi Genovefas 
Janmeijas draugi tiks aicināti uz 
svinībām, lai svinētu jubilāres 100 
gadu dzimšanas dienu. Svinības 
notika Daugavas Vanagu namā, 

Koncertos Anglijā un Īrijā 
grupa sola atskaņot savus jaunā-
kos skaņdarbus, kā arī visiem 
zināmās un tautā iemīļotās dzies-
mas, kā “Lidmašīnas”, My Star un 
Maybe. Grupas “Prāta Vēt ra”” 
koncerts Dublinā notiks 20. no -
vembrī plkst. 20 The Helix, Ma 
hony Hall, Collins Ave, Whitehall, 
Dublin 9

*
21. oktobrī klajā nāks grupas 

“Prāta vētra” jaunākais albums 
“Gads bez kalendāra”, kas šoreiz 
būs ne tikai klausāms, bet arī ska-
tāms koncertfilmā, informēja 
gru pas pārstāvji. ““Gads bez k  a -
len dāra” – liekas, ka trāpīgi izde-
vās definēt šo laiku. Manā ka -
lendārā līdz šim bija grūti atrast 
brīvu ailīti, bet 2020. gadā tas 
stāvēja pilnīgi tukšs. Un tad šajā 
tukšumā sāka parādīties dzies-
mas,” par jauno albumu stāsta 
mūziķis Renārs Kaupers.

Grupa jauno albumu nolēmusi 
izdot neparastā formātā – īpaši 
izveidotā studijā tika nofilmētas 
visas jaunā albuma dziesmas 
dzīvajā izpildījumā – “Prāta vētra” 
skatītāju vērtējumam piedāvā 
koncertfilmu, kurā kā īpašie viesi 
piedalās arī grupa “Tautumeitas”, 
Ansis, Dons, Intars Busulis un 
populārais aktieris Saša Petrovs 
no Krievijas. Kā solīts koncertfil-
mas aprakstā, skatītājus sagaida 
“krāšņas dekorācijas, lielkoncerta 
cienīgas videoprojekcijas, īpaši 
veidota choreografija, profesionāli 
dejotāji, neona grims, akrobāti un 
pat īsts zirgs”.

***
Sākusies dziesmu pieteikšana 

“Supernovai”
7. oktobrī sākusies dziesmu 

pieteikšana Latvijas Televīzijas 
dziesmu konkursam “Supernova 
2022”, kuŗa uzvarētājs iegūs iespē-
ju piedalīties 66. starptautiskajā 
Eirovīzijas dziesmu konkursā Ita-
lijā. Dziesmas iespējams pieteikt 
līdz 7. decembrim.

***
Tēlniece Vija Ilze Dzintare 

aicina apskatīt 
savu jubilejas izstādi “Akmens   
tēli fotografijās, medaļas bronzā” 
Rīgas Latviešu biedrības Baltajā 
zālē. Izstāde apskatāma līdz 29. 
oktobrim.

Vija Ilze Dzintare ir ne vien 
izcila tēlniece un medaļu māksli-
niece, bet arī aktīva Rīgas Latviešu 
biedrības Vizuālās mākslas ko -
misijas biedre. Ar šo darbu un 
izstādi V. I. Dzintare svin savus 80 
gadu mūža svētkus. Izstādē eks-
ponētas mākslinieces nozīmīgā -
ko vides un monumentālo darbu 
fotogrāfijas –  komūnistiskā tero-
ra upuru pieminekļis Baltezera 
kapos, Sv. Pētera baznīcā un Prei-
ļos, kā arī Grobiņas pilsētas zīme 
un ievērojamu cilvēku portreti 
akmens tēlos. Ekspozīciju papil-
dina plašs medaļu klāsts un 
sīkplastika.

***
Latvijas Nacionālās operas 

un baleta Jaunajā zālē 
30. septembrī pirmizrādi pie -
dzīvojis balets “Divi metri”, ko 
veidojuši choreografi Elza Lei-
mane, Antons Freimans un Ai -
vars Leimanis sadarbībā ar scēno-
grafu Andri Freibergu, kostīmu 
mākslinieci Kristīni Pasternaku 
un gaismu mākslinieku Kārli 
Kaupužu. “Divi metri” ir choreo-
grafu Elzas Leimanes, Antona 
Frei mana un Aivara Leimaņa 
vienlaikus gan nopietna, gan hu -
mora pilna reakcija uz baleta 
mākslinieka pieredzi pandēmijas 
laikā. Iestudējumu apvienojošais 
elements šoreiz ir baleta māksli-
nieku runātais vārds.

***
Gada balvas teātrī 

“Spēlmaņu nakts” norise 
šogad atšķirsies – ierasto nomi-
nāciju vietā teātri paši varēja iz -
virzīt četrus iestudējumus, kas 
piedalīsies izrāžu konkursā, 6. ok -
tobŗa preses konferencē infor-
mēja Latvijas Teātra darbinieku 
savienības pārstāvji. Savukārt bal-
vu par mūža ieguldījumu šogad 
saņems komponists Imants Kal-
niņš.

***
Liepājas Kultūras pārvaldē

notika balvu ieguvēju apbalvo ša-
nas sarīkojums. Rakstnieka Ego-
na Līva piemiņas balvu “Krasta 
ļau dis”  saņēma Maija Migla-
Strei  ča par romānu “Matildes 
gad  simts” (attēlā). 

Šis bija 11. konkursa norises 
gads, godinot latviešu literātūras 
klasiķi un kinoscēnaristu. Pie mi-
ņas balvu tradicionāli piešķir 
divās katēgorijās. – par labāko ori-
ģinālliterātūras prozas darbu lat-
viešu valodā un par labāko skolu 
jaunatnes literāro darbu. Galveno 
balvu skolēnu radošo darbu sa -
ņēma Austra Litauniece no Rē -
zek nes 5. vidusskolas par darbu 
“Nepaliekošs”. Vēl tika piešķirtas 
Liepājas Rotary kluba, Liepājas 
speciālās ekonomiskās zonas u. c. 
balvas.         

***
“Prāta Vētra” 

uzstāsies Britu salās

Grupa “Prāta Vētra”, kuŗas kon-
certi Britu salās pagājušajā gadā 
vispirms tika pārcelti, bet vēlāk arī 
atcelti, tagad ir izziņojusi jaunu 
koncerttūri “Gads bez kalendāra”. 
16. novembrī skatītāji un klausī-
tāji tiek gaidīti Mančestrā, 17. 
novembrī – Birmingemā, valsts 
svētkos, 18. novembrī – Londonā, 
bet 20. novembrī Dublinā.

***
Rita Grendze darbojas 
Ženēvas mākslas centrā

Rita Grendze ir pirmās paau-
dzes amerikāniete, kas dzimusi 
imigrantu latviešu ģimenē. Uzau-
gusi Manitobā, Kanadā. 

Rita Grendze 1987. gadā iegu -
va bakalaura gradu tekstilmākslā 
Klīv landes Mākslas institūtā, 
1994. gadā – maģistra gradu 
Kren  brukas Mākslas akadēmijā. 
Vēlāk viņa Latvijā studēja simbo-
liku latviešu tautas tērpā. Ritas 
Grendzes darbi ‒ tostarp monu-
men tālās instalācijas – bijuši izstā-
dīti Čikāgā un Latvijas Nacionā-
lajā bibliotēkā. 

Rita Grendze dzīvo Ženēvā un 
Ženēvas Mākslas centrā ir nozī-
mīgā amatā – mākslinieku sabied-
risko attiecību speciāliste.    

***
Rīgā atklās Čaka piemiņas cilni

Svinot Aleksandra Čaka 120. 
dzim šanas dienu, 14. oktobrī 
plkst.14 Rīgā, Lāčplēša ielā 48, 
atklās Čaka piemiņas cilni, aģen-
tūru LETA informēja Rīgas paš-
valdības kultūras iestāžu apvienī-
bas mediju un komūnikācijas 
projektu vadītāja Vineta Žilinska. 
Čaks dzimis 1901. gada 27. okto-
brī, bet pēc vecā stila – 14. oktobrī, 
tādēļ izraudzīts šis datums. Sa  vu-
kārt nams Lāčplēša ielā 48 ir dzej-
nieka pēdējā dzīves vieta, kur viņš 
dzīvoja no 1937. līdz 1950. gadam 
un kuŗā jau vairāk kā divdesmit 
gadus darbojas Aleksandra Čaka 
mūzejs. Čaka piemiņas cilni, kuŗa 
vadmotīvs ir dzejnieka rindas no 
dzejoļa “Pilsētas zēns”, veidojis 
mākslinieks Aivars Vilipsons.

***
Atzīmējot latviešu

 rakstnieka un dzejnieka 
Jāņa Poruka jubileju

16. oktobrī plkst.13 Jaņa Rozentā-
la un Rūdolfa Blaumaņa mūzejā 
notiks priekšlasījumi “Jānim Po -
rukam-150”, aģentūru LETA in -
formēja mūzeja pārstāve Maija 
Ārena. Viņa pavēstīja, ka septiņos 
priekšlasījumos Memoriālo mū -
zeju apvienības speciālisti, katrs 
pārstāvot savas personības mū -
zeju, stāstīs par Aspazijas, Raiņa, 
Jāņa Akuratera, Krišjāņa Barona, 
Blaumaņa, Andreja Upīša un Ro -
zentāla saistību un saskarsmi ar 
Poruku. Raiņa un Aspazijas va -
sar nīcas speciāliste Astrīda Cīrule 
iepazīstinās ar temu “Aspazija un 
Poruks. Redakcijas dzīves ainas”. 
19. gadsimta un 20. gadsimta mija 
ir laiks, kad Arnolda Plātesa pre-
ses izdevumu Mājas Viesis, Mājas 
Viesa Mēnešraksts un Dienas 
La pa redaktori Pēteris un Her-
mīne Zālītes redakcijā pulcē vēlā-
ko klasiķu plejādi. Šeit kopā strā -
dā Blaumanis, Poruks, Aspazija, 
Augusts Deglavs.

KANADA. Latvijas vēst-
nieks Kārlis Eichenbaums, tieko-
ties ar Otavas Publiskās biblio-
tēkas Sanisaidas (Sunnyside) no -
daļas vadītāju Filipu Robertu 
(Philip Robert), dāvināja virkni 
Latvijā izdotās grāmatas angļu 
valodā. Latvijas vēstniecība Kana-
dā aktīvi iesaistās un atbalsta Ei -
ropas Savienības kultūras un izglītības pasākumus, viens no tiem ir 
Eiropas Savienības grāmatu klubs, kas darbojas Otavas Publiskās 
biblio tēkas Sanisaidas filiālē. Bibliotēkas fondos jau ir Latvijas vēst-
niecības sagādātās grāmatas par Latviju un latviešiem. 

ĪRIJA. Latvijas vēstnieks Īrijā Jānis Sīlis un padomniece Edīte 
Medne kopā Latvijas uzņēmēju un izglītības nozares pārstāvju dele-
gāciju devās reģionālajā vizītē uz Limeriku. Shannon Foynes Port vēst-
nieks Jānis Sīlis tikās ar ostas vadītāju Pat Keating, lai pārrunātu iespē-
jamu nākotnes sadarbību starp Shannon Foynes Port un Latvijas ostām. 
Rīgas Brīvostas Komercdarbības un klientu atbalsta nodaļas vadītājam 
Kasparam Tiesnesim bija iespēja uzstāties ar prezentāciju par Rīgas 
Brīvostu un kopā kopā ar Jerry Hallisey, Head of Business Develpoment, 
pārrunāt jau konkrētākus iespējamās sadarbības virzienus.

• 4. oktobrī Latvijas vēstniecībā Īrijā notika Latvijas un Īrijas Biznesa 
forums, kas tika organizēts sadarbībā ar LatWest un Īrijas Latvijas 
Tirdzniecības kameru. Īpašs paldies Kameras valdes priekšsēdei Ilzei 
Krēsliņai. Atklājot Forumu, Latvijas vēstnieks Jānis Sīlis pateicās visiem 
klātesošajiem par izrādīto interesi sadarbībai ar Latviju un aicināja 
izmantot šo Forumu Latvijas un Īrijas tirdzniecības sakaru stiprināšanai. 
Sirsnīgus vārdus Latvijai veltīja arī bijusī senatore Marie Louise 
O’Donnell, kura ir tikko atgriezusies no 10 dienu ilga Latvijas apmek lē-
juma un kura aicināja īru pārstāvjus nopietni apsvērt sadarbības 
iespējas ar Latviju dažādās jomās. 

POLIJA. Atzīmējot Latvijas un Polijas diplomātisko attiecību 
simtgadi, Latvijas simtgadi un Latvijas un Polijas diplomātisko attiecību 
atjaunošanas 30. gadadienu, šā gada oktobrī izdots 2020. gada 17. jan-
vārī Varšavā notikušās starptautiskās zinātniskās konferences “Polija-
Latvija, diplomātisko un militāro attiecību 100 gadi” rakstu krājums. 
Tajā iekļauti 12 konferences laikā nolasītie referāti (angļu vai poļu 
valodā) un kopsavilkumi. Referātos galvenokārt analizēta Latvijas un 
Polijas sadarbība starpkaŗu periodā, īpašu uzmanību veltot sadarbībai 
militārajā jomā un diplomātijā.

Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas 

valsts budžeta līdzekļiem
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STREIPS

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

JURIS 
LORENCS

Savulaik pastāvēja tāda zinātne 
kā “sovjetoloģija” (sovietology), 
kas pētīja polītiskos, saimniecis-
kos un  sabiedriskos procesus bi -
jušajā Padomju Savienībā. Šodien 
to nomainījušas “Krievijas studi-
jas” vai “postpadomju telpas” pēt-
nie cība. Tās visas bija un ir cienī -
jamas zinātnes, kas balstās uz fak-
tiem, statistiku un socioloģiskām 
aptaujām. Bet padomju laikos pa -
stāvēja vēl kāda visai dīvaina pēt-
niecības nozare, kas arī  pre ten - 
dē ja uz zinātnes nosaukumu – 
“kremlinoloģija” (kremlinology). 
Kā jau liecina pats nosaukums, tā 
mēģināja izdibināt Kremļa varas 
gaiteņu noslēpumus. Es atceros – 
kad manos vidusskolas laikos 
(1970. gadu beigās) vēstures stun-
dās lika lasīt kompartijas kārtējā 
kongresa materiālus, mani un 
kla sesbiedrus visvairāk uzjautri-
nāja dīvainas frazes, piezīmes, kas 
bija ieliktas iekavās pa vidu kom-
partijas funkcionāru runām. Pie-
mēram: “aplausi”, “vētraini aplau-
si”, “viļņošanās zālē”, “smiekli”, 
“ap  lausi, kas pāraug skaļās ovā ci-
jās”, “saucieni zālē – pareizi!”,  “sau-
cieni zālē – lai dzīvo Komūnistis-
kā partija, lai dzīvo biedrs Brež-
ņevs!”,  “visi dzied Internacionāli”. 
Izrādās, tie nebija parasti iestarpi-
nājumi, bet gan īpašas zīmes, ar 
kuŗu palīdzību visvarenā kom-
partija sūtīja signālus saviem 
bied riem un pasaulei. Tas tur, lūk, 
ies uz augšu pa karjēras kāpnēm 
(“vētraini aplausi”), cits labākajā 
gadījumā paliks savā vietā (vien-
kārši “aplausi”). Bet vēl trešais, 
kuŗš nav laists pie vārda un nav 

Kremlinoloģija ir atgriezusies
pat pieminēts, visdrīzāk tiks 
aizsūtīts pensijā jeb “pelnītā atpū-
tā”, kā toreiz mēdza teikt. Tie bija 
laiki, kad Rietumu eksperti stu-
dēja fotografijas, kuŗās varēja re -
dzēt Polītbiroja locekļu izkārtoju-
mu uz Ļeņina mauzoleja svinīgo 
gājienu un militāro parāžu laikā. 
Kuŗš tuvāk vadonim, tas augstāks 
rangā! Sevišķi vērtīgas bija bēru 
fotografijas. Kā likums, Mūžībā 
aizsauktā vadoņa zārka nesējs un 
galvenās bēru runas turētājs bija 
arī nākamais “ģenseks”, jeb Komū-
nistiskās partijas ģenerālsekretārs.

“Kremlinoloģija” attīstījās tā -
pēc, ka padomju sistēma bija no -
slēgta un slepena. Tikai desmit 
Jeļcina valdīšanas gados, laikā no 
1991. līdz 2000. gadam, Krievija 
kļuva daudzmaz atklāta un izpro-
tama. Nākot pie varas bijušajam 
čekistam Vladimiram Putinam, 
pār Kremli atkal sāka nolaisties 
noslēpumainības plīvurs. Vēl vai-
rāk – tagad tas sāk nolaisties arī 
pār Krieviju. Cilvēkiem, organizā-
cijām un medijiem tiek piekari-
nātas birkas “ārvalstu ietekmes 
aģents”. Krievijā klīst dīvainas 
baumas, kuŗās traģēdija mijas ar 
komēdiju. Vēl pirms gadiem di -
viem televīzijā varēja vērot, kā 
bijušais prezidents un valdības 
vadītājs Dmitrijs Medvedjevs 
dzer tēju kopā ar Putinu, kā viņi 
dodas pārgājienā, makšķerē un 
apcer “mūžīgās Krievzemes” no -
slēpumainos likteņus. Tagad ru -
nā, ka Medvedjevs, kuŗam solīja 
spožu polītisko nākotni, esot no -
nācis pārāk tuvās attiecības ar 
alkoholu un tāpēc “norakstīts kā 

bezcerīgs”. Ka viens no iespē ja ma-
jiem Putina varas mantiniekiem 
varētu būt tagadējais aizsardzības 
ministrs Sergejs Šoigu, kopā ar 
kuŗu Putins parasti pavada atva-
ļinājumus Sibirijas taigā. Un atkal 
citas baumas – ka šie kopīgie iz -
braukumi esot vien viltus ma -
nevrs, lai novērstu uzmanību no 
patiesā varas pārņēmēja. 8. sep-
tembrī  Krievijas ziemeļos netālu 
no Noriļskas pilsētas dīvainos 
aptākļos gāja bojā viena no augs-
tākajām valsts amatpersonām- 
ārkārtējo lietu ministrs Jevgēņijs 
Ziničevs. Viņš esot pastaigājies pa 
Irkindas upes ūdenskritumu, pa -
slīdējis un kopā ar draugu iegā -
zies 30 metru dziļā aizā. Bet tādi 
cilvēki kā Ziničevs, kuŗš pēc ranga 
bija sestā vai septītā augstākā 
amatpersona Krievijā, nekur neiet 
bez apsardzes. Vēl vairāk – ja ap -
sardze aizrāda, ka, piemēram, pa -
staigāties pa slidenu ūdenskritu-
ma malu ir bīstami un nepieļau-
jami, viņi to nemaz nedrīkst darīt. 
Tad kāpēc Ziničevs tomēr gāja 
bojā? Krievijā cirkulē baumas, ka 
viņš esot “novākts”. Jo bijušais mi -
nistrs esot bijis starp sazvērnie-
kiem, kuŗi it kā esot gatavojušies 
gāzt no troņa pašu Putinu. Runā, 
ka Kremlī patlaban notiekot tā 
saucamās “troņu cīņas”. Mēs maz 
ko zinām par Kremļa varas gai-
teņos notiekošo, pasaule un pati 
Krievija barojas vien no baumām. 
Tieši tāpēc kremlinoloģija atkal   
ir atgriezusies. Starp citu, krievu 
valodā vārds “kremlis” nozīmē 
cietoksni, nocietinājumu sienu   
ar torņiem. Tādi ir daudzās Krie-

vijas pilsētās, vienkārši Maskavas 
Kremlis ievērojams ar to, ka aiz    
tā sienām savulaik  sēdējuši Krie-
vijas cari (līdz Pēterim I, kuŗš 
1712. gadā pārcēlās uz Pēterbur-
gu) un kopš 1918. gada – boļše-
viku vadoņi. Šodien Maskavas 
Kremļa torņi simbolizējot kādu 
no Krievijas varas centriem- spec-
dienestus, armiju, “oligarhus” un 
pašu Putinu, kuŗi cīnās par varu, 
ietekmi un naudu. Ziničeva ne -
gaidītā “aiziešana” esot šo iekšēju 
intrigu rezultāts.

Vai tā ir taisnība? Kas zina! 
Visas šīs runas un baumas iespē-
jamas polītiskajā sistēmā, kuŗā 
nav skaidra varas iegūšanas un 
nodošanas mechanisma. Parla-
menta vēlēšanas Krievijā ir pār-
vēr tušās par fikciju. Valsts pamat-
likums, Konstitūcija, tiek grozīts 
pēc patikas un mirkļa izdevīgu-
ma. Pašreizējā prezidenta Putina 
varas termiņi ir pagarināti teju 
līdz bezgalībai. Vēl viens pierā-
dījums tam, ka Krievijai vispie-
mē rotākā varas sistēma būtu mo -
narchija. Cars, kuŗš valda ar de -
krē tiem jeb “ukaziem”, ieceļ mi -
nistrus un gubernātorus. Sapro-
tama un prognozējama kārtība. 
Bet kā tikt pie jauna cara, ja Ni -
kolajs I un tā ģimene tika noslep-
kavoti? Modernajā Krievijā šo -
dien cirkulē visai dīvainas idejas 
par valsts nākotni. Piemēram – ka 
Putins varētu tik kronēts par jau-
no caru. Bet ir viena problēma. 
Jebkuŗa monarcha autoritātes pa -
matā ir varas mantošana. Lielbri-
tanijā šodien zināma skaidra hier-
arhija, kuŗš ir “rindā uz troni”– 

vispirms Čārlzs, tad Viljams utt. 
Savukārt Putina tiešie mantinieki 
tiek slēpti. Vien zināms, ka no 
pirmās laulības Putinam ir divas 
meitas, Marija un Katrīna. Kad 
Putins kļuva par prezidentu un 
iesāka kaŗu Čečenijā, viņas pa -
mazām “izkūpēja”, līdz izzuda pa -
visam. Toreiz tas tika pamatots ar 
drošības apsvērumiem. Tā arī nav 
zināms, kur un ar kādiem uzvār-
diem viņas šodien dzīvo. Klīst 
baumas, ka abas nodarbojoties ar 
zinātni un biznesu. Bet ir kāda 
valsts pasaulē, kuŗas prezidents 
pavisam apzināti gatavo savu dēlu 
varas nodošanai. Baltkrievijas 
diktators Lukašenko tur rezervē 
troņmantnieku, septiņpadsmit ga -
dus veco dēlu Nikolaju, ar kuŗu 
kopā pieņem militārās parādes 
un dodas ārzemju vizītēs. Un kas 
ir interesanti – ja Krievijā prezi-
denta Putina šķirtā sieva Lud -
mila ir labi zināma, bet bērni “iz -
gaisuši”, tad Baltkrievijā viss ir 
otrādi. Par Nikolaja māti klīst 
visdažādākās baumas. Iespējams, 
tā ir kādreizējā Lukašenko ārste 
Irina Abeļska. Vēl viens noslē-
pums. Ej nu saproti tos diktato-
rus!

Pirmdien, 11. oktobrī, sākās Lat-
 vijas Ministru kabineta noteiktā 
ārkārtas situācija saistībā ar faktu, 
ka koronavīrusa Covid-19 pandē-
mija Latvijā atkal uzņēmusi pa -
matīgus apgriezienus. Par valdī-
bas plāniem ārkārtas situācijas 
kontekstā īsti laimīgs gan nav 
neviens.

Vispirms – pašreizējā stāvokļa 
raksturojumus. Jau nedēļu un 
ilgāk katru dienu Slimību pro-
filakses un kontroles centrs ir 
vēstījis par vairāk nekā 1000 jaun-
atklātām infekcijām iepriekšējās 
diennakts laikā. Hospitālizēto pa -
cientu skaits minētajā pirmdienā 
sniedzās pāri 700, un tas laikā, 
kad slimnīcu pārstāvji jau sen bija 
brīdinājuši – ja būs vairāk nekā 
500 pacientu, tad tas nozīmēs 
slimnīcu un veselības aprūpes si -
stēmas pārslodzi. Patlaban slim-
nīcām jātiek galā ar vairāk nekā 
200 pacientiem virs paredzētā. 
Visticamāk šī ir situācija, kuŗa 
kļūs pamatīgi smagāka, pirms tā 
kļūs vieglāka. Amerikā dzīvojošie 
lasītāji zina, kas notiek, ja slimnī-
cu sistēma vienkārši tiek pārplu-
dināta ar slimiem cilvēkiem. 
Amerikā ir štati, kuros jau labu 
laiku slimnīcas ir bijušas spiestas 
šķirot pacientus starp tiem, kuŗi 
saņems aprūpi, un tiem, kuŗi ne – 
jo vienkārši nav vietas. Rīgā viena 

Latvijā ārkārtas situācija
slimnīca jau ir atcēlusi paredzētās 
plānveida operācijas.

Lielākā problēma saistībā ar 
Covid-19 Latvijā joprojām ir 
fakts, ka pilnībā vakcinēti pret šo 
slimību joprojām ir mazāk nekā 
50% Latvijas valstspiederīgo. Por-
tālā Facebook un citur internetā   
ir atrodami visfantastiskākie ar -
gumenti par to, kāpēc cilvēkam 
nevajadzētu vakcinēties. Tie sākas 
ar pavisam absurdo domu, ka 
varbūt uzņēmuma Microsoft di -
binātājs Bils Geits vēlas slepus ie -
likt čipus visu vakcinēto personu 
ķermeņos. Neviens no šīs pārlie-
cības atbalstītājiem nekad nav 
varējis paskaidrot, kāpēc Geitsa 
kungs kaut ko tādu vēlētos darīt, 
nedz arī, kāpēc cilvēkam Latvijā 
liekas, ka miljardieris Geits viņu 
vispār ir pamanījis.

Citādi ir ar “argumentu,” ka 
vakcinēties nevajag tāpēc, ka arī 
vakcinētas personas var tapt in -
ficētas ar koronavīrusu. Tas ir tas 
pats, kas teikt, ka mašīnā nevajag 
lietot drošības jostu, jo reizēm arī 
piesprādzēti cilvēki nonāk avāri-
jas situācijā. Tādā gadījumā dro šī-
bas josta var būt dzīvības vai nāves 
jautājums. Covid-19 gadījumā ir 
zinātnisks fakts, ka jā, vakcinētas 
personas var atkal tikt inficētas, 
bet gandrīz vienmēr tā būs vieg l ā-
ka, maigāka infekcija, un visti ca-

māk šāds pacients nenonāks 
slimnīcā, zem respiratora un tad 
zārkā. Arī tas nav arguments.

Ārkārtas situācijas centrālā 
do  ma ir tāda, ka tagad plašākas 
priekšrocības būs tiem cilvēkiem, 
kuŗi ir vakcinēti un var uzrādīt 
sertifikātu par to, kamēr tie, kuŗi 
nav vakcinēti, paliks bešā. Tas 
attieksies uz veikaliem izņemot 
pirmās nepieciešamības preču 
bo  des (pārtikas preču veikali, ap -
tiekas u.tml.). 

Pats esmu vakcinēts, man ir 
sertifikāts, bet man vienalga par 
šo plānu ir iemesls mazliet šau-
bīties.

Pirmkārt, jau pirms kāda laika 
Ministru kabinets noteica, ka 
pan dēmijas dēļ sabiedriskajā 
trans portā ir jānodrošina, ka 
attiecīgais transporta līdzeklis ir 
ne vairāk kā 75% piepildīts ar pa -
sažieriem. Varu lasītājiem pateikt, 
ka es ar trolejbusu braucu uz 
TV24, kur darbadienās katru 
dienu ierakstu raidījumu, un pēc 
tam atpakaļ mājās ar citu trolej-
busu. Nekad, nevienā mirklī ne -
esmu redzējis neko, tādu kas lie-
cinātu, ka kāds cenšas pārbaudīt, 
vai trolejbuss nav pārāk pilns. Šo -
feris to nevar darīt, viņam ir jā -
vada transporta līdzeklis. Un varu 
pateikt, ka it īpaši trolejbuss, ar 
kuŗu braucu mājās, bieži vien ir  

tā pārpildīts, ka centa monētai 
nav, kur nokrist.

Attiecībā uz veikaliem – tie jau 
labu laiku pieraduši pie situācijas, 
ka jebkuŗa veida veikalā drīkst 
atrasties tikai konkrēts skaits 
cilvēku. Ir veikali, kas izlīdzas ar 
groziņu vai ratiņu skaitu. Ja pie 
durvīm nav groziņu vai ratiņu, 
tad klientam ir jāpagaida. Mazā-
kos veikalos vienkārši pie durvīm 
ir zīme, ka tur vienlaikus drīkst 
atrasties viens, divi vai pieci cil-
vēki. Kā esmu novērojis, šādus 
no  teikumus vairums cilvēku 
mēdz ievērot. Visi ne. Mums ir 
pietiekami daudz brašuļu, kuŗi 
sabiedriskajā transportā nevelk 
masku, lai gan tas jau sen ir bijis 
stingrs noteikums. Arī veikalos 
viņi ne vienmēr ir uzmanīgi, bet 
manuprāt viņu ir mazākums. 

Kas savukārt notiks, ja tagad 
veikaliem būs pie durvīm jāliek 
kāds, kuŗa uzdevums ir pārbaudīt 
katra atnācēja sertifikātu? Tas gan 
nav ļoti sarežģīts process. Pirms 
pāris nedēļām biju restorānā, kur, 
lai paēstu telpās, man bija jāuzrā-
da mans sertifikāts. Uz tā ir kods, 
ko restorāna darbinieks noska-
nēja. Bet nezinu, kā tas būtu, ja 
rindā pie durvīm gaidītu 10, 20 
vai 40 ēstgribētāju? Lielākos vei-
kalos un universālveikalos cilvē -
ku ir vēl vairāk. Netālu no manām 

mājām ir universālveikals “Mins-
ka”, un tur šad tad pie durvīm stāv 
dāma un skaita, cik katrā brīdī 
veikalā ir cilvēku un citus nelaiž 
iekšā, iekams kāds nav iznācis ārā. 

Ir arī fakts, ka vakcinētām per-
sonām arī tajos gadījumos, kad tie 
ir vienīgie, kuriem ļauts atrasties 
iekštelpās, vienalga būs vajadzīga 
sejas maska. Tur nu man gribas 
iekliegties! Novembrī man pare-
dzēts doties uz Dailes teātri un 
noskatīties jaunu komēdiju. Iekšā 
mani laidīs tikai ar vakcinētas 
per sonas sertifikātu, un zinu, ka 
teātris pārdod mazāk biļešu par 
sēdvietu skaitu, lai cilvēki varētu 
sēdēt distancēti cits no cita. Bet 
vienalga būs maska visas tās divas 
stundas ar starpbrīdi jānēsā?! Tas 
šķiet kaitinoši.

Valdības plānos arī ir paģērēta 
obligāta vakcinēšanās visiem 
valsts un pašvaldību darbi nie-
kiem, kā arī tiesības privātuz ņē-
mējiem noteikt vakcīnas obligā-
tumu savās darbavietās. Nezinu, 
cik lielā mērā tas palīdzēs. De  ma-
gogi mēdz uzsvērt “cilvēktiesī -
bas” nevakcinēties. Tas ir visnotaļ 
savtīgi, jo nevakcinēts cilvēks ap -
draud ne tikai pats sevi, bet arī 
apkārtesošās personas. Taču pat-
laban esam tur, kur esam. Ārkār -
tas situācija sākusies. Redzēsim, 
kur būsim pēc gada ceturtdaļas.
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GUNDEGA
SAULĪTE

Šī izrāde ir visādā ziņā nepa-
rasta. Jau ar savu ieceri un pie-
dzimšanu. Dramatisko darbu 
Mā  rai Zālītei pasūtināja teātŗa 
iepriekšējais mākslinieciskais va -
   dītājs. Luga tika uzrakstīta un 
iesniegta teātrī, kad par reper tu-
āra plāniem domāja jau jaunais 
direktors un mākslinieciskais 
va  dītājs. Ar Dailes teātŗa dibinā-
tājam Eduardam Smiļģim veltī -
tu izrādi bija paredzēts iezīmēt 
teātŗa 100 gadu jubilejas svinī-
bas.

Kā zināms, daudzi plāni juka 
un bruka pērn un šogad, pasaulē 
plosoties vīrusa pandēmijai, un 
radošās jomas pārstāvju darbība 
tika traucēta, kavēta, brīžam pat 
pārtraukta. Taču teātŗa ļaudis, 
kaut bija liegta iespēja tikties ar 
skatītājiem, strādāja, mēģināja 
jaunus darbus, sagatavoja veselu 
virkni jaunu iestudējumu, kuŗus 
šovasar sāka izrādīt publikai. 

“Smiļģis” pirmo reizi tika pa -
rādīts iecerētajā datumā 2020. 
gada 19. novembrī, skatītājos 
gan bija tikai Dailes teātŗa dar-
binieki, un teātra simtā piedzim-
šanas diena noritēja bez skaļas 
burzmas un izrādīšanās. Taču 
līdz īstajai pirmizrādei vēl nācās 
gaidīt. Tā notika 2021. gada 27. 
augustā. Līdz šim visas notikušās 
izrādes spēlētas līdz pēdējai ie -
spējai piepildītā zālē, uzņemtas 
ar sajūsmu, saviļņojumu vai vis-
maz apbrīnu. Līdz gada beigām 
visas biļetes ir izpārdotas, turklāt 
paredzēts arī šogad “Smiļģi” 
spēlēt Dailes teātŗa dibināšanas 
dienā – 19. novembrī. 

Režisora Viestura Kairiša ie -
stu dējums ir kļuvis par neapstrī-
dami nozīmīgu kultūras dzīves 
notikumu – par to runā, raksta, 
to apspriež. Teātŗa panākumu 
pamatā ir vairāki nosacījumi. 
Pirmkārt, tā ir Māras Zālītes lu -
ga. Tapusi nopietnu vēsturisko 
materiālu studiju rezultātā, par 
galveno uzdevumu izvirzot “lie-
luma elpas ievilkšanu”, kā autore 
to norāda izrādes programmiņā. 
Viņa uzsveŗ, ka savā iecerē vadī-
jusies pēc Smiļģa paša norādēm: 

Sapnis par teātri – kopā ar Smiļģi
Par Māras Zālītes lugas “Smiļģis” iestudējumu Dailes teātrī

“Nekāda pelēkā naturālisma, ne -
kāda putekļainā reālisma! Me  k-
lē sim dzīves mistērijas būtību.” 
Sajutusi Eduarda Smiļģa perso-
nības fascinējošo spēku, Zālīte 
nepiedāvā tradicionālu “piemi-
ņas vakaru”, kuŗā stāsta par izci-
lu personību, tās augšanu, veido-
šanos, darbošanos un lielo nozī-
mi savā laikā un tautā. Rakstnie-
ce uzbuŗ atsevišķas ainas, būtībā 
vīzijas, kā varētu būt noticis ar 
Smiļģi viņa dzīves ceļa atsevišķos 
posmos. Māras Zālītes uzmanī-
bas lokā, kā viņa pati atzinusi, ir 
“Dailes liesmas un uguns, Smiļģa 
mistērijas un noslēpumi, Smiļģa 
daiļās sievietes.”

Otrkārt, un tā gadās tikai iz -
cilas veiksmes gadījumos, iedzī-
vinot skatuves tēlos Eduarda 
Smiļģa neprātīgi lielo sapni par 
vēl nebijušu teātri, Viesturs Kai-
rišs ir identificējies ar šo sapni. 
Tik ļoti precīzi iestudējumā sa -
jūtama šī saplūsme, šī vēlēšanās 
savu dzīvi neziedot sadzīvisku 

problēmu attēlojumam, bet sap-
nim par skatuvi, uz kuŗas iespē-
jams absolūti viss. Iespējams pat 

atveidot ziemeļblāzmas brīnu-
mai nās spēles. Izrādē runā lielu-
ma alkas un cilvēciskas traģikas 
klātbūtne. Scēnografe Ieva Jur-
jāne izveidojusi oriģinālu un 
atmiņā paliekošu izrādes vizuālo 
risinājumu. Ņemot palīgā arī 
videomākslas līdzekļus (video 
mākslinieks Ivars Ozoliņš), gais-
mu partitūru (gaismu māksli-
nieks Oskars Pauliņš),  darbojo-
šās personas tiek parādītas nerē-
gulāros laukumos, kas darbības 
gaitā maina savu izvietojumu un 
konfigurāciju, ik pa brīdim at -
gādinot bišu šūnas. Scēnografiju 
lieliski atbalsta Ilzes Vītoliņas 
veidotie kostīmi. Un ir jāpiemin 
arī izcili nostrādātās, precīzās un 
neuzbāzīgās skatuves meistaru 
(skatuvnieku) darbības. Ar ne -
ap bruņotu aci ir saredzams, ka 
arī šie trīs Ignats Rogozins, 
Pāvels Busigins un Valters Zel-
tiņš ar sirdi un dvēseli, uzmanīgi 
un iejūtīgi, piedalās lielajā ska-
tuves mistērijā.

Treškārt, tas ir izrādes aktie ris-
kais piepildījums. “Ansamblis” – 
uzvērtu Smiļģis. Kairiša iestudē-
jumā darbojas tikai divpadsmit 
tēlotāji, taču skatuve ir piepildīta 
ar tiešo darbību,  ar emocijām 

un asociācijām. Gaidot pirmiz-
rādi, visapkārt skanēja daudz 
minējumu, kuŗam aktierim tad 
būs iedalīta galvenā – Smiļģa 
loma. Režisors nāca ar pārstei-
gumu – Smiļģi tēlo seši aktieri! 
Nevis katrs atveido kādu atse-
višķu tēla šķautni, bet viņi tikai 
visi kopā ir viens vesels, kaut 
dažās ainās darbojas arī pa vie-
nam. Patiesībā šai buķetē ir Dai-
les teātŗa pašreizējais “zieds” – 
jauni un arī ne vairs tik jauni 
aktieŗi – Kārlis Arnolds Avots, 
Artūrs Skrastiņš, Lauris Dzelz ī-
tis, Gints Grāvelis, Kaspars 
Dumburs, Toms Veļičko. Ārienē 
viņi ir stipri līdzīgi – pelēkos 
uzvalkos, kuplām matu cirtām, 
izteiksmīgi ieturētām kustībām 
un izmeklētu žestu valodu, te 
uzteicams arī choreografes Janas 
Jacukas pienesums izrādes kop-
tēlam. Šis piedāvājums uztvert 
galvenā varoņa veselumu savā 
ziņā izaicina tradicionāla teātŗa 
cienītājus, lieku reizi atgādinot, 
ka skatuves māksla prasa ne vien 
vērošanu, bet aktīvu iztēles un 
domu līdzdarbību.

Šajā izrādē galvenais varonis, 
leģendārais Dailes teātŗa dibinā-
tājs parādās kā īstens “tūks toš-
veidis”(ja izmantojam šo Raiņa 
jēdzienu). Radītājs un sapņotājs, 
pielūgtais un lādētais, despots 
un mīlētājs... Tik cilvēcisks savās 
radīšanas alkās, tik kaislīgs ilgās 
pēc īstas mīlestības, tik vientuļš 
un atstumts mūža beigās, kad 
kaut kāds durvju sargs viņu 
neielaiž paša kādreiz radītajā 
teātrī. Arī tāpēc, lai vienā tēlā ap -
vienotu nianšu daudzveidību un 
rakstura šķautnes, bija vajadzīgi 
šie seši Smiļģa tēlotāji. Un iz -
rādes vēstījums par mūžu, kas 
veltīts vienam lielajam sapnim 
par savu neatkārtojamo teātri, 
iegūst pilnskaņu. Šī mistērija 
vie nlīdz uzrunā tos, kam Lielā 
Meistara mūža gaita labi zināma, 
kā tos, kam par Smiļģa darbiem 
un gaitām vajadzēs palasīt un 
painteresēties arī pēc teātŗa 
apmeklējuma.

Smiļģa sieviešu lomas pārlie-
cina katra ar savu starojumu. Te 
vienkāršā un izpausmēs teatrāli 
ekscentriskā Māte – Lidija Pu -
pure, drāmatiska likteņa stīga 
caurvij Kristīnes Nevarauskas 
tēloto Bertu, kā liega vēja pūsma 
maigā vakarā ir Felicita Ertnere 
Ilzes Ķuzules–Skrastiņas atvei -
dā, Rēzijas Kalniņas Lilija Šten-
gele – savās jūtās un izpausmēs 
koša un pašpietiekama. Savu -
kārt Dārta Daneviča izkāpināti 
uzbā zīgās pielūdzējas Eleonoras 
lomā kā hiperbolizēta un līdz 
galam nepiepildīta kaislība. Ieva 
Segliņa parādās kā Rainis – 
trausls, neaizsargāts un bezgala 
nemiesisks. Šis katrā ziņā ir vēl 
viens no izrādes pārsteigu -
miem, tik piederīgs tai lielajai 
mistērijai, ko mums uzbuŗ šīs 
iestudējums.

… Bija jau pagājušas vairākas 
nedēļas kopš “Smiļģa” pirmiz-
rādes, kāda kolēģe, kas vēl nebija 
paguvusi šo iestudējumu noska-
tīties, jautāja man: “Kā ir?” – 
“Lie liski!” – es iesaucos. “Kas iz -
rādē ir vislabākais?” Es atbildēju: 
“Smiļģa gars.”Centrā – Ieva Segliņa Raiņa lomā

Eduards Smiļģis – Lauris Dzelzītis un Kaspars Dumburs, 
Lilija Štengele – Rēzija Kalniņa // Foto:  Kristaps Kalns

Eduards Smiļģis – Gints Grāvelis, Kārlis Arnolds Avots, Artūrs Skrastiņš, Toms Veličko, Kaspars 
Dumburs, Lauris Dzelzītis, Felicita Ertnere – Ilze ĶuzuleSkrastiņa // Foto:  Kristaps Kalns
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Šī publikācija sagatavota ar Mediju 
atbalsta fonda fi  nanciālu at  bal stu no 
Latvijas valsts budžeta lī   dz ek ļiem. Par 
publikācijas  saturu at  bild biedrība 
“Laiks-BL”

Septembŗa vidū uz dzīvi Lat-
vijā, skaistajā Vidzemes pilsētā 
Cēsīs, no Čikāgas pārcēlās māks-
li niece un izstāžu kurātore Lel 
de Kalmīte. Trimdas latviešu 
bērns.  Lelde dzīvoja Amerikā 
kopš četru gadu vecuma – uz 
Ameriku viņas vecāki, pēckaŗa 
bēgļi, pārcēlās 1950. gadā. Pirmo 
reizi Latvijā Lelde bija jau 47 
ga  du vecumā, pamazām viņa ie -
mīļojusi savu senču dzimteni. 
Pirms pārcelšanās Lelde kopā    
ar dēlu Latvijā bijusi daudzas 
reizes, jo Pasaules latviešu māks-
las centrs (PLMC) savulaik tapa, 
pateicoties viņas idejai “atdot” 
latviešu trimdas māksliniekus 
Latvijai. Pagājušajā gadā Lelde ar 
dēlu Kārli Kanderovski, kuŗš ir 
Pasaules latviešu mākslas centra 
Cēsīs izpilddirektors, Latvijā no -
dzīvoja gandrīz gadu, jo Covid
19 uz kādu brīdi bija apturējis 
ceļošanu. Jau pagājušajā gadā 
Lelde stāstīja, ka dēls ir nolēmis 
pārcelties uz Latviju pavisam, un 
arī viņa gribētu dzīvot šeit. Šo -
gad vispirms uz Cēsīm pārcēlās 
Kārlis, rudenī – arī Lelde. “Ceru, 
ka man vairs nekad nebūs jā  pār-
ceļas uz citu vietu, jo pārcelties 
uz citu kontinentu un valsti, ja 
viss līdzšinējais mūžs nodzīvots 
Amerikā, nav viegli un vien-
kārši,” saka Lelde.

Teicāt, ka ir vairāki iemesli, 
kāpēc nolēmāt pārcelties uz 
Latviju.

Jā, un tie visi man ir ļoti svarīgi, 
nav pat būtiski, kuŗu minēt pir-
mo un kuŗu pēdējo. Protams, 
man patīk Latvija, Cēsis ir jauka 
un klusa vieta, te ir droši, tāpat 
kā visā Latvijā, ja salīdzinām ar 
Čikāgu un Ameriku vispār. 
Ga  du gaitā, braucot uz šejieni, 
esmu iepazinusi daudzas skais-

“Mēs tagad veidojam jaunu dzīvi”
Mākslinieces Leldes Kalmītes saruna ar Salliju Benfeldi 

par pārcelšanos uz pastāvīgu dzīvi Latvijā

tas vietas, labestīgus un inte-
liģentus cilvēkus. 

“MĀKSLA NAV BIZNESS” 
Desmit gadus bijā Bridžpor

tas izstāžu centra Čikāgā izstā
žu kurātore, bet šogad augustā 
iesniedzāt atlūgumu. Kāpēc? 

Biju izveidojusi divas galerijas. 
Pirmajā galerijā sešas reizes gadā 
izveidoju jaunu izstādi ar kādu 
ideju – piemēram, abstrakcio-
nisms, ekspresionisms u.c. Ap -
cie moju māksliniekus ne tikai 
Čikāgā, bet arī tās tuvumā dzī-
vojošos, piemēram, aizbraucu 
uz 52 darbnīcām, lai saprastu, ko 
mākslinieki dara, kāds ir viņu 
skatījums. 

Bridžportai mainījās īpašnieki, 
viņu galvenā doma un ideja – 
pārdot pēc iespējas vairāk darbu, 
padarīt mākslu par biznesu. Par 
mākslu viņi neko nezina, domā, 

ka zināšanas par mākslu nav 
vajadzīgas un ka kurātoram vien-
kārši jābūt pārdevējam. Man tur 
vairs nebija, ko darīt, tā vairs ne -
bija vieta man. Jā, māksliniekiem 
savi darbi ir jāpārdod, jo viņi no 
tā dzīvo, bet nepiekrītu tam, ka 
mākslas vērtība ir mērāma tikai 
naudā, ko par to var iegūt, un ka 
māksliniekam jābūt labam biz-
nesa cilvēkam. Māksla nav biz-
ness! Gandrīz vienmēr populāra 
māksla, kuŗu viegli pārdot, pēc 
definīcijas ir slikta māksla. Ja 
ne  ko nezini no mākslas, tad, pro-
  tams, to vērtē tikai pēc tā, kas pa -
tīk, bet par mākslu nevar spriest 
tikai pēc tā, kas patīk vai nepatīk. 
Mākslai ir savi kritēriji, vēsture. 
Bija grūti vērot, kā patiesībā tiek 
iznīcināta mākslas ideja. Atvadī-
jos no kollēgām un teicu viņiem: 
“Lūdzu, neaizmirstiet, ka māksla 
nav bizness, māksla ir nopietns 

dzīves jēgas pētījums, kuŗam ir 
vairāk nekā tūkstoš gadu sena 
vēsture. Ideja, ka māksla ir biz-
ness, ir nepareiza un slikta.” Do -
māju, ka saņemšu kritiku par 
sacīto, bet vairāki mākslinieki 
man atrakstīja,  ka tas ir bijis labi, 
ka kāds to pateica. 

JAUNA DZĪVE
Tomēr nolēmāt aiziet un arī 

aizbraukt no Amerikas.
Nolemt, ka iesniegšu atlūgu-

mu un pārcelšos uz Latviju, ne -
bija viegli. Man Bridžportā bija 
ļoti laba studija-darbnīca, kuŗu 
īrēju, tajā strādāju, tur bija mani 
un arī tēva, gleznotāja Jāņa Kal-
mītes, darbi, bija telpa, kuŗā gla-
bāju darbus. Tā bija pilna, durvis 
gandrīz nevarēja atvērt. Nācās to 
visu izvākt, palika tukša telpa. 
Daļa iedzīves arī vēl palika Čikā-
gā – tur palika arī manas labās 
klavieres, liela un skaista mākslas 
grāmatu kollekcija. Tagad dēlam 
būs jāorganizē visu darbu un 
lietu pārvešana uz Latviju, jo šeit 
atbraucu tikai ar vairākiem če -
modāniem – cik varēja atvest ar 
lidmašīnu.

Es nevaru tā vienkārši sēdēt 
istabā un adīt. Man jābūt cilvē-
kos, man vajadzīgs darbs, kam   
ir kāda jēga, nozīme. Vis grū-
tākais tagad šeit, Latvijā, būs 

izveidot, radīt savu dzīvesveidu, 
jo man vajag darbu, sabiedrību. 
Cilvēku loks, ar kuŗiem tiekos, 
man jau ir sācis veidoties. Do -
māju, ka vajag atvērt privātu ga -
le riju kādā no Cēsu centra ielām, 
tur es strādātu, galerijā varētu 
apskatīt un nopirkt gan manus, 
gan tēva Jāņa Kalmītes darbus – 
man ir vairāki simti viņa darbu. 
To es nosauktu par Kalmītes ga -
leriju. Telpā aiz vai virs galerijas 
es labprāt arī dzīvotu pati.

Tāds ir mans plāns dzīvei.
Protams, dzīvojot Latvijā, būs 

jāpierod arī pie citas dzīves uz -
tve res, atšķirīgas domāšanas. 
Ame rikā ir ekstrēms nihilisms, 
atšķirībā no Eiropas, kuŗas polī-
tikā, varētu teikt, ka ir vairāk 
sociālisma, vairāk sociālās atbil-
dības. Un, protams, jāsaprot arī 
Latvijas likumi un noteikumi, 
kuŗus mēs ar dēlu vēl apgūstam. 
Viegli un vienkārši nebūs, to 
saprotu.

“AMERIKA IR MAINĪJUSIES”
Un tomēr – kāpēc nolēmāt no 

Amerikas aizbraukt pavisam?
Amerika ir ļoti mainījusies, tā 

ir kļuvusi varmācīga. Pēc cita 
pre zidenta ievēlēšanas nekas 
daudz nav mainījies, joprojām 
vīri ar ieročiem klīst apkārt, runā 
par nogalināšanu, varas pārņem-
šanu ar ieročiem rokās. Cilvēki 
ir dusmīgi un agresīvi.  Latvijā es 
jūtos nesalīdzināmi drošāk, man 

nekad nav jāatskatās pār plecu, 
kas nāk aiz muguras, nav jāpēta 
pretimnācēji ar bažām par to, ko 
viņi varētu izdarīt. Kā lai dzīvo 
tādā sabiedrībā?! Domāju, ka 
Amerikas demokratijas ideja ir 
uz sabrukuma robežas, Trampa 
ietekme nav pazudusi.  Tagad var 
redzēt, cik viegli Amerika var 
kļūt par diktātora valsti, at  balstot 
tādu cilvēku. Visi šie dusmīgie 
vīrieši, kuŗi ienīst citus – sievie-
tes, melnādainos, indiāņus – vi -
sus, kuŗi nav tādi kā viņi.  Agrāk 
to neuzdrošinājās teikt un kaut 
ko darīt. Vairs nepazīstu to Ame-
riku, kuŗā uzaugu, mācījos, strā-
dāju. Uz Čikāgu pēc vidusskolas 
pārcēlos 1964. gadā, dzīvoju ra -
jonā, kuŗā vairākums bija meln-
ādainie iedzīvotāji, tie bija jauki 
un labi cilvēki. Man visi tie aiz-
spriedumi ļoti kaitina, es nesap-
rotu tādu domāšanas veidu.

Vēl viens iemesls, kāpēc pārcē-
los, ir tas, ka gribēju būt blakus 
dēlam. Tas man ir ļoti svarīgi. 
Kārlis ir sācis te veidot savu 
dzīvi, un es gribu būt tur, kur ir 
mans dēls.

Lelde Kalmīte: “Protams, dzīvojot Lat 
vijā, būs jāpierod arī pie citas dzī  ves 
uztveres, atšķirīgas domāšanas. Ame
rikā ir ekstrēms nihilisms, at  šķi rībā 
no Eiropas, kuŗas polītikā, varētu teikt, 
ka ir vairāk sociālisma, vairāk so  ciā
lās atbildības. Un, protams, jā  sa prot 
arī Latvijas likumi un noteiku mi, 
ku  ŗus mēs ar dēlu vēl apgūstam. 
Vieg li un vienkārši nebūs, to saprotu.”

Lelde Kalmīte. “Rīta dārzs studijā”

Lelde Kalmīte un Kārlis Kanderovskis Cēsu dzīvoklī. Fonā viena 
no Jāņa Kalmītes slavenajām rijām, kuŗu skaits mērāms simtos, 
bet varbūt pat tūkstošos // Foto: Reinis Hofmanis
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Kā zināms, pastmarka ir pasta 
apmaksas zīme, kas tiek izmanto-
ta sūtījumu pārsūtīšanas apmak-
sai, bet vienlaikus tā var būt vēr-
tīgs kollekcionēšanas priekšmets. 

Latvijas pastmarku izdošanas 
plā nu nosaka īpaši izveidota Past-
marku emisijas komisija. Šī ko  mi-
sija izskata visu interesentu piedā-
vājumus un idejas pastmarku iz -
došanai. Jāņem gan vērā tas, ka 
Pastmarku emisijas plāni tiek ga -
tavoti vismaz 6 mēnešus pirms 
kārtējā kalendārā gada. Un šobrīd 
Latvijas Pastam jau ir sagatavots 
plāns nākamā gada pastmarku iz -
devumiem. Bet vispirms par šo -
gad izdotajām un vēl plānotajām 
pastmarkām.

2021. gadā esam jau paguvuši 
izdot 19 pastmarku izdevumus – 
kopumā 20 pastmarkas un trīs 
pastmarku blokus, vēl plānojam 
tradicionālo trīs pastmarku seriju, 
kas veltīta Ziemsvētkiem. Tādē-
jādi šogad būsim izdevuši past-
markas ar kopējo tirāžu vairāk 
nekā trīs miljoni eksemplāru. 

Starp jau populārām serijām, 
kuŗas izdevām 2021. gadā, jāmin 
Latvijas kuģniecības vēsture, Lat
vijas arhitektūra un Latvijas putni. 
Eiropas vienotās serijas pastmar-
kas šogad tika veltītas dabas aiz-
sardzības temai, savukārt Latvijas 
bāku seriju papildināja pastmarka 
ar vienīgo bāku, kas atrodas Lat -
vijas territoriālajos ūdeņos – Irbes 
bāku.

Uzsākām arī jaunu pastmarku 
sēriju Latvijas mūzeji, pirmo past-
marku veltot Porcelāna mūze -
jam. Tāpat pastmarkas tika izdo-
tas arī par godu zīmīgiem noti-
kumiem – Latvijas Republikas 

starptautiskās de iure atzīšanas 
100. gadskārtai, Latvijas karoga 
un ģerboņa simtgadei un Latvijas 
Republikas Zemessardzes 30. ga -
dadienai.

2021.gadā jaunas pastmarkas 
veltījām vairākām izcilām mūsu 
valsts personī bām – rakstnie kam 
un tulko tā jam Ernestam 
Birzniekam-Upī tim, dzejniekam 

Jānim Porukam un 
vienam no spilg-
tākajiem lat   vie šu 
gleznotājiem Jā -
nim Pauļukam.

Kā redzams, šo -
gad mūsu klientus 
esam ieprieci nā-
juši ar daudzām 
lieliskām past-
mar kām un, pro-
tams, plānojam arī 
nākamajā ga  dā 
tur pināt savu dar-
bu.

Latvijas jaunās pastmarkasEDMUNDS BEBRIŠS

2022. gadu uz -
sāksim ar jaunu 
pastmarku sēriju – 
Mājdzīvnieki , 
tur  pināsim vai-
rā kas populāras 
pastmarku seri-
jas, ka, piemēram 

Latvijas kuģniecības vēsture un 
Izcilie latviešu mākslinieki, kuŗā 
plānojam attēlot mākslinieces 
Hildas Vīkas darbus.

Izdosim pastmarkas, veltītas 
Latvijas Republikas Satversmes 
un Saeimas 100. gadskārtai. Atzī-
mēsim arī 100 gadus, kopš Lat vi-
jas un ASV diplomātisko attiecību 
nodibināšanas.

Īpašu pastmarku izdevumu plā -
nojam veltīt atjaunotajam Oku-
pācijas mūzejam.

Nākamajā gadā izdosim arī 
daudzas citas interesantas past-
markas, tādēļ aicinu visus marku 
kollekcionārus un interesentus 
se  kot Latvijas Pasta publicētajiem 
jaunumiem un aktualitātēm, lai 
turpinātu papildināt savas marku 
kollekcijas ar mūsu lieliskajiem 
pastmarku izdevumiem.

MĀRIS
BRANCIS

“…gadi sāk ripot arvien strau-
jāk,” skumjā rezignācijā savā 80 
gadu jubilejas izstādes katalogā 
raksta Jelgavas gleznotājs Uldis 
Zuters. Paātrināto laika skreju 
laikam izjūt ikviens, tostarp arī es, 
kuŗš piepeši konstatē, ka mani 
labākie draugi un līdzbiedri nez 
kāpēc sasnieguši iespaidīgi solī-
du vecumu. Kur šie skrien? Mani 
gan, sak, laika dzīšanās uz priek-
šu neskar! Vismaz tā man liekas, 
ja neieskatos spogulī un nesalī-
dzinu savu un citu gadu skaitli. 
Jubilārs tālāk turpina: “Brīžiem 
pārņem it kā motivācijas trū-
kums, mazvērtības sajūta,” līdz 
nonāk pie lietderīga secinājuma: 
“Bet tagad kaut ko radikāli mai-
nīt ir jau par vēlu – jāturpina, kā 
protu.”

Tā nospriedis, Uldis Zuters 
glezno, kā radis. Dažādās Lat vi-
jas vietās top viņam raksturīgās 
zili pelēcīgi zaļās ainavas, kuŗās 
valda vīrišķīgs miers, harmonija 
un dziļš dabas skaistuma aplie-
cinājums. Viņš nemeklē tautā ie -
cienītas un izslavētas vietas, ko 
iemūžināt krāsās. Var pat šķist, 
ka mākslinieks jebkur, pat ārēji 
neglītā vietā atrod ievērības cie-
nīgu motīvu. Ārēji neizskatīgs 
krūmājs un vientuļš, pusnokaltis 
koks piesaista tāpat, kā pussa-
gruvis siena vai malkas šķūnelis 
un seklas upes rāmais plūdums. 
Ainavā ir viss: skaistais un mūžu 

Kā apturēt laiku
nodzīvojošais, tikko zaļot sāku-
šais un lēnām kalstošais. Blakus 
intimam dabas nostūrim piepeši 
pārsteidz plašs jūras krasta hori-
zontāls izvērsums vai panorā-
misks Zemgales vai Vidzemes 
skats. Lai ko arī Uldis Zuters 
glez no, ikviens motīvs kļūst spē-
cīgs, nozīmīgs, monumentāli ie -
darbīgs.

Mākslinieks ir plenēra gleznie-
cības entuziasts – tas viss, kas 
skatāms izstādēs, ir iesākts vai 
vismaz iecerēts, dodoties ar mol-
bertu, krāsu kasti un otām kādā 
no plenēriem, ko ik gadu rīko 
daudzās Latvijas malās. Dažu 
vasaru Uldis Zuters piedalās trīs 
vai četros plenēros. Tieši te rodas 
ainavas, kas tiek rādītas izstādēs 
un iegūst lielākus vai mazākus 
apbalvojumus. Citos gadalaikos – 
ziemā, pavasarī vai vēlā rudenī – 
motīvi tiek gūti blakus dzīves-
vietai Jelgavā – Langervaldes 
par kā. Tiesa gan, tur var iziet ārā 
tikai brīvdienās pēc darba ne  dē-
ļas Ģederta Eliasa Jelgavas vēs-
tu res un mākslas mūzejā, kur 
jo projām top plakāti, ielūgumi 
un izdevumu mākslinieciskais 
noformējums.

Šeit parasti tiek atzīmētas no -
zīmīgās jubilejas, arī šoreiz, kad 
izstāde ir īpaša. Tā tiek nosaukta 
“Un atkal mana ainava” un pie-
aicināti klāt nozīmīgi cilvēki – 
pirmā sieva keramiķe Sarmīte 

Zutere, meita vitrāžiste Asnate 
Marts Zutere, dēls gleznotājs 
Kal vis Zuters un mazdēls multi-
mediālais mākslinieks Daniels 
Goldšmits. Viņš video formātā 
atdzīvinājis vienu no vectēva 
Aiz kalnē tapušām ainavām, lie-
kot koku skupsnās iešalkt vējam, 
saviļņoties puķu pilnajai pļavai, 
cerot, ka skatītājs sajutīs arī šīs 
Latgales ainavas smaržas. Vēro-
tājs ar acīm lēnām slīd līdzi ek -
rāna kustībai un priecājas par 
Jasmuižas tālēm, dziļumu un 
saules siltumu.

Meita Asnate Marts Zutere iz -
stādījusi pēdējo gadu vitrāžas. 
Tās apliecina, ka viņai stikla 
mākslas kompozicijās būtiska     
ir krāsa un ka viņa labprāt arī 
glezno.

Dēls Kalvis Zuters ir vairāk 
pazīstams Rietumeiropā nekā 
Latvijā. Viņa gleznās parādās 
kāda pasaules daļa, kas vienlai-
kus ir reāla un izdomāta. Tajā 
dzī vo cilvēki, tādi paši kā mēs, 
taču pēc laika apjaušam, ka glez-
notājs grib pateikt, ka mūsu bū -
šanai uz planētas Zeme viņaprāt 

ir kāda vizuāla metafora. Tās 
dzelmēs skatoties, jāienirst tik 
dziļi, cik mēs katrs spējam. Ki -
norežisors Dāvis Sīmanis vēsta, 
ka viņa draugs Kalvis Zuters 
“apslēptām Dieva acīm raugās 
uz šo istabas stūri, uz šo mazo 
skatuvi – it kā klaustrofobisko 
vidi, un ievieto tajā šīs dzīves de -
taļas, intelektuālas metaforas”. 

Savukārt Sarmīte Zutere, abu 
Ulža Zutera bērnu māte un Da -
niela, trešās meitas Gundegas 
dēla, vecmāmiņa, ir keramiķe, 
kuŗa strādājusi gan par peda - 
go ģi, gan 28 ga  dus bijusi māks li-
niece ražošanas apvienībā “Lat-
vi jas keramika”. Blakus asprātī -
gām dekoratīvām kompozici-
jām, kāds ir “Sausais akvārijs” 
vai “Maz(s)dārziņš”, mākslinie -
ce darina dekoratīvas šamotā 
plāksnes, ko pati sauc par “akva-
reļiem šamotā” un kurās atai-
notas dažādas dzīves ainiņas vai 
dabas skati, arī precīzi darinā -
tus augus un ziedus. Šie darbi 
veidoti zemā reljefā un iekrāsots 
angoba krāsām, kādēļ tie atgā-
dina nelielas glezniņas. Tos ska-
tītāji īpaši iecienījuši un labprāt 
iegādājas savam priekam.

Jā, laiku neapturēt. Tas ir ie -
spējams, tikai gleznojot, veido-
jot, domas un iespaidus izlejot 
stik lā. Arī turpinoties bērnos,   
kā to paveicis jelgavnieks Uldis 
Zu  ters.
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Tuvojoties kārtējai, nu jau 72. 
avīzes Laiks gadskārtai, atkal gri
bas atgriezties tai tālajā vēsturē, 
kad latviešu gaišākie prāti, rado 
šā kās personības bija nonākušas 
Rietumos un sākušas tur būvēt 
savu garīgo templi. Tika izdotas 
grāmatas, spēlēts teātris, svinēti 
svētki, kas okupētajā Latvijā lieg
ti, un – lai “mēs viens otram ne 
pazustu” (V. Sniķere) – radīta 
avī  ze “Laiks Amerikā”, “Latvija 
Vācijā”, “Austrālijas Latvietis” un 
“Latvija Amerikā” Kanadā. Tapa 
kultūriz glītojušais žurnāls Jaunā 
Gaita, kuŗš arī joprojām pastāv 
līdz ar pāris citiem trimdas preses 
ilg dzīvotājiem.

Laiks rit, bet šī latviešu kultūr
vēstures daļa nebūt nav pilnībā 
izzināta un apkopota. Mēs rau
dzīsim savās slejās atsvaidzināt 
atmiņā un pavēstīt šodienas sa 
biedrībai par izcilām personī
bām, kas veidoja šo vidi. Talkā 
ņemam Helmara Rudzīša “Grā
matu drauga“ izdevumu “Paš
portreti”, izdotu 1965. gadā. To 
sakārtojis un rediģējis Teodors 
Zeltiņš. Un šos stāstus, ko paši 
par sevi portretē rakstnieki, dzej
nieki, žurnālisti u.c., sāksim ar 
savējiem – kas stāvēja pie “Laika” 
šūpuļa.

Red.

Avīžniekam stāstīt pašam par 
sevi ir riskanti. Viņa profesijas 
ētika prasa nežēlīgu objektivitāti, 
bet, liecinot “visu patiesību un 
tikai patiesību”, varētu rasties 
aina, kas vienam liktos pār spī-
lēta, otram sagrozīta, trešam ba -
nāla, ceturtam  pelēka – un vi -
siem viņiem būtu daļa taisnības. 
Tāpēc, varbūt, lietderīgāk  runāt 
nevis par sevi, bet par to darba 
lauku, pie kuŗa un kuŗā aizritējuši 
vairāk nekā 40 gadi – par presi.

Par presi, tās uzdevumiem un 
lomu ir izteikts daudz pretrunīgu 
un arī aplamu apgalvojumu. Tas, 
varbūt, ir labi, jo kad par kādu 
lietu vai parādību visi saka vienu 
un to pašu, tad jāsāk bažīties, ka 
ar to noticis kas nelāgs vai arī tā 
zaudējusi sabiedrības virzītāja 
spēka nozīmi. 

Vieni saka, ka prese esot tau -
tas audzinātāja, sabiedriskās do -
mas veidotāja, tikumu sargā tāja, 
māks las un zinātnes atbalstītāja. 
Citi – tā esot sensāciju izplatī -
tāja, primitīvu un noziedzīgu 
dziņu uzkūdītāja, neatbildīga  
un bez ideāliem. Vēl citi – prese 
esot progresa karoga nesēja, 
uguns vārdu metēja,  taisnības 
sargs un sabiedriskās sirdsapzi-
ņas īstākais tulks. Un tā tālāk, un 
tā tālāk, jo tālāk – jo pretrunīgāk, 
jo dziļāk mežā – jo vairāk mal-
kas. 

Bet atliek ieskatīties preses 
vēsturē, lai kļūtu skaidrs, ka pre-
se par savu tagadējo lomu var 
pateikties vienīgi tam, ka tā ne -
mitīgi pūlējusies piegādāt sa -
biedrībai arvien vairāk ziņu par 
to, kas notiek sabiedrībā un ap 
to, kas notiek pilsoņu mājokļos 
un zinātnieku kabinetos, laukos 

KĀRLIS RABĀCS
Spogulis spogulī

un pilsētās, koncertu un izstāžu 
zālēs, fabrikās un raktuvju šach-
tās, dzērienu dvingas piesāti nā-
tos krogos, biržās un tiesu na -
mos, valstu parlamentos, armiju 
stābos, valdību sēdēs un dikta-
toru slepenībā – kas notiek sa -
dzīvē, mākslās un zinātnē, saim-
niecībā un polītikā. Prese pir-
mām kārtām  un pāri visam ir 
dzīves faktu atspoguļotāja. Prese, 
vai šaurāki – kāds laikraksts var 
iestāties arī par kādām īpašām 
idejām, populārizēt kādus īpa -
šus uzskatus, bet tāpēc vien tas 
vēl neveic preses specifisko uz -
devumu; un kāds cits laikraksts 
var piepildīt savas slejas tikai ar 
faktuālu informāciju un tāpēc 
tas nebūt nav atteicies no savas 
sabiedriskās funkcijas. 

Prese ir milzīgs organisms, kas 
stāv uz vienas kājas, kuŗas vārds 
ir ziņas, ar milzīgu ķermeni  un 
ļoti sarežģītu  organizāciju. Tās 
darbināšanā iesaistīti desmitiem 
tūkstošiem cilvēku, kom plicēta 
mašinērija un prāvi kapitāli. Tā 
ir vesela saimnieciska nozare, 
kas katru dienu savā vēderā ierij 
desmitiem akru vislabākā meža. 

Virs modernās preses lielā 
rumpja grozās salīdzinoši maza 
galva – žurnālisti – un tur kopā 
sajaukts ļoti daudz asas uztveres, 
ātras domāšanas, nekautrīgas 
drosmes, arī paviršības, bet par 
visām lietām līdz nemorālai pa -
kāpei liela cieņa pret faktiem. 
Žurnālistam nav labu un nelabu 
ziņu, viņam ir tikai svarīgas un 
nesvarīgas ziņas; viņam nav prie-

cīgu un bēdīgu ziņu, ir tikai in -
teresantas vai gaŗlaicīgas ziņas. 
Nel. redaktors Ā. Podnieks (Ar -
tis) mēdza teikt: “Interesanta 
ziņa nekad nav par gaŗu, bet 
neinteresanta nekad nav par īsu.”

Var jautāt, kā gan šis neparasti 
veidotais preses organisms var 
no  turēties līdzsvarā, ja stāv uz 
vienas kājas? Bet līdzsvarā  tas 
noturas divu iemeslu dēļ. 

Pirmkārt – cilvēkiem iedzim-
tas, neatņemamas ziņkāres dēļ, 
kas ir ne vien preses, bet arī zi -
nātnes māte. Ne velti jau Ari-
stotels savas Metafizikas priekš-
vārdos ir teicis, ka “cilvēka dabā 
ir iedzimta neatvairāma dziņa 

zināt”. Gadsimteņi, kas sekojuši 
šim Aristoteļa konstatējumam, 
ir liecība viņa ieskatījuma parei-
zībai. 

Otrkārt, preses vienkājaino 
organismu līdzsvarā notur nepa-
rastā, daudzkārt smagus triecie-
nus saņēmusī, bet vēl joprojām  
dzīvā ticība, ka avīžu rakstītāji ir 
gudrāki nekā lasītāji. Dažreiz    
tas tā arī ir, bet ne vienmēr un  
ne visos gadījumos. Iespaids, ka 
avī žu rakstītāji it kā “zin visu” un 
ir gudrāki visās lietās, nāk nevis 
no viņu gudrības, bet no viņu 
apzināšanās, ka to zināšanas ir 
ierobežotas un tāpēc labākais, ko 
viņi lasītājiem var dot, ‒ ir ziņot 
to, ko ar savām acīm un ausīm 
notikumu vietās uztvēruši – zi -
ņot dzīves faktus, vienalga vai tie 
paustu patīkamu vai nepatīka-
mu, prieku vai nelaimi, ieguvu-
mus vai zaudējumus. Faktu sa -
pulcināšana presē dod neapstrī-
damu datētās dienas un pat 
stun das dzīves ainu un tā pārlie-
cina. Dzīve arvien ir bijusi un ir 
stiprāka par teorijām. 

Bet kas tad ir dzīves fakti? – 
Dzīves fakts ir, ja Ņujorkā tautie-
ti Tāduuntādu vakarā nākot no 
darba, uz ielas piekauj  un aplau-
pa. Dzīves fakts ir, ja Parīzē sa -
tiekas un apspriežas ārlietu mi -
nistri par to, par ko būtu jāvie-
nojas vispirms, ja varētu vieno-
ties. Dzīves fakts ir, ja profesors 
Tāds un tāds konstruējis domu 
la  sīšanas aparātu,  bet Tāda un 
 tāda pazīstama dziedoņa kon-
certā ieradušies tikai septiņi cil-
vēki. Dzī ves fakts ir, ka Savienoto 
Valstu Kongresā pieņemts lik -
ums par brīvu valsts ārstniecī -
bas nodro ši nāšanu visiem pil-
soņiem, un dzīves fakts ir, ka 
Tādas un tādas biedrības sapulcē 
opozī cijas ru  nātājs pozīcijas lī -
de rim piedrau dējis: “Es to krupi 
iz  sviedīšu no zāles!” Dzīves fakts 
ir, ka Chruš čovs Apvienotajās Nā -
cijās norauj sev kurpi  un dau za 
ar to pulti, un dzīves fakts ir, ka 
teoloģijas maģistrs pavēsta, ka 
latviešiem lielākas smadzenes 
nekā citu tautību cilvēkiem. Pre-
se sabied rībai piegādā ziņas par 

visiem dzīves faktiem, par vis-
iem notikumiem, kas to varētu 
interesēt vai kas ir tāda rakstura, 
par ko tai vajadzētu interesēties. 

Diezgan daudz pūļu prese veltī 
arī dzīves faktu apskatiem, savil-
kumiem savstarpējās sakarības 
virknēs, šo sakarību pētīšanas 
mēģinājumiem un analizēm. Bet 
visi šie pūliņi dibinās uz jau 
iepriekš konstatētiem faktiem. 
Te piederas arī pašas sabiedrības 
reakcijas, domu izpaudumi, ie -
ro sinājumi un secinājumi par 
ziņotiem faktiem. Šīs reakcijas 
rāda un veido sabiedrības at -
tiek s mi un šo attieksmju maiņas 
pret fiksēto dzīves ainu, tā vei-
došanos un tendencēm. Šajā ka -
tēgorijā ietilpst arī lasītāju vēs-
tules, kuŗas vēl nesen dažs lat-
viešu profesionāls avīžnieks pa -
sludināja gandrīz vai par preses 
kauna traipu. Lasītāju vēstules 
kā pastāvīgu laikraksta nodaļu 
latviešu presē pirmais ieviesa lai-
kraksts Latvija, ko ar 1946. gada 
decembrī Vācijā sāka izdot Pre  -
s es darbinieku sadarbības kopa 
Gincburgā. Tagad tās atrodamas 
visos latviešu laikrakstos un 
ko  pā ar apskatiem, notikumu 
analizēm un vērtējumiem dzīves 
ainu presē no statistikas vērš 
kustībā. 

Beidzot arī prese pati par zi -
ņotiem faktiem dod savu vērtē-
jumu, kuŗā laikraksts kā iestā-
dījums izsaka savu viedokli. Li -
kums te ir, ka faktus nedrīkst    
ne noklusēt, ne sagrozīt, bet var 
gan tiem tuvoties ar dažādu uz -
tveri, ko dod redzes viedoklis, 
stāvoklis, no kāda faktus aplū-
kojam. Tā beidzot preses fiksētā 
aina dabū ne vien kustību, bet 
arī dinamiku. Dzīves aina top 
dzīva, dzīves spogulis presē sāk 
elpot.  Lasītāji var to pieņemt vai 
arī noraidīt, bet kā vienādi, tā 
otrādi tas atspoguļos ir faktus, ir 
sabiedrības domas. Vēl vairāk – 
nevis patvarīgi, uztiepti, bet kā 
pašas sabiedrības daļu, kā kaut 
ko tādu, kas no tās nav šķirams, 
kas ir izaudzis viņā pašā un no 
viņas pašas. Šādā veidā tas ie -
tekmēs arī tā saukto sabiedrisko 
domu. 

Šis ir vienīgais ceļš un šīs ir arī 
robežas, kā prese, ja tā grib palikt  
uzticīga demokrātisko brīvību 
principiem, var iedarboties uz 
sabiedrisko domu. Katra atkāp-
šanās no šī principa, lai  cik cil-
denu mērķu vārdā to darītu, ga -
lējā konsekvence ved uz preses 
sabiedriskās funkcijas viltošanu, 
uz stāvokli, kādā prese  atrodas 
tur, kur cilvēkiem liegta domā-
šanas, spriešanas un domu iz -
teikšanas brīvība. Tādos apstāk-
ļos prese nevis kalpo sabiedrībai, 
celdama tai priekšā iespējami 
objektīvu un patiesu dzīves ainu, 
ber kļūst par rīku kāda cita spēka 
rokās, lai uztieptu kādu šim 
spēkam, bet ne sabiedrībai vēla-
mu noskaņu vai ieskatu. 

Kārlis Rabācs (vidū) "Laika" spiestuvē. Pa labi red. B. Ķīselis, 
pa kreisi metieris A. Stankevičs

Kārlis Rabācs
Laika redaktors

1949 – 1970

(Turpinājums sekos)
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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, LV1011, Latvija
info@koknesesfonds.lv

Ziedojumiem EUR:
AS “Citadele banka”
Konts: LV94PARX0015211160001
SWIFT: PARXLV22

Starpniekbanka ziedojumiem USD:
USA CITIBANK, N.A., NEW YORK
Konts: 36392149
SWIFT/BIC: CITIUS33

Vairāk informācijas  www. liktendarzs.lv

KRUSTVĀRDU MĪKLA Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas 
(Nr.38) atrisinājums
Līmeniski. 4. Karaganda. 7. 

Tirza. 8. Parks. 9. Simulants. 10. 
Sabile. 11. “Aka’’. 13. Krauls. 18. 
Laiskas. 21. Dineja. 23. Acteki. 
24. Siet. 25. Čaks. 26. Kimono. 
28. Sakura. 29. Penālis. 34. Gār-
sas. 35. Leo. 37. Tirāna. 38. Ta -
ran tuls. 39. Pruta. 40. Ikars. 41. 
Studentes. 

Līmeniski. 1. Paduja. 2. Taba-
ka. 3. Riepas. 4. Kasele. 5. Apsara. 
6. Aksels. 12. Kosa. 14. Papeles. 
15. Kabacis. 16. Tinis. 17. Melot. 
19. Steks. 20. Skara. 22. Aso. 23. 
Ass. 27. Zāle. 30. Mātere. 31. 
Nar tas. 32. Piesis. 33. Angāri. 35. 
Luanda. 36. Ostena.

Līmeniski 5. Pilsēta ASV dien-
  vidos. 7. Apdzīvota vieta Smilte-
nes novadā. 9. Latviešu kom-
ponists, diriģents (1931-1968). 
10. Jūrmalas pilsētas daļa. 11. 
Pilsēta Japānā, Honsju salā. 12. 
Viduslaiku jūras buŗu kuģi. 15. 
Stiepļu tīkliņi, ko liek galvā 
paukotāji. 18. Plāns neraudzētas 
mīklas sausiņš. 19. Upe Āzijas 
dienvidos, kas ietek Baikāla eze-

rā. 22. Divkose. 23. Palama. 25. 
Neliels duncis ar trīsšķautņai - 
nu asmeni. 28. Metalla naudas 
ga  bals. 29. Dārgakmeņu masas 
mērs. 33. Sena spāņu tautas deja. 
35. Peldošas navigācijas zīmes. 
36. Sesku dzimtas dzīvnieks. 37. 
Kukaiņēdāju kārtas dzīvnieki. 
38. Vāveru dzimtas dzīvnieks. 
39. Kūrortpilsēta Lietuvā. 

Stateniski.1. Mīlestības dievs 

seno romiešu mītoloģijā. 2. Zivs 
skeleta kauli. 3. Vokāli skaņdarbi 
vienai balsij ar mūzikas pavadī-
jumu. 4. Angļu rakstnieks (1866-
1946). 5. Akūta infekcijas slimī-
ba. 6. Kaklasaite. 8. Konvojs, ap -
sardzība. 13. Indīgs zirneklis. 14. 
Nesteidzīgi gājieni. 16. Saldumi, 
ko pasniedz pusdienu beigās. 17. 
Patmīlis. 20. Skaistuma karalie-
nes tituls. 21. Salaspils valdnieks 
13. gs. 24. Robežsardze. 26. No -
va da centrs Latvijā. 27. Priekš-
darbs gleznai, skulptūrai. 30. 
Valsts Afrikas ziemeļrietumos. 
31. Ieceres. 32. Kapoku dzimtas 
koks. 34. Jāņogu dzimtas krūms.

Economist, jo vairs nebija svarīgi, 
kuŗš izdomājis šo visai no  derī -
go neoloģismu. “Zācija” ir brīniš-
  ķī gs piedēklis krievu va  lodā, kas 
vispārina procesu, līdzvērtīgi kā 
angļu valodā “sation” jeb “Schrö
derisation”.  Šrēderizācija  krievu 
valodā apzīmē valsti, kas mūs-
dienās visefektīvāk izmanto ku -
kuļdošanu.

Tas nenozīmē, ka citi režīmi ir 
nevainīgi. No Ķīnas līdz Azer-
baidžānai, no Filipīnām līdz 
Kongo Demokratiskajai Repub-
li kai netīrā nauda, kas izspiesta 
no vājajiem un bezspēcīgajiem, 
sa  duļķo mūsu polītiskos proce-
sus un korumpē mūsu sistēmu.

Vai tie būtu Eiropas parlamen-
tārieši, kas “mazgā rokas nevai-
nībā” par cilvēktiesību pārkāpu-
miem Kaukazā, vai vadošā britu 
universitāte, kas saņem naudu 
no Ķīnas Komūnistiskās parti -
jas – ar nosacījumu nepublicēt 
tai ne  glaimojošus akadēmiskus 
pētī  jumus savā izcilajā žurnālā. 
Rie tu mi ir viscaur izmirkuši 
korup cijā.

Aleksejs Navaļnijs un Rietumu šrēderizācija* 
Fragments no Tomasa Hendriksa Ilvesa, bijušā Igaunijas Valsts prezidenta, runas šā gada 

5. oktobrī Varšavā, Brīvības bruņinieka prēmijas pasniegšanas ceremonijā. 
Šogad tā tika piešķirta Krievijas opozicionāram Aleksejam Navaļnijam

Vēl ļaunāk – mēs pat par to 
nevaram runāt atklāti, baidoties 
no bankrota. Kuriozi apcerīgās 
grāmatas  “Putina cilvēki”  lielis-
kajai autorei Katrīnai Beltonei 
ta  gad draud smaga tiesas prāva,  
ko ierosinājuši režīma iezemieši. 
Mērķis ir sagraut ne tikai viņu, 
bet atturēt ikvienu, kam rodas 
vēlme izmeklēt izlūkdienesta, uz -
ņēmējdarbības, organizētās no -
ziedzības un valsts varas tīk loju-
mu, kas radījis un uztur Krievi-
jas valdošo eliti.

Reizēm tā pat nav nauda. 
Reizēm tā ir alkatība pēc varas. 
Daudzi no jums atcerēsies, kā 
Eiropas Tautas partija (EPP), 
tikai lai saglabātu tās lielāku 
pārstāvniecību Eiropas Parla-
mentā, neizslēdza no savām rin-
dām partiju, kuŗa ir fundamen-
tāli pret EPP vispāratzītajām 
vēr tībām. Uzskaitīt visas korup-
cijas izpausmes Rietumos pra-
sītu ne tikai stundu, bet dienas, 
nedēļas un gadus. Dāmas un 
kungi, mums nav laika apspriest 
šo problēmu! Mums ir jāsāk to 
labot.(..)

Korupcija ir izplatīta. Mū    -
su  sc hrö  de rizatsiya, mūsu Fran-
suā Fijons un Kārina Knaisle, 
mūsu Lipponens un citi, kas 
aiziet no valdības, lai saņemtu 
savu atalgojumu un strādātu tā 
sauktajās “neatkarīgajās” enerģē-
tikas kompanijās, kuŗas pieder 
kleptokratu režīmiem. Pārfra z ē-
jot Ļeņinu, mēs pērkam virvi, 
kuŗu autoritārie režīmi izman-
tos, lai mūs pakārtu. Mēs, nevis 
viņi.(..)”

*Gerhards Frics Kurts Šrēders 
bija vācu polītiķis un no 1998. 
līdz 2005. gadam bija Vācijas 
kanclers. Šrēders nekad nav slēpis 
savas simpatijas pret Krievijas 
prezidentu Vladimiru Putinu un 
ir strādājis Krievijas enerģētikas 
industrijas labā jau kopš 2005. 
gada. Tieši viņš neilgi pirms savu 
kanclera pilnvaru beigām no 
Vācijas puses parakstīja vienoš a
nos par gāzesvada “Nord Stream” 
izbūvi Baltijas jūrā.

Tā ir korupcija, mūsu korup-
cija, kas palīdz, atbalsta un pa -
tiesi bagātina Kremļa bajāru un 
viņu pakalpiņu, kā arī citu odio-
zu režīmu pasaulē, slepkavnie-
ciski veikto izlaupīšanu.

Pirms kādiem piecpadsmit ga -
diem es radīju jaunu terminu – 
šrēderizācija. Toreiz kā ano nīms 
autors, līdz mans draugs Edvards 
Lūkass pēc manas aiz iešanas     
no amata to atklāja žur nālā The 

jachtas Sentropēzā vai Pirejā. 
Naudas ņemšana no totā litā ris-
ma pārstāvjiem pie mums tika 
uzskatīta par kukuļdošanu vai 
spiegošanu, par ko pienācās bargs 
kriminālsods un sociāls apkau-
nojums.

Šodien liberāldemokratiskie 
Rietumi ir atteikušies no reiz 
eso šās skaidrības. Mēs esam kļu-
vuši par nozieguma partneriem, 
sadarbojoties ar mūsu brīvības, 
tiesiskuma un cilvēktiesību ie -
naidniekiem. Saļimstot zem ko -
rupcijas un slepkavu smaguma, 
mēs esam neapsūdzētie līdz sa-
zvērnieki mūsu pašu norietā un 
Krievijas sagraušanā.

Godinot Alekseju Navaļniju, 
es nelikšu uzsvaru uz viņa mil zī-
go ieguldījumu Krievijas ko  rup-
cijas izgaismošanā. Tas mums 
sniedz tikai pašsaprotamu un 
pilnīgi nepatiesu morālā pārā-
kuma sajūtu. Lai patiesi godātu 
Navaļniju, mums ir jānostājas 
pret liberāldemokratisko Rietu-
mu smārdu. Tas smārds virmo 
no mūsu pašu korumpētajiem 
polītiķiem un polītiskajām par-
tijām, no mūsu naivām un alka-
tīgām valdībām un pat vispres-
tižā kajām, gadsimtiem senām 
augstskolām. Tas virmo no uz  ņē-
 mumiem, kas vērtē peļņu augs-
tāk nekā taisnīgumu, patiesību 
un brīvību. Tā virmo no baņķie-
riem, juristiem un grāmatve-
žiem, kuŗi atmazgā naudu un 
reputāciju.

“Šodien šeit, Varšavas drošības 
forumā, mēs godinām Alekseju 
Navaļniju – cilvēku, kuŗš vajāts, 
apcietināts, piekauts, indēts un 
tiesāts par to, ka viņš ir nostājies 
kriminālas autokratijas ceļā uz 
klasisko totālitāro valdīšanu. Viņa 
noziegums? Tikai tas, ka mierīgā 
ceļā, izmantojot savas tiesības uz 
vārda brīvību, ir izaicinājis režī-
mu, kur apvienojušies šturmē-
tāju brigāde, varmākas un slep-
kavas.

Navaļnija stāsts nav jauns. 
Des mitgadē pirms komūnisma 
sabrukuma šis stāsts ir atkārto-
jies atkal un atkal. Josifs Brod - 
s kis, Natans Šaranskis, Alek - 
s an drs Solžeņicins, Andrejs Sa - 
  ha  rovs un simtiem citus vajāja  
tā laika patiesā Mordora, PSRS. 
To  mēr ir arī atšķirības. Tajos lai-
kos, kad es biju jauns pētījumu 
analītiķis un vēlāk arī Radio Brī
vā Eiropas/ Radio Brīvība Igau-
nijas nodaļas direktors, Rie tu-
mos vismaz bija morāla skaid rī-
ba, ka jāstājas pret slepkavām, 
uz  ru nājot mūsu valdības, par la-
mentus visos iespējamajos starp -
tautiskos forumos.

Palīdzot saglabāt šo morālo 
skaidrību, paradoksālā kārtā ko -
mūnisti vismaz ideoloģiski bija 
pret kapitālistiem. Komisāri un 
Polītbiroja locekļi diez vai varēja 
nopirkt villas Rivjērā, slēpoša -
nas pili Sanmoricā, apartamen-
tus ASV prezidenta debesskrāpī 
vai pietauvot savas 100 metru 
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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

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

+371 28390346

PĀRDODPĒRK PAKALPOJUMI
Polikarbonāta siltumnīcas. Tālr. +371 26211050.Pērku Zemi. Tālr. +371 20151111. Siltināšana ar ekovati, termoputām. Tālr. +371 24874343.

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!

Visāda veida kravas sūtījumi: pārcelšanās (uz vai no 
Latvijas), jūras transports, gaisa kravas un arī naudas 

pārsūtījumi (caur Baltic Financial Service).

LATVIAN AMERICAN
SHIPPING LINE

Kravas pārvadājumi starp ASV un Latviju!

Sīkāka informācija atrodama LASL mājas lapā, paciņu nodaļā: 
www.lasl.com vai zvanot: 973 744 6565.
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Deviņpadsmit gadus vecais 
Gints Bērziņš cītīgi trenējas 
un cer šoziem piedzīvot olim
pisko debiju. // FOTO: LKSF

Roberts Uldriķis

Latvijas – Nīderlandes spēle. Mūsu futbolisti gaišos tērpos

(Turpināts  20. lpp.)

Eksāmens pret 
Nīderlandes

vienību izturēts
Latvija – Nīderlande 0:1 (0:1). 

Pasaules kausa izcīņas kvali fi kā-
cijas turnīrā  pret spēcīgo Nīder-
landes vienību izlasei nepie-
vienojās trīs spēlētāji: uzbrucējs 
Dāvis Ikaunieks, pussargi Kris-
ters Tobers un Renārs Varslavāns. 
Pirmais ir palicis bez spēļu prak-
ses, otrais nevar pievienoties 
valstsvienībai savainojuma dēļ, 
bet Varslavānam šoreiz ir iespēja 
sevi apliecināt U-21 izlases no -
metnē. Turklāt  Vladislavs Gut -
kovskis pēc iepriekšējās spēles 
Melnkalnē bija sakrājis brīdinā-
jumu normu un nopelnījis auto-
matisku vienas spēles diskva li-
fikāciju.  Savukārt no U-21 iz -
lases nacionālās valstsvienības 
kandidātu sarakstu papildināja 
pussargs Daniels Ontužāns. 

kumam puslaika vidū, līdz aiz-
sargi pēdējā brīdī prata briesmas 
novērst. Nīderlandes izlase tur-
pināja dominēt bumbas kon-
trolē, taču mājinieku ciešā aiz-
sardzība neļāva izveidot drošas 
vārtu gūšanas iespējas. 

Otrā puslaika ievadā, 49. mi -
nūtē, kārtējā Latvijas izlases 
pretuzbrukumā bumbu gar vār-
tiem sita Cigaņiks. Nīderlandieši 
gan turpināja uzbrukt un pāris 
minūtes vēlāk Gakpo vēlreiz 
izpildīja sitienu ar galvu, bumbai 
lidojot pāri pārliktnim. Viesi 
turpināja ar vētrainiem uzbru-
kumiem un vienā no epizodēm 
Roberts Savaļnieks izsita bumbu 
no vārtu līnijas. Latvijas futbolis-
ti aktīvāk uzbruka, piespiežot 
pretiniekus vairāk spēka veltīt 
cīņai par bumbu. Bīstamāki uz -
brukumos arvien bija viesi, labas 
iespējas neizmantojot gan Ko -
dijam Gakpo un Stefanam de 
Vrijam, gan Depajam. Karstāk 
pie Roberta Ozola vārtiem kļuva 
spēles pēdējās minūtēs, taču 
bīstamā situācijā pēc vairākiem 
sitieniem soda laukumā nevai-
nojami nospēlēja Latvijas vārt-

noskaņojumā. Lai gan iepriekš 
pret Nīderlandi tika piedzīvots 
minimāls zaudējums (0:1), spēle 
bija krietni labāka nekā martā 
Amsterdamā. Kvalitātīvāka aiz-
sardzība, asāki pretuzbrukumi. 
Spēles kompensācijas laikā divi 
stūŗa sitieni, kopumā trīs sitieni, 
pēc kuŗiem viesu vienības vārt-
sargs glāba savu komandu. Lat-
vijas izlases galvenais treneris 
Dainis Kazakēvičs atzina: „Ir 
progress.”

Kā bija 11. oktobŗa vakarā pret 
Turcijas vienību? Pirmajā spēlē 
rezultāts bija neizšķirts – 3:3. 
Pārsvars gan pirmajā puslaikā 
bija turkiem, kuŗi vārtu rāmī 
trāpīja trīsreiz, kamēr mūsu fut-
bolisti – nevienu reizi. Jau trešajā 
minūtē pirmo dzelteno kartīti 
pret Dzaneru Erkinu nopelnīja 
Alvis Jaunzems.19. minūtē pēc 
Erkina sitiena bumbu tvēra vārt-
sargs Roberts Ozols. 25. minūtē 
viņš tika galā arī ar Kerema 
Aktirkolu sitienu, bet vēl četras 
minūtes vēlāk glāba komandu 
pēc Dzengiza Indera raidījuma.

Viss izšķīrās otrajā puslaikā. 
70. minūtē latvieši negaidīti 
izvirzījās vadībā, kad Vladislavs 
Gutkovskis izdarīja spiedienu uz 
viesu aizsargu Merihu Demiralu, 
kuŗš bumbu raidīja savos vārtos  
– 1:0 Latvijas labā. 73. minūtē 
Jaunzemu nomainīja Daniels 
Ontužāns, bet trīs minūtes vēlāk 
vārtus guva Turcijas vienība. Pēc 
teicamas Dzengiza Indera pie -
spēles pa gaisu no laukuma labās 
uzbrukuma malas ar galvu 
bumbu vārtos raidīja Serdars 
Dursuns – 1:1.

Pēdējās minūtēs, ieskaitot čet-
ras kompensācijas laika minūtes 
veiksme aizsardzībā bija Latvijas 
pusē, līdz ar video tiesneša pa -
līdzību tika piešķirts strīdīgs 11 
metru soda sitiens uz Latvijas 
vārtiem. Kompensācijas laika 
devītajā minūtē Jilmazs tomēr ar 
sitienu vārtu kreisajā apakšējā 
stūrī guva uzvaras vārtus. Ozols  
uzminēja sitiena virzienu, taču 
nespēja aizsniegties līdz bumbai 
– 2:1 turku labā. Tā arī spēle 
beidzās. 

Kvalifikācijas turnīru Latvijas 
izlase noslēgs ar divām izbrau-
kuma spēlēm novembrī pret 
Norvēģiju un Gibraltāru.

Turnīra tabula. Uzvaras, zau-
dējumi, neizšķirti, punkti.
Nīderlande      5    1    1    16
Turcija             4     3    1    15
Norvēģija       4     2     1    14
Melnkalne      3     2    2    11
Latvija             1     2    5     5
Gibraltārs       0     0    7     0

Airētāja Rumpe 
izcīna bronzas 

medaļu Eiropas 
junioru čempionātā
Latvijas airētāja Laine Rumpe 

Minchenē izcīnīja bronzas me -
daļu Eiropas junioru čempio nātā.

Startējot sieviešu vieninieku 
sacensībās, Rumpe A finālā 2000 
metru airējumā finišēja pēc 
astoņām minūtēm un 20,79 
sekundēm. Čempionei Aurēlijai 
Maksimai Jancenai no Šveices 
viņa zaudēja 5,18 sekundes, bet 
otrajā vietā finišējusī nīder lan-
diete Fedra van der Molene bija 
0,94 sekundes priekšā. Augustā 
Rumpe izcīnīja augsto ceturto 
vietu pasaules junioru čem-
pionātā.

Sieviešu pārairu divnieku 
sacensībās Gabriela Lorenca/ 
Ance Veļičko B finālā ar re  zul-
tātu astoņas minūtes un 16,12 
sekundes finišēja sestajā vietā, 
meistarsacīkstes noslēdzot 12. 
pozicijā 14 laivu konkurencē.

Latvijas kamaniņu 
sportisti aizvadījuši 

vērtīgu nometni 
Latvijas kamaniņu sportisti 

aizvadījuši vērtīgu nometni 
Sočos un uzsākuši treniņus 
Siguldas trasē. Latvijas izlases 
13 sportisti uz Sočiem lidoja, 
bet treneru korpuss brauca ar 
diviem mikroautobusiem, ceļā 
kopumā pavadot 54 stundas. 
Krievijas robežas šķērsošana 
aizņēma teju diennakti, krievu 
robežsargi neesot ļāvuši ievest 
pat tādas lietas kā tualetes pa -
pīru un izolācijas lenti…

Bet Sočos apstākļi lieliski, 
piecu dienu laikā gandrīz visi 
sportisti veikuši 30 braucienus. 
Pirmajās dienās netrūka kritie-
nu, bet bez nopietnām sekām. 
“Bija arī ļoti daudz ārzemnieku 
– amerikāņi, korejieši, italieši, 
slovaki, Krievijas izlase. Trase 
noslogota, ātra,” teica sacīja iz -
lases menedžeris un treneris 
Kristaps Mauriņš. No pagājušās 
nedēļas sākuma Latvijas spor-
tisti brauc Siguldā. Vēl viena 
nometne ārzemēs neesot plā-
nota. “Vācija rudenī ir slidens 
variants, jo tur nedod labākās 
trases un treniņu laikus, silts, 
lietus un nav tādi apstākļi kā 
Siguldā, kur trase nosegta un 
labāka ledus kvalitāte,” skaid-
roja treneris. 

Viņš norādīja, ka vasarā pro -
duktīvi pastrādāts gan pie fi -
ziskās sagatavotības, gan tech-
nikas. Aizvadīta nometne Do -
beles novadā, divas – Ventspilī. 
Elīzai Tīrumai iepriekšējās 
sezonas beigās par sevi licis 
manīt pērn operētais plecs, 
pirms olimpiskajām spēlēm no -
lemts vēl vienu operāciju ne -
taisīt un viņa trenējusies pēc 
individuāla plāna.

olimpisko spēļu trasē Jaņcjinā, 
kur sacensības vēl nav noti-
kušas. 20. novembrī tur sāksies 
Pasaules kausa sezona, kam 
sekos divi posmi Sočos. Siguldā 
posms notiks 8. un 9. janvārī.

Ķēniņam vārtu 
guvums Šveices 

čempionātā
Latvijas uzbrucējs Ronalds 

Ķēniņš guva vārtus Lausanne 
uzvarā viesos Šveices hokeja 
augstākās līgas (NL) spēlē. Ķē -
niņš un Lausanne viesos ar 4:3 
(0:0, 3:1, 1:2) pārspēja latviešu 
pārstāvēto Langnavas Tigers. Ķē -
niņš otrā perioda otrās minūtes 
izskaņā guva spēles pirmos 
vārtus pēc Kristofa Berči un 
Tima Bozona piespēlēm.

S P O R T S

Latvijas valstsvienība aizrau-
tīgā futbola spēlē Rīgā ar 0:1 
zaudēja grupas līderei Nīder lan-
des izlasei Pasaules kausa kva li-
fikācijas grupā. Favorīti nīder-
landieši vairāk un bīstamāk uz -
bruka, taču labas iespējas bija arī 
mājiniekiem, kas nospēlēja dis -
ciplinēti un komandu spēku 
samēram gana drosmīgi. 

Jau pirmajās minūtēs viesi 
iespieda mūsu futbolistus savā 
laukuma pusē. 19. minūtē vārtus 
guva Deivijs Klāsens. Vārtu zau-
dējumu laukuma saimniekiem 
maksāja neveiksmīga darbība 
pēc stūŗa sitiena – brīvi pie bum-
bas soda laukumā tika Klāsens. 

Latvijas izlase atbildēja ar 
vairākiem ātriem pretuzbruku-
miem, īpaši izceļoties Mārtiņam 
Ķiguram, tomēr līdz labam sitie-
nam pa vārtiem mājinieki neti-
ka. Tomēr viesiem ļoti drīz nācās 
atcerēties par aizsardzību. Jau 
nākamajā uzbrukumā Latvijai 
bija teicama iespēja revanšēties, 
bet Roberta Uldriķa sitienu no 
soda laukuma vidus paspēja 
nobloķēt Klāsens. 

Vēlreiz mājinieku pretuz bru-
kumā Uldriķis bija tuvu panā-

sargs un aizsargi, kā arī palīdzēja 
veiksme. 

Kompensācijas laika otrajā 
mi  nūtē Džastins Beilovs lēcienā 
atvairīja ļoti draudīgu Igora Ta -
rasova sitienu, glābjot Nīder-
landes izlasi no sensacionāli zau-
dētiem punktiem. Noslēgumā 
nīderlandieši uzvaru nosargāja 
– 1:0.

Latvijas futbolisti spēlē tika pie 
vārtu gūšanas momentiem, taču 
pietrūka meistarības, lai tos reā-
lizētu, pēcspēles preses kon fe-
rencē secināja Latvijas valsts vie-
nības galvenais treneris Dai nis 
Kazakevičs. Komentējot spēles 
taktiskos uzdevumus, galvenais 
treneris uzsvēra, ka vēlējās, lai 
komanda nebūtu tik tuvu sa -
viem vārtiem un aizsargu līnija 
atrastos augstāk, tajā pašā laikā 
nosedzot arī zonas starp līnijām. 
“Spēles laikā tas ne vienmēr 
izdevās, bet teikšu, ka kopumā 
taktiskā ideja nostrādāja. Mēs 
viņus piespiedām vairāk spēlēt 
caur malām, kas ļāva mums 
veiksmīgāk darboties aizsar-
dzībā,” minēja Kazakevičs.

Martā abu komandu pirmajā 
spēlē Latvijas futbolisti Nīder-
landē zaudēja ar 0:2.

„Bijām pelnījuši 
punktu ...”

Latvija – Turcija 1:2 (1:1). 
Latvijas izlase spēlei pret Turcijas 
vienību gatavojās optimistiskā 

Novembŗa sākumā Latvijas 
izlase pilnā sastāvā dosies uz 
divām treniņu nedēļām Ķīnas 

Kēniņš spēlēja 18 minūtes un 
19 sekundes, no kuŗām pus  mi-
nūti – vairākumā. Viņš piecreiz 
meta pa vārtiem, kas bija la -
bākais rādītājs visu spēles da -
lībnieku vidū, un tika pie +/- 
rādītāja +2. Bozons ar trim 
(0+3) rezultātīvitātes punktiem 
kļuva par mača rezultātīvāko 
spēlētāju. Mājinieku rindās šo -
reiz laukumā nedevās neviens 
no latviešu spēlētājiem, vārt-
sargam Ivaram Punne no vam 
paliekot uz rezervistu soliņa. 
Viņa konkurents uz vietu 
vārtos Roberts Maiers atvairīja 
24 no 28 pretinieku metieniem.

Godinās
Kivlenieka piemiņu
Latvijas vārtsargs Elvis Merz

ļikins palīdzēja Kolumbusas 
Blue Jackets komandai izcīnīt 
uzvaru Nacionālās hokeja līgas 
(NHL) pārbaudes spēlē. Blue 
Jackets mājās ar rezultātu 4:2 
(2:0, 0:0, 2:2) pārspēja Detroitas 
Red Wings. Olivera Bjork-
stranda un Zeka Verenska gūtie 
vārti vairākumā ļāva Blue 
Jackets komandai pirmo pe -
riodu uzvarēt ar 2:0. Merzļikins 
kapitulēja tikai trešā perioda 
pirmajās septiņās minūtēs, kad 
viņu pārspēja Railijs Bārbers 
un Daniels Renufs, panākot 
2:2. Nepagāja ne minūte, kad 
Jakubs Vorāčeks atguva vadību, 
bet perioda otrajā pusē 4:2 pa -
nāca Patriks Laine. Merzļikins 
šajā spēlē atvairīja 20 no 22 
pretinieku mestajām ripām, bet 
rezervē palika Daniils Tarasovs. 
Otrā laukuma galā Alekss 
Nedeļkovičs saskārās ar 37 
metieniem.

Blue Jackets 2021./2022.gada 
sezonas pirmajā spēlē piemiņas 
pasākumā godinās šovasar mū -
žībā aizgājušo latviešu vārt-
sargu Matīsu Edmundu Kivle-
nieku.



LAIKS 192021. gada 16. oktobris – 22. oktobris

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa 

zināties 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).

ŅUJORKA (NY)
Pirmdien, 18. oktobrī plkst. 

7:30 pm: “Pro Musicis” starp-
tautiskās balvas laureāta (2021), 
pianista  Robert Fleitz kon
certs, Weill Recital Hall (154 W 
57th St, New York, NY 10019).

Programmā:   Krista Auz nie-
ka, Lūcijas Garūtas, J. Brām sa 
un citu komponistu klavier-
mūzika. Biļetes un informācija: 
www.carnegiehall.org.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājaslapa: 
www.seattlelatviancenter.com.

SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu bied-

rība (5220 Brittany Dr. S, Apt. 
1410, St.Petersburg, FL 33715), 
tālr: 727-827-2338.

Sestdien, 23. oktobrī, 12:00 
pm, PIKNIKS Point Brit tany āra 
nojumē,  5220 Brittany Drive 
S., St. Petersburg.  Rudens, laiks 
mums visiem atkal satikties un 
atkal redzēties! Uz pikniku 
esiet lūgti paņemt līdzi šīs 
vasaras spilgtāko notikumu, 
iespaidu un rudenīgu ēdiena 
škīvi mūsu kopējam galdam. 
Par savu mīļāko dzērienu katrs 
parūpējas pats. Biedrība cienās 
ar grillētām desiņām.

Sestdien, 20. novembrī, 4:00 
pm Latvijas Valsts Prokla mē
šanas Gadadienas Svētki, 
Point Brittany sarīkojumu 
zālē, 5220 Brittany Drive S., 
St. Petersburg.

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 
apstiprināt dalību līdz 7.okto-
brim 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.ter-
vete.org.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran

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

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trim

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232-
5994, e-pasts: bostonas-trim-

dasdraudze@gmail.com, tālr: 
617-232-5994. 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.: 773-
725-3820; e-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook. -
com/ Čikāgas-Ciānas draudze 
2550-4389-7965-234. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. Pēc 
dievk. kafijas galds. Māc. Gun-
dega Puidza, tālr. birojā: 773-
736-1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com.

Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei-
manis. 1-773-818-6965 St.Pe -
ters.Latvian.Church@gmail.com 
Ivārs Spalis (ivspalis@gmail.
com)  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.: 561447
9050. Dievk. notiek 14:00. Pēc 
dievk. visi lūgti pie kafijas galda!

Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039).

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

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: 269-214-1010. 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 
Graham. Latviešu ev. lut. ap  vie-
notā draudze notur klatienes 
dievkalpojumus katru svēt dienu. 

Pulksten 10:00. Paralēli pie -
ejami sprediķu ieraksti drau-
dzes Youtube kanālā (meklēšanas 

atslēgas vārds “Latviešu Apvie-
notā draudze Kalamazū”

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

Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510).

Dievkalpojumi ar viesu mā -
cītājiem latviešu un angļu va -
lodā plkst. 10:00. Par datumiem 
sazināties ar draudzes pr. Kārli 
Indriksonu, tālr.: 402-730-3427, 
e-pasts: kindriks@aol.com. Pen  -
sionāru saiets katra mēneša 
otrā ceturtdienā plkst. 11:00 
sabiedriskās telpās.

Mančesteras latv. ev. lut. dr. 
(dievk. notiek  Holy Trans figu
ration Romanian Orth. Church, 
2 Winter St., Manchester, CT 
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis, 
tālr. 413-568-9062.

16. oktobrī plkst. 11:00 Pļau-
jas svētku dievk. ar sekojošu 
rudens bazāru un loteriju. Māc. 
Igors Safins.

Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības 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 lat vie šu 
evaņģeliski luteriskās draudzes 
video dievkalpojumi notiek 
katru nedēļu, tos var skatīties 
mndraudze.org.

Montrealas latv. Trīsvie nī
bas/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.ter-
vete.org. pr. Jānis Mateus tālr.: 
514-481 2530, e-pasts: prez@
draudze.org.

Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: (Latvian Lut
heran Church, P.O. Box. 1008, 
Maplewood, NJ 07040)

Dievkalpojumi notiek NJ Lat-
viešu biedrības namā “Prie-
daine”, 1017 State Route 33, 
Freehold, NJ 07728, māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko. E-mail: 
latvianlutheranchurch@gmail.
com, telefons: 908-638-1101.

17. oktobrī 11:00 Dievkal-
pojums Priedainē.

Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn. 254 Valentine 

Ln, Yonkers NY.
Salas bazn. 4 Riga Ln, Melville NY.
St. Andrew bazn. 335 Reyn

olds 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 vakar-
ēdienu, 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 Sku  -
diņa.Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314 
457 1830, kalninsirene@gmail.
com.

Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd 
Ave. N.E. Seattle, WA 98125). 
Dievkalpojumi notiek 10:30.

Prāveste D. Cilne, tālr.: 206-
674-9600; e-pasts: cilnis@earth-
link.net. Baznīcas mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org.

Dievkalpojumi Sietlā ir 
atsākušies klātienē.

17. okt. Dievkalpojums.
24. okt. Dievkalpojums.
31. okt. Reformācijas svētki. 

Dievkalpojums.
Skenektedijas latv. ev. lut. 

dr.: Trinity Lutheran Church 
(35 Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Snie-
dze-Taggart.

Skenektedijas lat. ev. lut drau-
dzes Pļauju Svētku dievkalpo-
jums 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. 

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu
(t.sk. pasta izdevumi).

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

Ar Amerikas latviešu ap -
vienības (ALA) Kultūras fon da 
financiālo atbalstu un Vītolu 
fonda valdes priekš sēdes 
Vitas Diķes radošu līdz dalību 
apgādā “Laika Grāmata” nā  cis 
klajā Astrī das Jansones pēdē-
jais lolo jums.

Grāmatu drukātā veidā var 
iegādāties, sazino ties ar redak -
ciju vai mājas lapā 
www.laikagramata.lv
Drukāto eksem plā ru skaits 
ierobežots

Cena 25,– USD

ASTRĪDA JANSONE

TRIMDAS IZSKOLOTIE

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 svēt
dienās 2 pm:

3.oktobrī – Pļaujas Svētku 
Dievkalpkojums. 17. oktobrī, 
10. oktobrī, 24. oktobrī, 31. 
oktobrī.

Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: bazni-
ca@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.: 301-302-
3270). Draudzes priekšniece 
Dace Zalmane. Svētdienas diev-
kalpojumi sāksies plkst. 11:00. 
Trešdienās svētbrīžu laiks pal-
iek nemainīgs – plkst. 10:00. 
Pieslēgšanās norādes ir atro-
damas draudzes mājas lapā.

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU 
ziņas uz e-pastu: 
rigaven@aol.com
– Inese Zaķis –

ne vēlāk kā 
PIEKTDIENĀS.
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S P O R T S

Ģirts Vēvers

Š. g. 25. septembrī pirmo reizi pēc pandēmijas atjau-
nojies tradicionālais peldējums no The Rock – Alkatraz 
cietuma uz salas Sanfrancisko līdz Aquatic Park. 
Distances gaŗums – 1,5 jūdzes jeb 2,414 km, ūdens 
temperatūra 60 – 64 gradi pēc Fārenheita jeb 15 – 17 
gradi pēc Celsija. Šai izaicinošajā  peldējumā, pārvarot  
straumes, šogad piedalījās 621 drosminieks vecumā 
no 11 (!) līdz 85 (!) gadiem, tostarp Roberts Rudzītis, 
kuŗš savā vecuma grupā (55 – 59 gadi), peldot bez 
hidrotērpa (wet suit) distanci veica 44 min. un 57 sek., 
savu līdzaudžu  vidū ierindojoties godpilnajā 4. vietā. 
Lai dzīvo latviešu puiši! 

Apsveicam!Blue Jackets pirmo spēli savā 
laukumā Nationwide Arena 
hallē aizvadīs 14. oktobrī, kad 
tiksies ar Arizonas Coyotes. 
Pasākumā piedalīsies Kivle-
nieka ģimenes locekļi, kuŗi 
izdarīs simbolisko ripas ieme-
tienu pirms spēles. Tāpat pir-
majās divās mājas spēlēs Kiv-
lenieka 80. numurs būs re -
dzams aiz abiem vārtiem. Visu 
sezonu krekls ar 80. numuru 
būs pacelts pie arēnas gries-
tiem, kā arī hokejisti spēlēs ar 
uzlīmi “80” uz viņu ķiverēm.

Jūlijā Blue Jackets izveidoja 
fondu Kivlenieka piemiņai, kas 
atbalstīs jaunatnes hokeja pro-
jektus Kolumbusā un Latvijā. 
Blue Jackets informē, ka līdz šim 
ir saziedoti vairāk nekā 100 000 
ASV dolaru, tajā skaitā puse no 
summas, ko pārējiem ziedo-
jumiem pielīdzinājusi kluba 
īpašnieku Makonelu ģimene.

Teniss
Latvijas vadošā tenisiste Je 

ļena Ostapenko sasniedza In -
dianvelsas WTA 1000 serijas 
turnīra trešo kārtu.

Porziņģim 
daudzpusīgs 

sniegums Mavericks 
uzvarā pārbaudes 

spēlē

ar izcīnītu 321 punktu. Šajā 
sezonā ir palikuši vēl seši 
posmi, un nākamais norisi-
nāsies Madrides priekšpilsētā.

***
Latvijas kantētājs Kaspars 

Stupelis kopā ar igauņu brau-
cēju Gertu Gordejevu izcīnīja 
desmito vietu pasaules moto-
krosa čempionāta ekipāžām tre-
  šajā posmā. Latvijas un Igau-
nijas ekipāža savā kvalifikācijas 
braucienā bija astotā, bet sa  cīk-
stēs pirmajā braucienā finišēja 
11. pozicijā, kamēr uzvaru svi-
nēja nīderlandietis Etjēns Bakss 
ar franču līdzbraucēju Nikolā 
Musē.

Nosaka Latvijas 
gada labākos

basketbolistus
Latvijas Basketbola savie nī-

bas (LBS) mājaslapā sācies līdz-
jutēju balsojums par 2021. gada 
labākajiem basketbolistiem, in -
formē LBS. Balsot par saviem 
favorītiem var basket.lv sadaļā 
“Gada balva 2021” līdz 24. 
oktobrim, ieskaitot. Līdzjutēju 
balsojums notiks četrās nomi-
nācijās – “Gada basketbolists”, 
“Gada basketboliste”, “Gada 3x3 
basketbolists” un “Gada treneris”.

“Gada basketbolists” katēgo-
rijā pagaidām ir izvirzīti Artis 
Ate, Dairis Bertāns, Dāvis Ber-
tāns, Jānis Bērziņš, Klāvs Ča -
vars, Rolands Freimanis, An -
drejs Gražulis, Artūrs Kurucs, 
Mārtiņš Laksa, Rihards Lo -
mažs, Mārtiņš Meiers, Mareks 
Mejeris, Kristaps Porziņģis, 
Artūrs Strautiņš, Jānis Strēl-
nieks, Aigars Šķēle, Rolands 
Šmits, Jānis Timma un Kristers 
Zoriks.

“Gada basketboliste” nomi-
nā  cijā balsošanai izvirzītas 
Elīna Babkina, Aleksa Gulbe, 
Ilze Jākobsone, Kate Krēsliņa, 
Kitija Laksa, Māra Mote, Kar-
līne Pilābere, Ieva Pulvere, Digna 
Strautmane, Paula Straut mane, 
Anete Šteinberga un Kristīne 
Vītola.

Savukārt uz balvu “Gada 3x3 
basketbolists” pretendē Agnis 
Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis 
Pauls Lasmanis, Nauris Miezis 
un Artūrs Strēlnieks.

“Gada treneris” katēgorijā 

tie tiks iekļauti balsošanā. Bal-
vas ieguvējus noteiks, ņemot 
vērā publiskā, mediju, LBS 
Treneru komisijas un LBS val-
des balsojumu rezultātus.

Gada balvas basketbolā pare-
dzēts pasniegt vēl astoņās no -
minācijās: “Gada cerība”, “Gada 
3x3 basketboliste”, “Gada ratiņ-
basketbolists”, “Gada seniors”, 
“Gada tiesnesis”, “Gada jaunat-
nes treneris”, “Gada piemērs” 
un “Gada ieguldījums basket-
bolā” (Tālivalža Pētersona balva). 
Pērn labākie netika noteikti, 

Ostapenko otrajā kārtā ar 
rezultātu 6:3, 6:0 pārspēja 
taivānieti Suveju Sje. Ostapenko 
WTA rangā ieņem 29. vietu un 
šajā turnīrā izsēta ar 24. numu-
ru. Viņas pretiniece pasaules 
rangā ir 96. pozicijā. Iekļūstot 
trešajā kārtā, Ostapenko no -
pelnīja 65 WTA ranga punktus.

Pasaules amatieŗu 
čempionātā

Bosnijā un Hercegovinā aiz -
vadītas 2021. gada UCI pa -
saules Gran Fondo čempionāta 
amatieru riteņbraucējiem in -
dividuālā brauciena sacensības. 
Pāles pilsētā, 18 kilometrus no 
galvaspilsētas Sarajevas, norisi-
nājās individuālais brauciens. 
Dalībnieki veica 19,2 km gaŗu 
distanci ar 838 augstuma met-
riem. Sacensībās piedalījās ko -
pumā 238 riteņbraucēji no 38 
valstīm.

Latviju individuālā brauciena 
sacensībās pārstāvēja četri 
sportisti – Ģirts Vēvers, Ričards 
Vēvers, Andris Bodnieks (visi 
Evelo team) un Mečislavs Bar-
tuševics (Mārupes sporta centrs). 
No mūsu sportistiem visaugst-
vērtīgāko rezultātu sasniedza 
kuldīdznieks Ģirts Vēvers. Lat  -
vijas absolūtais amatieŗu čem-
pions startēja M45 – 49 grupā. 
22 dalībnieku konkurencē Ģirts 
izcīnīja ļoti augsto trešo vietu. 
Distanci viņš veica pēc 27 
minūtēm un 9 sekundēm.

 M80 – 84 konkurencē zelta 
godalgu ieguva Mečislavs Bar
tuševics, informēja Latvijas Ri -
teņbraukšanas federācija.

Kristaps Porziņģis atzīmējies 
ar daudzpusīgu sniegumu Na -
cionālās basketbola asociācijas 
(NBA) otrajā pārbaudes spēlē, 
palīdzot Dalasas Mavericks 
komandai izcīnīt uzvaru. Ma 
vericks basketbolisti savā lau-
kumā ar 122:114 apspēlēja 
Lo sandželosas Clippers, kuŗai 
iepriekšējās divās sezonās pie -
kāpās izslēgšanas spēlēs. Por-
ziņģis laukumā pavadīja 19 mi -
nūtes un 16 sekundes, kuŗu 
laikā guva 15 punktus. izcīnīja 
piecas atlēkušās bumbas, veica 
četras rezultātīvas piespēles, 
pārtvēra divas bumbas un 
bloķēja trīs metienus.

Nākamās divas pārbaudes 
spēles Mavericks aizvadīs iz -
brau kumā. Pirmo no tām 14. 
oktobrī pret Šarlotas Hornets.  
NBA rēgulārā sezona sāksies 
19. oktobrī, bet Mavericks čem-
pionātā iesaistīsies 22. ok  tobrī 
ar izbraukuma spēli Atlantā 
pret vietējo Hawks.

Motosports
Latvijas motobraucējs Pauls 

Jonass no Gas Gas komandas 
pasaules motokrosa čempio-
nāta 12. posmā Francijas Grand 
Prix MXGP klasē ieņēma sesto 
vietu.

Pirmajā braucienā Jonass 
ieņēma ceturto vietu, bet otrajā 
braucienā finišēja piektais, kas 
posma kopvērtējumā deva 
sesto vietu.

Pasaules čempionāta kopvēr-
tējuma līderpozicijā ar 460 
punktiem atrodas Herlingss, 
bet otro vietu ieņem Febrs ar 
454 punktiem. Labāko trij-
nieku ar 450 punktiem noslēdz 
Gajsers, kuŗš pirms šī posma 
atradās kopvērtējuma pirmajā 
vietā. Pauls Jonass kopvēr tē-
jumā atrodas septītajā pozicijā 

Latvijas vīriešu basketbola izlases spēlētāji Jānis Timma (no 
kreisās), Kristaps Porziņģis un Dāvis Bertāns // FOTO: LETA

izvirzīti Raimonds Feldmanis, 
Jānis Gailītis, Mārtiņš Gulbis, 
Roberts Štelmahers un Gun -
dars Vētra. Šajās četrās katego-
rijās līdzjutēji var ieteikt savus 
pretendentus un, iespējams, arī 

bet 2019. gadā par gada basket-
bolistiem tika atzīti Jānis Strēl-
nieks un Elīna Babkina, bet par 
gada treneri – Mārtiņš Zībarts.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Grāmatas Jums piesūtīs pa 
pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A 

Sun Blvd #604,
St. Petersburg, Florida 33715

Leģendārā latviešu futbola 
tiesneša Miķeļa Rubeņa grā-
mata par tiem, kas kalpojuši 
futbolam.

Cena 25,– USD

MIĶELIS RUBENIS

GODS KALPOT 
SPORTAM


