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Amerikas latviešu apvienības jaunievēlētā valde 1951. gads. Pirmā rindā no kreisās: sekretāra viet-
nieks A. Ru  dzītis, valdes priekšsēdis prof. P. Lejiņš, priekšsēža vietnieks H. Lielnors, vicepriekšsēdis 
A. Bēr  ziņš. Otrā rindā no kreisās: kasiera vietnieks R. Šillers, sekretārs B. Albāts, vicepriekšsēži 
V. Lambergs un O. Blūmītis. Trešā rindā no kreisās: kasieris R. Alksnis un vicepriekšsēdis E. 
Freivalds // FOTO: Laiks no Misiņa bibliotēkas archīva

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Lai sekmīgs ALAs 70. – 
jubilejas – kongresa darbs!

Tāds bija sākums
Mēs, ALA un Laiks, esam 

līdzgaitnieki. 8. novembrī Laiks 
atskatīsies  uz 72 gadiem kopš 
1. numura iznākšanas, kuŗā 
Helmars Rudzītis ievadrakstā 
„Visiem latviešiem” deva šīs 
avīzes manifestu, tā noslēgumā 
ir vārdi: „Iespiestais vārds nav 
tikai informācijas avots vien, ‒ 
tas ir arī ierocis cīņā par tautas 
tiesībām un brīvību, tās kultūru 
un gara dzīvi. (..) Laika slejas 
vienmēr būs atvērtas tam, kas 
šo apziņu stiprina, vai tās būtu 
tautiešu organizācijas, kultūras 
iestādījumi, saimnieciski pasā-
kumi, vai arī atsevišķa latvieša 
domas.”

Pēc mazliet vairāk nekā di -
viem gadiem, 1951. gada 17. jan-
 vāŗa numurā Laiks 1. lappusē 
publicē Aicinājumu, paziņojot, 
ka Amerikas latviešu dibinā-
šanas kongress notiks 24. feb -
ruārī Vašingtonā un ka šim 
kongresam pieteikti jau 40 
delegāti. Redakcijas rakstā arī 
aicināts organizācijām pieteikt 
savus delegātus, „lai šīs zemes 
latvieši Vašingtonā būtu jo plaši 
pārstāvēti.” „Visi esam vienis-
prātis, ka šāda organizācija ir 
nepieciešama, ja vēlamies kopt 
un veidot mūsu tautas kultūru 
emigrācijā un aktīvi veicināt 
Latvijas neatkarības atjauno-
šanu.” 27. decembrī, kad notika 
tautas apspriede Ņujorkā, pie -
daloties arī sūtnim J. Feldma-
nim, savus delegātus jau bija 
izvirzījušas 30 organizācijas, 
draudzes un kopas – tātad vaja-
dzība pēc savas virsorganizā-
cijas bija nobriedusi. 

Un sestdienas, 24. februāŗa 
numurā Laiks, protams, 1. lap -
pusē sūta savu sveicienu ALA 
dibināšanas kongresam, kuŗā, 
mērojot tālus ceļus un ilgas 
stundas, sapulcējās ap 100 pie -
teiktie delegāti un vēl. Laiks: 
„Kongresa delegātu uzdevums 
ir smagas atbildības pilns. Bet 
šim darbam iet līdzi arī tūk-
stošu latviešu cerības, vēlējumi 
un dievpalīgi, kas var rādīt vie-
nīgo pareizo ceļu viņu lēmu-
miem – domās un darbos 
latviešu tautas brīvībai.” Laika 
redaktors tolaik bija Kārlis 

Rabācs. Laikraksta dibinātājs 
un izdevējs Helmars Rudzītis 
pa tam laikam bija nodarbināts 
ar, kā mūsdienās teiktu, pilot-
projektu. Proti, ar viņa ierosmi 
tapa Bruno Skultes latvju lūg-
šanas „Dievs, Tava zeme deg!” 
(Andreja Eglīša vārdi) iestu dē-

kuŗu veicināšanai fonds di -
bināts.” 

Nākamajā Laika numurā – 
plašs apraksts par nozīmīgo 
notikumu ar virsrakstu „Lat-
vijas neatkarībai un latviešu 
tautas pastāvēšanai. Nodibināta 
ASV latviešu apvienība” ar 

Freivaldu, O. Blūmīti, V. Lam-
bergu, sekretāru B. Albatu, viņa 
vietnieku R. Šilleru.” Šiem vī -
riem tad arī tika uzticēts ie -
priekšminētais „smagas atbil-
dī bas pilnais darbs”. Revīzijas 
komisijā ievēlēti čikāgietis E. 
Avotiņš, J. Kalniņš no Mine-

jums, ko triumfāli izrādīja pēc 
mazāk nekā mēneša – 1951. 
gada 15. martā Bruklinas Mū -
zikas akadēmijas Opernamā. 
Klausītāju skaits sasniedza div-
arpus tūkstošus latviešu un 
amerikāņu no Ņujorkas un tās 
apkaimēm. Norēķinājies par 
telpām, ziediem, vakariņām utt. 
un samaksājis cienīgus hono-
rārus māksliniekiem, $70.25 no 
atlikuma un pievienojot $ 50. – 
no sevis un $89.75 no redakcijas 
un saliktuves darbiniekiem, 
tātad kopā $210.00, Rudzītis 
iemaksāja jaundinātajam Lat-
viešu Kultūras Fondam ‒ „ce -
rībā, ka šādā veidā Fonda 
līdzekļi augs un tas patiesi spēs 
sekmēt tos cildenos mērķus, 

vēsturiskajiem foto, ko, patei-
coties Misiņa bibliotēkas rūpīgi 
glabātajiem krājumiem, šeit 
publicējam no avīzes oriģināla!

Un ziņa: „Piedaloties 114 de  le-
gātiem no dažādām Savienoto 
Valstu daļām ziemeļos, rietu-
mos un vidienā, ASV latviešu 
apvienības organizācijas komi-
tejas priekšsēdis – sūtnis J. Feld-
manis ASV galvaspilsētā, Pierce 
Hall telpās, atklāja apvienības 
dibināšanas kongresu. Kon-
gresa delegāti vienprātīgi no -
lēma (..) par tās goda priekšsēdi 
ievēlēt sūtni J. Feldmani. Par 
apvienības valdes priekšsēdi 
ievēlēja prof. P. Lejiņu, priekš-
sēža vietnieku H. Lielnoru, 
vicepriekšsēžiem A. Bērziņu, E. 

sotas un J. Goldmanis no 
Indiānas. 

“Vispirmām kārtām atjauno-
jama kultūras fonda darbība, 
resp., nodibināms latviešu kul-
tūras fonds Savienotajās Val-
stīs,” teikts redakcijas rakstā, ko 
parakstījis E. F. – Evalds Frei-
valds. „Iekārtojama kartotēka 
par latviešu māksliniekiem, 
rakstniekiem, etnografiem un 
citiem gara darbiniekiem Sa -
vienotajās Valstīs, ar nolūku 
veidot rēgulārus sarīkojumus, 
iekārtojot (..) mākslas aģen-
tūras. Rīkojamas mākslas un 
kultūras skates, apzināmas 
latviešu mākslas vērtības, kas 
atrodas privātās rokās.
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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

e-pasts: LaiksDSR@aol.com
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256

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

LASĪTĀJS JAUTĀ – REDAKCIJA ATBILD

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.

1.Kā ārkārtas situācija ietek-
mēs ierašanos Latvijā tuvākajos 
mēnešos?

Šobrīd attiecībā uz ieceļošanu 
Latvijā nav noteikti kādi papildu 
nosacījumi. Vienlaikus aicinām 
sekot līdzi jaunākajai infor mā-
cijai, jo situācija pasaulē ir mai-
nīga. Slimību profilakses un 
kontroles centrs (SPKC) katru 
piektdienu savā mājaslapā pub-
licē valstu sarakstu ar Covid-19 
saslimstības rādītājiem un to, 
kādi drošības pasākumi jāievēro 
personām, kuŗas iebraukušas no 
valstīm ar paaugstinātu risku.

2.Kā ASV vakcinējies cilvēks 
var iegūt ES Covid-19 serti-
fikātu, kas derigs Latvijā?

Process sākas ar iesniegumu 
par ārpus Eiropas valstīm veik-
ta vakcinēšanas fakta at  zīšanu, 
ko iesniedz Nacio nālajam vese-
lības dienestam (NVD). (Pa  raugu 
skat. mūsu laikraksta 35 nr.!). 
Atbilde skatāma (tīmeklī https://
covid19sertifikats.lv).

To dara tā:
1. Minētajā tīmekļvietnē no -

spiest pogu “Apskatīt savus 
sertifikātus”.

2. Autentificēties jeb apstipri-
nāt savu personu ar kādu no 
drošas piekļuves līdzekļiem (in  ter-
netbanka, eID karte, mobile ID).

3. Sistēmā pieprasīt savus 
sertifikātus, tad tos apskatīt vai 
saglabāt (datorā, viedierīcē).

Ja esat Latvijā, atbildi var iegūt 
piecos Rīgas pilsētas Apkaimju 
iedzīvotāju centros: Brīvības ielā 
49/53, Ieriķu ielā 43, Daugavpils 
ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 
un Gobas ielā 6a. Iepriekš piesa-
koties pa tālruni 80000800 
darba dienās no plkst. 8.00 līdz 
18.00, kā arī rakstot uz e-pastu: 
aic@riga.lv.

Derīgas Eiropas Zāļu aģen-
tūras (EZA jeb EMA -European 
Medicines Agency) reģistrētās 
Covid-19 vakcīnas: Vaxzevria 
(Covid-19 Vaccine Astra Ze  ne ca); 
Covid-19 Vaccine Spikevax (Mo -

derna); Covid-19 Vaccine Janssen; 
Biontech-Pfizer Comirnaty.

Jāņem vērā, ka iesniegums 
tiks izskatīts viena mēneša 
laikā no iesnieguma saņem-
šanas. Plašāka informācija pie-
ejama: https://www.vmnvd.gov.
lv/lv/sertifikata-izveide-ja-
vakcinacija-veikta-arpus-
eiropas-valstim?

3.Ko vēl sakarā ar šābrīža 
situāciju būtu jāzina?

Šobrīd epidemioloģiskā situā-
cija Latvijā pasliktinās, tādēļ, ja 
tiek plānots ierasties Latvijā, ai -
cinām sekot līdzi aktuālitātēm 
un noteiktajiem drošības pasā-
kumiem Covid-19 izplatības mazi -
nāšanai. Aicinām izmantot ofi-
ciālās informācijas ieguves viet nes: 
covid19.gov.lv  un spkc.gov.lv.

Informāciju palīdzēja sagata vot 
Oskars Šneiders

(Veselības ministrija)
un Evija Štālberga

(NVD)
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(Turpināts no 1. lpp.)

Sūtnis J. Feldmanis atklāj kongresu. No viņa pa kreisi prof. P. Lejiņš un B. Ābers, pa labi H. 
Lielnors // FOTO: Laiks

Būtu turpināma trimdas ar -
chīva veidošana un kārtošana...” 
Šai vietā dziļi ievilksim elpu! Tā 
ir joprojām mūsu kopīgā šā -
brīža darba aktuālitāte, ko arī 
joprojām cītīgi darām. Turklāt 
tagad ALAi sabiedrotajos ir 
neatkarīgās Latvijas Kultūras 
ministrija, PBLA, kas rosīgi 
strādā, lai archīvi ne tikai neaiz-
ietu nebūtībā, bet – lai atgriez-
tos mājās, dzimtenē. Ar ALA 
Kultūras fonda laipnu atbalstu 
Laika redakcijā izdots (un arī 
izlasāms tīmeklī www.laiks us.) 
krājums – ceļvedis un rosinātājs 
„Trimdas archīvu mājupceļš”. 
Tātad – strādājam kopā! 

Joprojām ALAs uzmanības 
lokā ir arī dibināšanas kongresā 
noteiktās vadlīnijas, kā „Skolas 
un audzināšana”, „Jaunatnes 
organizēšana” u. c., klāt gadu 
gaitā nākušas citas, aktuālas, 
jauno laikmeta apstākļu dik-
tētas, aptverot gan plašu sa -
darbību ar ASV baltiešiem un 
ASV Kongresu, gan gluži prak-
tiski palīdzot Latvijai. Nozare 
Sadarbība ar Latviju jeb Drošais 

tilts vien ceturtdaļgadsimta lai -
kā sniegusi palīdzību Latvijas 
bērniem un daudzbērnu ģi -
me nēm trīsarpus  miljonu do -
laru apmērā. Laiks ikreiz bijis 
gan darīts, kļūstot par šo cilde-
no darbu informatīvo at  bal-
stītāju. Piepildījušies  sūtņa J. 
Feldmaņa vārdi dibināšanas 
kongresā: „Līdz ar to kāds 
darba posms Amerikas latviešu 
dzīvē ir sā  cies jauns, par ko mēs 
ceram, ka tas būs plašāks un 
intensīvāks par līdzšinējo.” Tas 
ir ļoti liels gandarījums, un lai 
tas ied ves mo turpmākiem dar-
biem, ko Laiks labprāt veiks 
rokrokā ar jums!

Paldies ALAi, ALAs Kultūras 
fondam, visiem tautiešiem, kas 
stiprinājuši organizāciju ar savu 
darbu, laiku un ziedo ju miem, 
līdz ar to 72 gadu ga  ŗumā 
atbalstot arī avīzi Laiks, kas kal-
pojis un turpinās kalpot tiem 
pašiem mērķiem, ko 70 gadu 
gaŗumā īstenojusi Ame rikas 
latviešu galvenā orga ni zācija!

Jūsu Laiks

Tāds bija sākums

Laiks 1951. gada 24. februārī: „Kongresa delegātu uzdevums ir 
smagas atbildības pilns. Bet šim darbam iet līdzi arī tūk stošu latviešu 
cerības, vēlējumi un dievpalīgi, kas var rādīt vie nīgo pareizo ceļu 
viņu lēmu miem – domās un darbos latviešu tautas brīvībai.”

Sveicu un aicinu 
neapstāties!

   Sveicu 70.  ALAs  kongresu 
un visus dalībniekus šajā vēs-
turiskajā dienā, aicinot  turpināt  
strādāt  ar  vēl lielāku pārliecību, 
apņemšanos un sirdsdegsmi 
mūsu tautas un dzimtenes labā. 
Godināsim, pieminēsim un at -
cerēsimies mūsu tēvus un 
mātes, kuŗiem   bija mērķtiecīga  
vīzija  nepadoties un turpināt, 
kopt vienotību, un neaizmirst 
latviešu valodu, savu Tēvzemi. 
Turpināsim sekot viņu priekš-
zīmei un labajam piemēram!

ALA tagad atrodas jaunu, 
apzinīgu, gudru, izglītotu, spē-
jīgu un apņēmīgu tautiešu 
rokās,  un par  to mūsu  sabied-
rība ir priecīga, gandarīta un 
pateicīga.

Esam iegājuši jau ceturtajā 
paaudzē kopš Amerikas lat-
viešu apvienības (ALA) dibinā-
šanas 1951. gadā. Labais un cē -
lais piemērs un priekšzīme mums 
ir dota, tagad ir tikai jāseko. 
Visi  skati  jāvērš uz  nākotni, jo 
laiki, apstākli, un pat uztvere un 
pieeja par daudzām lietām ir   
mainījusies. Laika tecējumā mai-
 nījušās prioritātes un svarīgākie 
uzdevumi. Tas viss ir   prasījis 
pārorientēšanos – pārkār t oša-
nos vai  sakārtošanos, atbilstoši 
laikmeta prasībām. Mums jā -
būt elastīgiem.  Bet galvenais – 
būsim pateicīgi mūsu tēviem 
un mātēm par   padarīto, par   
mūsu ievadīšanu dzīvē, mudi-
nāšanu un atbalstīšanu ceļā, 
uzsverot nekad neaizmirst sa -
vas saknes,  būt lepniem par   
savu dzimto valodu, par Tēv-
zemi – Latviju. Un arī  stiprināt 
šo zemi, kuŗa deva mums  pa -
tvērumu. Iesim droši ceļā uz 
saviem mērķiem! 

JĀNIS DIMANTS, Jr., M. D.  
Mineapolē

Atmiņas
par laiku, kad 

tapa ALA
Varbūt tagad ir grūti sapro-

tams, kāpēc  Sietlas un Takomas 
latviešu sabiedrībai par ALAs 
dibināšanu nebija lielas sajūs-
mas. Toreiz, tikai nedaudz vai -
rāk nekā gadu pēc iebrauk šanas 
Amerikā, prioritātes bija visai 
lokālas. Latvieši sāka kļūt turī-
gāki, dibinājās draudzes, bied-
rības. Tika iepirktas auto ma-

pirmo jauno automašīnu – 
ševroletu bija nopircis Dr. Ča -
kārnis. Sarunas, galvenokārt, 
bija par darba iespējām un vei-
kaliem, kur var lētāk iepirkties. 
Tikko bija nodibinājusies stu-
dentu biedrība. Tā bija diezgan 
liela grupa. Atceros Jāni Ro -
biņu, ķīmiķi un baznīcas dar-
binieku, māsas  Zariņas – Astra  
30 gadus bija Vašingtonas uni-
versitātes architektūras profe-
sore, kļuva starptautiski slavena 
ar Romas un tās apkārtnes pēt-
niecību. Atceros gleznotāju un 
rakstnieku Raimondu Staprānu 

(pie viena sveicu 
lielajā jubi lejā!), 
kuŗš gleznoja de -
korācijas vairā-
kām Sietlas teātŗa 
izrādēm. Juri Sek-
sti, Boeing lid ma-
šīnu iekštelpu plā-
 notāju, vēl labu 
pulciņu studenšu 
un studentu. To -
reiz vienīgais zi  ņu 
avots bija laik-
raksts Laiks, kas 
kļuva ar  vien po -
pulārāks ar savu 
attu rību pieslie-
ties kādai polī-
tiķu grupai. Zi -
nīgāki sabied-
rības darbinieki 
kā Vilis Čika, 
Harijs Min den-
bergs, Belizārs 
Radziņš, Kārlis 
Šleicers raizējās 

par ma  zāko latviešu centru re -
prezen tāciju. Atceroties senos 
laikus, tādas ir manas atmiņas 
par notikumu, kas bija pelnījis 
vai rāk uzmanības. Sava veida 
pa  ra dokss, ka, pateicoties Ed -
gara Elferta neatlaidībai, Sietlas  
lat viešiem vēlākos laikos bija 
pro centuāli lielākais ALAs 
biedru skaits. 

IVARS GALIŅŠ

Laika 70 gadu jubilejā apgāds Laika grāmata laida 
klajā tās atjaunoto izdevumu angļu valodā – ar mērķi, 
lai šis krāšņais vēstījums par latviešu trimdu nonāktu 
arī pie nākamajām paaudzēm, kam lasīšana latviešu 
valodā sagādā grūtības. 

Šī grāmata, kas aptveŗ nozīmīgu laiku un svarīgus 
notikumus latviešu vēsturē saistībā ar lielo pasaules 
vēsturi 20. gadsimtā, būs objektīva un interesanta 
lasāmviela arī cittautu inte re sentiem un pētniekiem.

Iegādājieties šo grāmatu un dāviniet saviem bērniem, 
mazbērniem un draugiem! Tā palīdzēs labāk izprast 
un iemīlēt mūsu tautu, mūsu talantus un spēku. 

Cena USD 35,–

Helmara Rudzīša grāmatas „Manas dzīves dēkas” 
oriģināls, izdots 1984. gadā Grāmatu Drauga apgādā, 
atrodams vai ik  viena tautieša grāmatplauktā un kļuvis 
par bibliografisku re  tumu Latvijā...

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

St. Petersburg, Florida 33715

šīnas, pa retam nekustamie 
īpašumi. Pēc dievkalpojumiem 
visi gāja skatīties, ja kāds bija 
tikko nopircis automobili. Tur 
bija aplūkojamas firmas, kas 
tagad vairs reti redzamas: pa -
kardi, nēši, studebaikeri, hud-
soni, kaizeri, de soto un citas 
amerikāņu firmas. Atskaitot 
dažus folksvāģus, ārzemju ma -
šīnu nebija. Kļuva zināms, ka 

ALA pr. P. Liepiņš un sūtnis A. Spekke 
Latvijas 50 gadu atceres sarīkojumā 1968. 
gada 18. novembrī
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ILZE
PĒTERSONE

Latviešu fonda pilnsapulce –
ar sirdi pagātnē un soli nākotnē

“LF dalībnieki un draugi!  Esam 
noilgojušies ar jums satikties vir-
 tuāli un īstajā dzīvē! Gribam 
pastāstīt, kā iesaistāmies latviešu 
kultūras atbalstīšanā, ko esam 
paveikuši iepriekšējā gadā un kā 
gatavojamies nākamajam ga  dam.” 
Ar šo draudzīgo ielūgumu Lat-
viešu Fonds uzsāka savu hibrīda 
(klātienē un virtuāli) pilnsapulci 
2. oktobrī Čikāgas latviešu bēr-
nudārza “Stariņš” telpās. Situā-
cija unikāla – pēc tam, kad vai -
rums padomes locekļu pusotru 
gadu sadarbojušies virtuāli un ar 
telefona sarunu starpniecību, guva 
pirmo iespēju pa īstam satikties! 
Kopā būšana satrauca  prātus un 
pacilāja enerģiju, un Latviešu 
Fonda nedēļas nogale Čikāgā 
pagāja vienā “prāta vētras” virpulī.

Tā sākās intmā gaisotnē. Pēc 
Latvijas himnas un klusuma 
brīža, atceroties mīļos aizgājušos 
draugus, Veltas Sniķeres dzejas 
vārdi mūs mudināja: “Vien drošas 
sirdis,/ Un skaidri prāti,/ Vēl 
darināti,/ Nav citi balsti,/ Uz 
savu valsti”… Parādījās skaista 
rudenīga ainava, Rīgas kanala 
lokam aizvijoties tālumā. Priekš-
sēde Renāte Kenney pakavējās 
atmiņās par bijušām sēdēm un 
par kopības jūtām, kas mūs saista. 
Uzsverot tikšanās nepiecieša mību 
kopības uzturēšanā, Renāte iz -
teicās, ka “Latviešu Fonds ir 
kultūras tilts uz mūsu valsti un 
uz latvietību“ un, ka “jaunie ir 
tie, kas cels šo tiltu nākotnē”. 
(Jāteic, Fonda izvēle noturēt sēdi 
bērnudārza Stariņš telpās, tīši vai 
netīši, ir piepildīta ar simboliku!) 
Redzējām slīdītes ar dažiem pro-
 jektu veicējiem šovasar Lat vijā – 
Renāti ar dzejnieci Daci Micāni-
Zālīti, diriģenti Airu Birziņu un 
Operas ģildes prezidentu Ivaru 
Slokenbergu un vicepreziden ti 
Ivetu Gravu. Sekoja Latviešu Fonda 
padomes locekļu ziņojumi.

Divu ražīgu stundu laikā Zoom 
klausītāji un skatītāji no ASV, 
Kanadas un Latvijas guva pār -
skatu par LF atbalstītiem projek-
tiem un nodarbībām, dalībnieku 
izaugsmi, Fonda financiālo stā -
vokli, ziedošanas iespējām un 

un no Facebook “Giving Tuesday”. 
Līdzekļu vākšanā arī ir ieskaitīti 
ikmēnešu ziedojumi, ($10, $20 
vai $50 mēnesī) “IRA Qualified 
Charitable Donations” un “Donor 
Advised Funds”. Fonda ieguldī-
jumu stratēģija nesusi 16 pro centu 

  pārējo latviešu dziesmu un deju 
svētku ASV kopkoŗa koncerts; 
4) filma “Zeme, kas dzied”. 
Mazie projekti ($20 000 vērtībā) 
– 1) “Zalktenes divas saules” – D. 
Micānes-Zālītes dzeju grāmata; 
2)  XV Vispārējo dziesmu un deju 
svētku tautasdeju lieluzveduma 
apmācības kursi; 3) Krišjāņa Val   -
demāra pirmās grāmatas “300 
stāsti” digitālizēšana; 4) “Anšlavs 
Eglītis, Veronika Janelsiņa un 
Raimonds Staprāns dzīvē un 
darbā”; 5) Danču krātuves satura 
papildināšana; 6) dokumentālā 
filma “1960. gada meitenes”; 7) 
PLATS vizuālās identitātes radī-
šana; 8) Zviedru-latviešu kultū-
ras izlase “Skat, skatt”; 9) Ņu  jor-
kas latviešu koŗa kantāšu sagla-
bāšana;  10) grāmatas “Līksmības 
zizlis” iespiešana un izdošana 
ASV latviešu nometnēm. Vēl divi 
projekti saņēma pabalstu Īpašas 
akcijas (crowdsourcing) ietvaros. 
Līdz ar gadskārtējiem projektu 
pieteikumiem Latviešu Fonds pan -
dēmijas laikā ir eksperimentējis 

tas Rubesas grāmatas par viņas 
tēvu, skatījām Kristas Svalbonas 
bēgļu nometnes mākslu, dzir dē-
jām Akača un Duceles dziesmas 
un virtuāli tikāmies ar Trīs no 
Pārdaugavas Vilni Baumani. Otram 
2021. gada pasākumam, virtuālai 
pastaigai gar Baltijas jūru, bija 
liela piekrišana, un tā tiks at  kār-
tota arī nākamgad. Septiņ desmit 
soļotāju, dzīvodami ārpus Lat-
vijas, virtuāli iepazinās viens ar 
otru, tas mijās ar bildēm un Lat  vi-
jas atmiņām, nostaigājot 555 km.

Jaunatnes iesaistība Latviešu 
Fonda pasākumos ir mūsu prio-
ritāte. 2020. gadā nopirkām Gaŗ-
ezera Vasara vidusskolas jubi-
lejas ķieģeli – uz tā iegravējām – 
Skaista ir jaunība! 

Šogad šāgada GVV absolventi 
un arī no iepriekšējā gada sa -
ņēma LF izturības balvas – tau-
tiskas mugursomas (survival kits) 
ar patīkamiem pārsteigumiem. 
Ar padomnieces Sandras Kro-
nītes – Sīpolas starpniecību Fonds 
piedalījās GVV vidusskolas mā -
cībās, pasniedzot nedēļu gaŗu 
sabiedrisko zinību kursu cetur-
tajai klasei. LF lietvedis Mārtiņš 
Hildebrants, dalībniece Vanda 
Dauksta un revidente Diāna 
Kārkliņa iepazīstināja skolēnus 
ar LF mērķiem un darbu; klases 
uzdevums bija izdomāt projek-
tus, ko Fonds varētu atbalstīt. 
Trīs īpaši interesantas – izdaiļot 
Vēju kalnu, uzcelt Grāmatu klē -
tiņas un radīt “Gaŗezers gaisā” – 
GVV drone. Fonds cer šos projek-
 tus īstenots līdz nākamai vasarai. 

Jāpiemin, ka Bieriņa Fonda 
balva** šogad piešķirta Lindai 
Treijai, gleznotājai, skolotājai, 
scēnografei un ALMA (Ame ri-
kas latviešu mākslinieku apvie-
nības) ilggadīgai priekšsēdei. 
Apsveicam Lindu!

Pilnsapulcē apstiprinājām bal-
so šanas rezultātus LF padomes 
locekļiem Mārtiņam Hilde bran-
tam un Katrīnai Pipastei, revi-
dentiem Andrejam Dumpim, 
Diānai Kārkliņai un Žubītei 
Streipai; pateicāmies par ilgo un 
ražīgo darbu revidentei Laurai 
Ramanei; priecājamies par jau -
niem LF dalībniekiem un no -
vērtējām veiksmīgo sadarbību ar 
padomdevējām Valdu Grin ber gu, 
Sandru Kronīti-Sīpolu un Elisu 
Freimani, kā arī mūsu pārstāvi 
Latvijā Valdi Bērziņu un Lat-
viešu Fonda “skrīveri” Ilzi Pēter-
soni (tā es).

Paldies pilnsapulces dalībnie-
kiem – jūs rosinājāt nopietnas 
idejas: kā veicināt latviešu valo -
das stiprināšanu; kā veidot mazus 
projektus (piemēram, ģimeņu 
vēstuļu lasīšana), kam var būt 
lieli rezultāti u.c.

Pielāgojoties apstākļiem un 
ietilpinot jauno vecajā, Latviešu 
Fonds turpinās pildīt savu misiju 
– saglabāt un bagātināt latvisko 
vērtību pasauli. PALDIES visiem 
mūsu draugiem, ziedotājiem un 
dalībniekiem! Uz redzēšanos 
nākamvasar, Dziesmu svētkos!

*Visa šī informācija ir tuvāk 
izskaidrota LF Apkārtrakstā un 
mājaslapā. 

**Atsevišķs fonds Latviešu 
Fonda paspārnē.

Bijusī priekšsēde (pa kreisi) Kristīna Sīmane-Laimiņa un revi-
dente Žubīte Streipa ar LF kreklu

Gaŗezera Vasaras vidusskolas 4. klase veido projektusMēs visi kopā

Viena no pirmajām LF sapulcēm  ar dibinātājiem – no kreisās 
puses 1. rindā – Ģirts Kaugers, Jānis Peniķis, nezināma, Valdis 
Muižnieks,Brunis Rubess. 2. rindā – Jānis Kukainis, Voldemārs 
Gulēns, Uldis Bluķis, Staņislavs Daļevskis, Andris Padegs
nākotnes plāniem. Informāciju 
pasniedza īsti profesionāļi – Kat-
rīna Pipaste, Brigita Rumpētere, 
Mārtiņš Hildebrants, Beta Lud -
vika, Mārīte Krūze, Rita Grendze – 
(mums ir padomes locekļi, kuŗu 
maizes darbs ir finanču joma, 
nevalstiskās organizācijas, pen siju, 
veselības, izglītības un mākslas 
laukos). Ar statistiku un info gra-
fiku, bagātinātas ar fotografijām, 
atskaites illustrēja kā, piemēram, 
Latviešu Fonda pieteiktie un at -
balstītie projekti sadalās pa katē-
gorijām un no kā sastāv Fonda 
budžets, kādi ir izdevumi un 
līdzekļu vākšanas veidi. Proti, 
Latviešu Fonda ziedojumi nāk 
no dalībnieku gada maksām, no 
jauniem tūkstošniekiem, no vis-
pārējiem ziedojumiem, no nese-
nās virtuālās staigāšanas akcijas 

pieaugumu, un kapitāls pieaudzis 
tuvu pie 1,5 miljoniem dolaru.*

 Latviešu Fondā ir 426 aktīvie 
dalībnieki, par 15 vairāk nekā 
iepriekšējā gadā. 2021. gadā tika 
atbalstīti četri lielie un desmit 
mazie projekti. Lielie projekti 
($35 000 vērtībā) – 1. Jāņa Kal-
niņa operas “Hamlets” pirm iz-
rāde Latvijas Nacionālajā operā; 
2) filma “Mātes piens”; 3) XV Vis-

ar vairākām interesantām no -
dar bībām ar mērķi saturēt LF 
dalībnieku kopības izjūtu un 
iesaistīt/ piesaistīt jauno paaudzi. 
LF sekretāre Rita Grendze stās-
tīja par Austras stundu – sarunu 
ciklu ar LF projekta veicējiem. 
Pagājušā gadā mēs iepazināmies 
ar Lailas Milevskas grafiskām at -
miņām par savu vecmāmiņu, 
klausījāmies izvilkumus no Ba  ņu-
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Aicinām pievienoties Facebook tiešsaistes
https://www.facebook.com/LatviansAbroad izstādes

„SAVĒJIE! Latvieši – profesionāļi pasaulē 21. gadsimtā”
atklāšanas pasākumā 14. oktobrī pl.10.00 no rīta.

“Latvieši pasaulē – mūzejs un pētniecības centrs” darbinieki no kreisās: lietvede Brigita 
Eichmane, komunikācijas speciāliste Laine Kivilande, galvenā krājuma glabātāja Guna 
Dancīte, izstādes kurātore Ieva Vītola, izstādes kurātors un projekta vadītājs Toms Pāvils, 
mūzeja galvenā kurātore Marianna Auliciema, izpilddirektors Uldis Dimiševskis, PBLA 
priekšsēde Kristīne Saulīte

INESE
STRAVELLI,

ALA Kultūras fonda vadītāja

TOMS
PĀVILS

Pateicība ziedotājiem

Iepazīsti SAVĒJOS!

L AIKA GR ĀMATA

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

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

Sastādīja Māris Brancis
Redaktore Ligita Kovtuna

Grāmatas izdošanu atbalsta

Cena 20,– USD

Amerikas latviešu
apvienības
Kultūras fonds

Amerikas latviešu apvienības 
Kultūras fonda valdes vārdā 
izsaku lielu pateicību visiem 
ziedotājiem par Jūsu financiālo 
atbalstu ALAs Kultūras fonda 
darbam! Kā jau mēs zinām, 
radošajām iecerēm ar idejām 
vien nepietiek, un tāpēc at -
balstītājiem ir ļoti liela nozīme. 

Izstāde ar stāstiem un foto -

Dzejas grāmata gan latviešu, 
gan angļu valodā. Operas ie -
studējums Latvijas Nacionālajā 
operā. Šie ir daži piemēri no šī 
gada iesniegtajiem projektiem 
Kultūras fonda atbalstam. 
Ame rikas latviešu apvienības 
Kultūras fonds labprāt atbal-
stītu visus iesniegtos projektus, 
bet, lai to varētu izdarīt, mums 

septiņpadsmit tukstoši dolaru. 
Neskatoties uz visiem nepa-

redzētajiem apstākļiem, pagā-
jušajā gadā atbalstītāji atsaucās 
ar dāsniem ziedojumiem, līdz 
ar to bija iespēja atbalstīt jaunas 
kultūras ieceres dažādās jomās. 
Pateicoties Jūsu labvēlībai, Ame-
rikas latviešu apvienības Kul-
tūras fondā saziedotie līdzekļi, 

divi brīnišķīgi mūzikas diski, 
ļoti interesanta vēstures un 
archīvu brošūra, pabeigts audio 
ieraksts un atbalstītās filmas 
“Valiant” prezentācija ir gai-
dāma Latviešu dziesmu svētkos 
St. Paulā.  

Sirsnīgi pateicos visiem KF 

atbalstītājiem, iesniegto pro-
jektu vadītājiem, KF valdei un 
ALAs biroja darbiniekiem par 
veiksmīgo sadarbību! Aicinu 
Jūs atbalstīt Kultūras fonda 
darbību arī turpmāk, lai ra -
došās ieceres nepaliek tikai 
ieceres!

grafijām par īpašajiem kokiem, 
kam ir nozīme cilvēku dzīvēs 
un likteņos. Izstāde par dzies-
mu svētkiem laiku lokos. Mū -
zikas disks ar Daces Aperānes 
un Lolitas Ritmanes skaņdar-
biem klavierēm. Katalogs ar 
pamarkām par Latvijas oku-
pāciju un trimdas latviešiem. 

vienmēr ir vajadzīgs arī Jūsu 
atbalsts. 

Šajā gadā ir iesniegti deviņi 
radoši projekti, un katrs no 
tiem ir savādāks gan apjoma,  
gan tematikas ziņā. Projektu 
atbalsta puešķīrumi būs zināmi 
līdz 18. novembrim. Līdz šim, 
2021. gadā ir saziedoti nepilni 

kā arī Kultūras fonda paspārnē 
esošo E. Sūnas un A. Okolo-
Kulaka piemiņas fondu nogul-
dījuma augļi un M. Miezītes 
novēlējums Kultūras fondam, 
deva iespēju 2020. gadā kop-
summā piešķirt $19 140.– asto-
ņiem jauniem un daudz pu-
sīgiem projektiem. Ir izdoti 

Mūzeja un pētniecības centra 
“Latvieši pasaulē” izstāde „SA  -
VĒJIE! Latvieši – profesionāļi 
pasaulē 21. gadsimtā” skatāma 
no 15. oktobra līdz 28. no  vem-
brim Berga bazāra skatlogos, 
izstāžu zālē, kā arī digitāli 
mūzeja mājaslapā – http://
savejie.lapamuzejs.lv

Izstādes personības ir latvieši 
– mūsdienu izceļotāji un Otrā 
pasaules kaŗa bēgļi, kā arī 
izceļotāju pēcteči. Šo cilvēku 
darbs ir zināms un novērtēts ne 
tikai šaurā diasporas latviešu/
baltiešu kopienā, bet arī plašākā 
mītnes zemes sabiedrībā un 
pasaulē.

Digitālajā izstādē redzamas 
fotografijas, priekšmeti, piere dzes 
stāsti, bet klātienē ir eks po nēta 
lielākā daļa no šiem priekš-
metiem, kā arī ir padomāts par 
risinājumu kvadrātkodu veidā 
digitālās informācijas iegūšanai. 
Apvienojot dažādus technolo-
ģiskos risinājumus – un, ņemot 
vērā epidemioloģiskos nosacī-

jumus, – izstāde ir veidota ar 
lielu uzsvaru uz digitālā satura 
baudīšanu, tajā pašā laikā rodot 
iespēju cilvēkiem priekšmetus 
aplūkot arī klātienē.

Tie ir slavenību mūzejam 
dāvinātie priekšmeti, kā, piemē-
ram, operdziedātājas Marinas 
Rebekas īpašā kleita, kas viņai 
darināta Mocarta operas “Tita 

žēlsirdība” debijai Vitēlijas lomā 
Cīriches operteātrī 2014. gadā. 
Arī mākslinieka – šāmēneša ga -
vilnieka – Raimonda Staprāna 
ota un architekta, Austrālijas 

augstākā valsts apbalvojuma Order 
of Australia (OA) virsnieka An -
dreja Andersona skices.  Vēl arī 
Amerikas latviešu bērnu – Kris-
tapa Porziņģa līdzjutēju – izga-
tavots plakāts, apmeklējot Ņu -
jorkas Knicks basketbola spēli 
2016. gadā, sportista apavi un 
citas lietas. Šie eksponāti atklāj 
latviešu zināšanas, profesionālos 
sasniegumus un ietekmi dažādās 
dzīves jomās, valstīs un konti-
nentos. No vienas puses, izstāde 
ir mūsu lepošanās ar uzņē mī-
giem latviešiem, kuŗi 21. gad-
simtā ar savu darbu nes Latvijas 
vārdu pasaulē. No otras puses – 
tā sniedz ieguldījumu diasporas 
mantojuma saglabāšanā un po -
pulārizēšanā.

Ja esat Rīgā – tikšanās  ar iz -
stādes veidotājiem izstāžu zālē 
Berga bazārā (Dzirnavu iela 84, 
iekšpagalms):
otrdien, trešdien plkst 12.00-18.00
ceturtdien, plkst 12.00-20.00
piektdien, sestdien, plkst 12.00-
18.00
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Radošums un uzņēmējdarbība
Anna Bates ir dizainere un 

uzņēmēja, dizaina architektūras 
un pilsētvides plānošanas plat-
formas “Annvil” dibinātāja, sa -
darbībā ar architektiem Gary 
Bates (Space Group) un Julien De 
Smetd (JDS Architects) atvērusi 
dizaina un architektūras biroju 
“Make Make” Ņujorkā.

Uzņēmumu “Annvil” Latvijā 
pazīst jau labu laiku kā in  te -
resantu un innovatīvu dizaina 
un architektūras projektu at -
tīstītāju. Pirmām kārtām gri -
bētu minēt vienu no spilg tā-
kajiem “Annvil” projektiem – 
daudzfunkcionālo mākslas 
cen  tru “Zuzeum”, kas tapis 
vēsturiskas 1911. gadā uzbū-
vētas stikla fabrikas vietā. Kā 
sākās tava aizraušanās ar di -
zainu un architektūru?

Mana ģimene un visi tuvākie 
cilvēki darbojas mākslas jomās. 
Mans tēvs Agris Butelis ir stikla 
mākslinieks, vectēvs Gustavs 
Krauja (Butelis) bija dzejnieks, 
ģimenes vidū ir architekti, mū -
ziķi – mākslas vide man apkārt 
bijusi pastāvīgi. Jau agrā bērnībā 
izdomāju, ka vēlos kļūt par di -
zaineri. Mācījos Lietišķās māk -
slas vidusskolā, bet pēc tam 
Starptautiskajā praktiskās psi -
cho loģijas augstskolā, Dizaina 
nodaļā. Pēc studijām sāku 
strādāt “Vilks Studija”, kas no -
darbojās ar reklāmu, mūziku un 
video. Tā bija ļoti radoša vide, 
kas mani “uztrenēja” ļoti ātri 
domāt un arī reaģēt. Šobrīd tas ir 
arī “Annvil” darba stils. Tajā pašā 
laikā jau domāju, kā atvērt biroju 
un dabūt pirmo pasūtinājumu.

Uzņēmumu “Annvil” nodi bi-
nāju 2004. gadā kā interjera 
dizaina biroju. Pirmie pasūti-
nājumi bija daži nelieli dzīvokļi, 
bet pēc tam – cits aiz cita, un 
apjoms pieauga. Līdz ar to pie -
auga arī uzņēmuma komanda, 
un  pašreiz to esmu pārveidojusi 
starpdisciplinārā platformā, kas 
attīsta interjera dizainu, archi-
tektūru, ainavu architektūru un 
pilsētvidi. Varu teikt, ka, uz  ņē-
mumam attīstoties, no iekštelpas 
esam izgājuši ārā, esam attīstījuši 
nevis dizainu kā telpu dekorāciju, 
bet dizainu kā architektūru. 
Lielākā daļa mūsu komandā 
strādājošie ir architekti.

Vai, radot uzņēmumu “Annvil”,  
šī vīzija un filozofiskā kon-
cepcija jau bija skaidra?

Savā būtībā ļoti tiecos pēc 
attīstības, laikam nevarētu dzīvot 
ikdienas rutīnā. Pirms divdesmit 
gadiem, dibinot uzņēmumu, man 
bija pavisam cita nostāja, uz -
stādījums, vēlmes, redzējums. 
Toreiz sāku ar iekštelpu, bet drīz 
vien “izgāju no telpas ārā”, un 
sāku domāt plašākā skatījumā. 
Pats būtiskākais “Annvil” filo  zo-
fijā ir dizaina ietekme uz cilvēku 
– dizains kā cilvēka eksistences 
dimensija, kas ietekmē to, kā 
mēs jūtamies un domājam 
šodien, kā tas ietekmē mūsu 
rītdienu.

Kuŗus no Latvijā īstenotajiem 
projektiem vēlies pieminēt 
īpaši?

Viens no mīļiem pēdējā laika 
projektiem, pie kuŗa vēl jo  pro-
jām strādājam, ir mākslas centrs 
“Zuzeum” Rīgā. Manā skatījumā, 

TAIRA 
ZOLDNERE

tas ir viens no nozīmīgākajiem 
mūsu projektiem, kas ir kļuvis 
par īpašu ieguldījumu Baltijas 
reģiona mākslas infrastruktūrā. 
Līdz ar “Zuzeum” atklāšanu, Rīga 
ieguvusi jaunu, līdz šim neiz-
man totu publisko ārtelpu, tur-
klāt tiek aktīvizētas šīs pilsētas 
daļas iespējas. “Zuzeum” ārtelpa 
ir apzināta, mērķtiecīgi veidota 
satikšanās vieta. Ar šo konceptu 
mēs aizsākam jauna tipa sociālo 
vidi, kuŗā savstarpēji mijiedar-
bojas dažādas sociālās grupas, 

atrodas aiz Polārā loka un 
savulaik tika celta Lillehammeres 
Olimpiskajām spēlēm. 

Savukārt Azerbaidžānā 2017. 
gadā izveidoju architektūras un 
dizaina uzņēmumu “Cobalt”. 
Mēs izstrādājām vairākus lielus, 
valsts nozīmes projektus - Baku 
Centrālo tirgu, 59 atpūtas vietas 
uz lielākajām auto maģistrālēm, 
kā arī iekštelpu dizainu Baku 
tornim, kas ir augstākā celtne 
šajā reģionā. Šobrīd gan esmu 
no Baku projektiem izstājusies, 

jorku. Kādi ir nākotnes plāni 
un nodomi ASV?

Mans stāsts vienmēr ir par 
attīstību. Šovasar pārcēlos uz 
Ņujorku, lai kopā ar diviem 
pasaulē atzītiem architektiem 
Gary Bates un Julien De Smedt 
attīstītu jaunu biroju “Make 
Make”. Starp Gary Bates zinā mā-
kajiem projektiem var minēt 
Tromso pasažieru termināli, 
Briges ostas pārbūvi, Oslo 
Centrālās stacijas pārbūvi. Viens 
no pēdējiem projektiem ir ilgt-
spējīga, zemas enerģijas patēriņa 
māja “CABIN”. Julien De Smedt 
ir projektējis Olimpisko tram plīn-
lēkšanas centru Norvēģijā (Hol
menkollen SKI jump), kā arī pil-
sētas ūdensmalas un peldvietas 
izveidi “Kalvebod Brygge” Ko -
penhāgenā un dzīvojamo ēku 
kompleksu Ārhusā, Dānijā.  

“Make Make” birojā Amerikā 
apvienojušies architekti, dizai-
neri, pilsētplānotāji un būvnieki. 
Esam apvienojuši mūsu zinā-
šanas un pieredzi, skandināvisko 
pieeju architektūrai, priekšplānā 
izvirzot “zaļo” domāšanu un 
sociālo ilgtspēju. “Make Make” 

pieredze, kompetence un port-
folio noklāj gandrīz visus kon-
tinentus. Domāju, ka “Make Make” 
būs daudz jaudīgu, interesantu 
ideju, ko piedāvāt ASV, un esam 
atvērti jauniem izaicinājumiem 
šaipus okeāna.

Kā turpmāk strādās uzņē-
mums “Annvil”, ja turpmāk 
dzīvosi Ņujorkā?

Šobrīd “Annvil” strādā pie jau na, 
liela projekta – bijušās kosmē-
tikas ražotnes “Dzintars” rūp-
nīcas rekonstrukcijas. Vēl viens 
interesants projekts ir studentu 
kvartāls Pārdaugavā, kas tiek 
būvēts pēc mūsdienu principa – 
kā neliela pilsēta pilsētā ar visiem 
dzīvošanai nepieciešamajiem 
pa    kalpojumiem. Darbs “Annvil” 
birojā ir dinamisks, šobrīd mek-
lējam jaunus darbiniekus, lai 
varētu palielināt darba jaudu.

Parallēli jauna biroja atvēr-
šanai top arī tava radošā pro-
jekta “Inception” (“Iesākums”) 
realizācija. Ko šis projekts 
nozīmē?

Projekts “Inception” tika iece-
rēts kā mākslas eksperiments, kā 
rotaļa, un tajā iesaistījās 111 
pasaulē zināmi architekti. Par 
spēles sākuma punktu izvēlējos 
Theo Van Doesburg gleznu “Rythm 
of a Russian Dance” (“Krievu dejas 
ritms”, 1918). Gleznu izvēlējos 
tāpēc, ka tā bija iedvesmas avots 
leģendārajam architekta Ludviga 
Mies Van Der Rohe paviljonam 
Barselonā. Gleznu parādīju ar -
chitektam Gary Bates, ar lūgumu 
radīt savu mākslas darbu, ie -
dvesmojoties no gleznas. Radot 
mākslas darbu,  nebija nekādu 
noteikumu, kādā formātā tas 
top, – vai tā ir skulptūra, glezna, 
fotografija vai architektūra, tam 
nebija nozīmes. Gary Bates, 
iedvesmojoties no šī mākslas 
darba, radīja dzeju un nodeva to 
tālāk trīs nākamajiem architek-
tiem, kuŗi savukārt veidoja savus 
mākslas darbus un nodeva tos 
tālāk architektiem, no kuŗiem ir 
iedvesmojušies viņi. Šādi māk-
slas darbi veidojās 28 valstīs tādā 
kā nekontrolējamā tīmeklī. 

Pašreiz strādāju gan pie savas 
grāmatas “Inception” publikā-
cijas šoruden oktobrī, gan ar to 
saistītās izstādes atklāšanas, kas 
notiks 2022. gada pavasarī 
Ņujorkā. 

2019. gadā, mūsu eksperi-
mentam noslēdzoties, izveido-
jām izstādi “100 Experiments” 
AEDES galerijā Berlīnē. Tomēr 
izstāde Ņujorkā tiks radīta pil-
nīgi no jauna ar – domu par to, 
ka izstādes beigās no tās nepaliek 
nekādu pēdu – šis saturs vien-
kārši izzūd… Esam atraduši 
materiālu un veidu, kā to parādīt, 
bet par to šobrīd vēl nestāstīšu, 
lai šis atklājums paliek izstādei.

Grāmata “Inception” ir tapusi 
kā manifests par jaunu veidu, kā 
domāt par autorību, iedvesmu 
un idejām, raugoties caur ko -
pīgas radīšanas procesu. Mūsu 
eksperimenta uzsvars ir par to, 
ka atzinība par jebkuŗu darbu 
nepieder tikai jums kā radītājam, 
bet arī cilvēkiem, kas ir ap jums, 
cilvēkiem, kas ir bijuši pirms 
jums. Iedvesma nepieder nevie-
nam, bet tajā pašā laikā – visiem 
mums kopā!

Gary Bates,  Julien De Smetd, Anna Bates

Multifunkcionāls mākslas centrs “Zuzeum” Rīgā, Latvijā. Anna Bates (Annvil)

“Radisson Polar Hotel” viesnīca Svalbārā, Norvēģijā. Anna 
Bates (Annvil)

veido attiecības un nostiprina 
kopības sajūtu. “Zuzeum” ne 
tikai veidojām architektūru un 
dizainu, bet arī veicām daudzu 
interjera detaļu un mēbeļu 
ražošanu.

Uzņēmums “Annvil” ir ne 
tikai izgājis ārpus iekštelpas, 
bet arī ārpus Latvijas robežām, 
attīstot starptautiskus pro jek-
tus Eiropā un Tuvajos Aus-
trumos.

Ļoti mērķtiecīgi eksportam 
strādājam pēdējos sešus septiņus 
gadus, pēdējā laikā sasniedzot 
pat 98% no mūsu darba apjoma. 
Valstis, uz kuŗām vērsām savus 
skatienus, bija ļoti dažādas, kā 
diena pret nakti, – Norvēģija uz 
Azerbaidžāna. Tā nebija mūsu 
stratēģiska izvēle, drīzāk šīs 
valstis izvēlējās mūs. Norvēģijā 
vēl arvien “Annvil” komanda tur-
pina strādāt. Man pašai lielākais 
gandarījums ir par Radisson vies-
nīcas projektu Svalbārdā, kas 

jo esmu nolēmusi vairāk izvērst 
darbību Amerikā.

Pavisam nesen esat sākusi 
par savām mājām saukt Ņu -

filozofijā uzsveram pašu radī-
šanas procesu, ņemot vērā 
pilsētvidi, kopienu veidošanos, 
ekonomiku, riskus. Mūsu kopīgā 
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Kopā ar Ilonu un meitu Aldu

Kadrs Rīgas pilī

Top filma Sarkanais šķūnis

Lai top jaunas gleznas!

Top dokumentālā filma “Sarkanais šķūnis”
par Raimondu Staprānu

Raimondam Staprānam – 95!

Gada 13. oktobrī ASV Rie -
tumkrastā, saulainajā Sanfran-
cisko nozīmīgu dzīves jubileju 
svinēja gleznotājs un rakstnieks, 
liels Latvijas patriots Raimonds 
Staprāns. Nemitīgā radošā darbā 
pavadītie gadi savirknējušies cits 
aiz cita, veidojot skaitli 95. Tas 
nav maz, bet, zinot Meistara 
neatlaidību un izstrādāto darba 
ritmu, ir pārliecība par radošā 
darba turpinājumu.

Latvijas Nacionālajam mākslas 
mūzejam ilgstoši ir veidojusies 
lieliska sadarbība ar māksli-
nieku. Mēs atceramies vērienīgo 
izstādi 2006. gadā mūzeja Baltajā 
zālē vēl pirms rekonstrukcijas, 

“Rutīnas cilvēks, ļoti disciplinēts, augsta ranga intelektuālis.” 
Mākslas zinātniece Helēna Demakova

kas deva iespēju iepazīt glez no-
tāja radošo meklējumu ceļu 
plašā sižetiskā un mākslinieciskā 
spektrā. 2016. gadā, kad vērām 
durvis atjaunotajam mūzejam,   
kolēģe Elita Ansone veidoja ne -
lielu Staprāna darbu skati, kas tā 
arī tika nosaukta – “Piecas  glez-
nas”, kur meistara darbi iekļāvās 
ēkas jau pārveidotajās  telpās. 
Toreiz nevienam neradās jau-
tājums par nelielo darbu skaitu, 
jo tik pilnīgs un pārliecinošs bija 
autora dotais vēstījum s mums 
par pasaules bezgalīgajiem un 
mūžīgajiem procesiem.

Raimonds Staprāns vienmēr ir 
uzsvēris, ka viņš ir Kalifornijas 

abstraktais reālisms, liekot mums 
spēt noorientēties divās pretējās 
izpratnēs, kas abas kopā mākslas 
darbā veido tām piemītošo ne -
daudz maģisko skanējumu.

Meistar, šobrīd, kad Latvijas 
daba ir rudens lapu zelta pie -
birusi, sūtu Jums sveicienus no 
Latvijas, Rīgas un Latvijas Na  -
cionālā mākslas mūzeja, vēlot 
veselību, izturību šai ne vien -
kāršajā laikā un – lai top jaunas 
gleznas!

Dziļā cieņā
MĀRA LĀCE,

Latvijas Nacionālā
mākslas mūzeja direktore

gleznotājs, kuŗš skata pasauli sev 
apkārt, vadoties no citādām 
gais mēnu spēlēm un krāsu re -

dzējuma,  nekā to redzam citur.
Raimonda Staprāna gleznie-

cība tiek apzīmēta ar jēdzienu 

Filmas “Sarkanais šķūnis” cen-
trā ir latviešu trimdas gleznotājs 
Raimonds Staprāns, kas pēc Otrā 
pasaules kaŗa uz dzīvi apmeties 
Sanfrancisko, ASV. Lai nepazau-
dētu dzimto valodu un, kā viņš 
pats saka, lai nepazaudētu arī 
veselo saprātu, viņš parallēli 

tiek būvēta neticamā veidā 1918. 
gadā, bet tiek sagrauta no iekš-
puses 1934. gadā, atsakoties no 
demokratiskas valsts pārvaldes 
formas, līdz beidz savu eksisten-
ci okupācijas brīdī 1940. gadā. 
To cilvēku mērķi, kas ceļ “šķūni”, 
ir viscēlākie, neapzinoties uzbū-

kas ir viena no Staprāna glez-
niecības vizītkartēm, līdzās izci-
lajai laukumu un detaļu attiecī-
bām jeb proporcijas izjūtai. 

Filmu “Sarkanais šķūnis” uz -
ņem Vides filmu studija sadar-
bībā ar fondu “Mākslai vajag 
telpu”, tās režisors ir Pēteris Kri-

“Telpa” (Kr. Barona 31, Rīgā) 
notika attālināta saruna starp 
mākslinieku un režisoru. Šo dia-
logu vēl aizvien iespējams no -
skatīties. Tas pieejams tiešsaistē: 
https : / /youtu.b e/1NVb6_
cM2K8.  

Šajā sarunā žurnālisti un citi 

mākslas zinātniece Helēna De -
makova un scenāriste Ieva 
Struka, sarunu vadīja žurnāliste 
un „Kultūras Rondo” program-
mas vadītāja Ingvilda Straut-
mane. Viņa savā profesio nālajā 
karjerā ne reizi vien ir intervējusi 
mākslinieku Rai mondu Stap-
rānu. Režisors Pēteris Krilovs 
stāstīja par filmas idejas tapšanu. 
Viņa vēlēšanās – vēstīt par “alter-
natīvo vēsturi”, proti, iz  man tojot 
Rai monda Staprāna lugu mate-
riālu, kuŗā atklājas atšķirīgs 
stāstījums par Latvijas vēsturē 
nozīmīgām personām, netieši 
jautājot: vai Latvijas vēsture 
varēja būt citā dāka? Sarunas 
gaitā tika pie  vērsta uzmanība 
Latvijas likte nīgajiem vēstures 
notikumiem, kam Staprāns pie -
vērsies savās lugās.  Pats māksli-
nieks norādīja, ka rakstīšana ir 
intelektuāli pie  sātināts darbs, 
savukārt gleznie cība ir intuitīva 
un nodarbina citu smadzeņu 
daļu. Nereti šīs abas tik ļoti 
svarīgās radošās nodarbes tiek 
iztirzātas atsevišķi, taču režisora 
P. Krilova iecere ir tās ne tikai 
saplūdināt, bet arī parādīt to 
nenoliedzamo sais tību, uzsverot 
mākslinieka neat kārtojamās per-
sonības lomu.  

Mākslas zinātniece Helēna 
Demakova sacīja, ka būtiski ir 
arī saprast, ka Raimonds Stap-
rāns visu pirms ir Kalifornijas 
mākslinieks, tomēr viņš ir latvie-
tis, tāpēc arī viņa daiļrade filmā 
ir  kā atskaites punkts, izgaismo-
jot Latvijas vēsturi citādāk nekā 
par to pieņemts runāt. 

Sekot līdzi filmas tapšanas 
aktuālajai informācijai iespējams 
fonda “Mākslai vajag telpu” 
sociālajos tīklos Facebook 
(https://www.facebook.com/
makslaivajagtelpu).  

vēto robežu postošo dabu. Un 
tāpēc brīvam cilvēkam ir iekšēja 
nepieciešamība izlauzties ārpus 
“šķūņa” un atvērt sev pasauli. 
Tas arī notiek ar filmas varoni, 
viņam kopā ar ģimeni emigrējot 
uz ASV. Otrs aspekts, kādā var 
raudzīties uz šķūni – tā ir māk-
slinieka darbnīca, kuŗā top visi 
abstraktā ekspresionisma estē-
tikā ieturētie Staprāna darbi, 
klusās dabas ar vienu vai dažiem 
priekšmetiem, piekrastes aina-
vas ar architektoniskiem motī-
viem. Dabas ainavas, kas ir kon-
struētas galvā un uz audekla. 
Daba, kuŗas dabā nav. Toties 
dabā un arī viņa gleznās ir atro-
dama īpašā Kalifornijas gaisma, 

gleznošanai ir rakstījis lugas, 
tajās aplūkojot nozīmīgākos mez-
gla punktus Latvijas valsts vēs-
turē (latviešu strēlnieku izšķirošā 
loma Krievijas revolūcijā un 
represīvā aparāta KGB dibinā-
šanā; autoritārā režīma izveide 
1934. gadā; Baltijas valstu oku-
pā cijas liktenīgās trīs dienas 
1940. gadā). Galvenais varonis 
filmā parādīts kā izcils gleznotājs, 
neparasts dramaturgs, spilgts un 
oriģināls domātājs un vērotājs. 
Filmas nosaukums ir tāds pats 
kā vienai no Staprāna gleznām 
– “Sarkanais šķūnis”.  

Šķūnim kā metaforai ir divē-
jāda nozīme. Vispirms tā ir slēgta 
territorija, Latvija. Valsts, kas 

lovs.  Pirmizrāde iecerēta 2023. 
gadā, bet šogad 13. oktobrī, Rai -
monda Staprāna 95. dzimšanas 
dienā, jaunajā pasākumu vietā 

interesenti tika iepazīstināti ar 
filmas koncepciju un par jau 
paveikto pirmajā filmēšanas 
posmā. Sarunā piedalījās arī 

LĀSMA GOBA
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Gaismas pils kores zālē, Rīgā

Ojārs Kalniņš sarokojas ar ASV prezidentu Džordžu Bušu 
1990. gada aprīlī

Vēsturiskajā ALAs 39. kongresā. No kreisās: Astrīds Lambergs, 
Elita Veidemane, Ojārs Kalniņš

I N  M E M O R I A M

Ojārs Ēriks Kalniņš

Pavadot Mūžībā Jāni Kukaini 

2021. gada 14. oktobrī Rīgā 
Mūžībā devies izcilais diplomāts, 
sabiedriskais un polītiskais dar-
binieks, Saeimas deputāts Ojārs 
Ēriks Kalniņš.

Ojārs Ēriks Kalniņš dzimis 
1949. gada 22. oktobrī latviešu 
bēgļu nometnē Minchenē, Vācijā. 
1951. gadā kopā ar vecākiem 

Diena līdzstrādnieks.
1990. gada maijā O. Ē. Kalniņš 

sāka pildīt Latvijas Ārlietu mi -
nistrijas konsultanta pienāku mus 
un 1990. gada jūlijā organizēja 
Ministru prezidenta Ivara God-
maņa un ārlietu ministra Jāņa 
Jurkāna vizīti Vašingtonā, kā arī 
piedalījās pirmajā Latvijas valsts-

iesaistījās sarunās ar ASV, pa -
nākot ASV atbalstu Krievijas 
kaŗaspēka izvešanai no Latvijas, 
kā arī Skrundas lokātora slēg-
šanai un demontēšanai. Diplo-
mātam šajā procesā bija ļoti no -
zīmīga loma, nodrošinot starp-
tautisko partneŗu, sevišķi ASV, 
atbalstu.

O.Ē. Kalniņa kadences laikā 
tika nostiprinātas Latvijas un 
ASV kā stratēģisku sabiedroto 
attiecības. 1994. gadā Latviju vi -
zītē apmeklēja ASV prezidents 
B. Klintons, savukārt 1998. gadā 
tika parakstīta ASV – Baltijas 
valstu partnerības charta. Tāpat 
vēstnieks vadīja Latvijas kandi-
datūras NATO pieņemšanas un 
izskatīšanas procesu.

Pēc darba ārlietu dienestā O. 
Ē. Kalniņš vairāk nekā 10 gadu 
(1999-2010) vadīja Latvijas in -
stitūtu.

2010. gadā O Ē. Kalniņš tika 
ievēlēts 10. Saeimā, kur vadīja 
Saeimas Ārlietu komisiju. Pēcāk 
ievēlēts arī 11. un 12. Saeimā. 
Kopš 2018. gada rudens O. Ē. 
Kalniņš bija 13. Saeimas de  pu tāts.

Godinām un dziļā pateicībā 
vienmēr atcerēsimies Ojāra 
Ērika Kalniņa piemiņu un ie  -
guldījumu Latvijas valsts neat-
karības atjaunošanā, ārlietu die -
nesta nostiprināšanā un Latvijas 
un ASV attiecību pilnveidošanā.

 ***
Redakcija un lasītāju saime 

skumst par Ojāra Ērika Kalniņa 
aiziešanu Mūžībā un izsaka 
visdziļāko līdzjutību dzīves-
biedrei Irmai, tuviniekiem, 
visiem, kam viņa pietrūks!

pārcēlās uz Čikāgu, ASV, un 
1972. gadā pabeidza Rūzvelta 
universitātes Filozofijas nodaļu. 
Strādājis kā publicists un radošo 
darbu vadītājs sabiedrisko attie-
cību firmās.

No 1985. gada līdz 1990. ga -
dam O. Ē. Kalniņš bija Amerikas 
latviešu apvienības Ārējās infor-
mācijas biroja lietvedis un 1986. 
gadā palīdzēja organizēt un va -
dīja ASV latviešu delegāciju Ča -
takvas konferencē Jūrmalā. Savu-
kārt no 1988. gada līdz 1990. ga -
dam viņš darbojās par konsul-
tantu Latvijas Tautas frontē un 
Latvijas Nacionālās neatkarības 
kustībā, bet no 1990. gada līdz 
1991. gadam bija laikraksta 

vīru sarunā ar ASV prezidentu 
Dž. H. V. Bušu. No 1991. gada 
janvāŗa O. Ē. Kalniņš bija Ārlietu 
ministrijas preses sekretārs un 
atbildīgais par sabiedriskajām at -
tiecībām sūtniecībā Vašingtonā, 
savukārt no novembŗa – sūt nie-
cības padomnieks. No 1991. ga  da 
septembŗa līdz 1993. gada jan -
vārim viņš bija vēstnieka piln-
varotā amatpersona, kā arī Lat-
vijas pārstāvja ANO pilnvarotā 
amatpersona.

1993. gada janvārī O. Ē. Kal -
niņš tika iecelts par ārkārtējo un 
pilnvaroto vēstnieku ASV un 
Meksikā ar rezidenci Vašingtonā 
un pildīja šos pienākumus līdz 
1999. gadam. Vēstnieks aktīvi 

No Jāņa Kukaiņa, rakstot šīs 
rindas, atvados Amerikas lat-
viešu apvienības vārdā, kā arī 
personīgi. Jāņa sabiedriskā dzīve 
latviešu sabiedrībā bija saistīta ar 
daudzām organizācijām – viņa 
korporāciju, Detroitas latviešu 
kopienu, Gaŗezeru. Jānis vairāk-
kārt bijis arī Pasaules Brīvo lat -
viešu apvienības priekšnieks, bet, 
es domāju, ka tieši viņa iegul dī-
jums un darbs Amerikas Lat viešu 
apvienībā bija viņa sirdslieta.  

Ar Jāni iepazinos deviņdes-
mito gadu beigās, viņa pirmajos 
gados ALAs priekšsēža amatā.  
Pirms viņu ievēlēja šai amatā,  
vēl nebiju iepazinis Jāni kā pla -
šākas ASV latviešu sabied rības 
darbinieku,  bet viņš bija efektīvs 
Gaŗezera prezidents, un tie cilveki, 
kas bija iepazinuši viņa darbu tur, 
pierunāja Jāni kan didēt ALAs 
priekšsēža amatam.   

Pirmajā šā amata termiņa laikā 
Jānim joprojām bija atbildīgs 
amats kompanijā Ford Motor, kur 
viņš kā inženieris un menedžeris 
darbojās pie svarīgiem projek-
tiem, ieskaitot Ford Taurus nā -
kotnes plānošanu, kas tobrīd bija 
pasaules populārākā automa šīna. 
ALA no Jāņa profesionālās pie -
redzes ieguva ļoti daudz. Viņš 
bija mērķtiecīgs un organizēts. 
Viņš prata izvirzīt prioritātes at -

šķirt svarīgas lietas no mazāk sva-
 rīgām un saprata, kā gūt panā-
kumus, pareizi organizējot procesu.  

Jānis uzreiz ķērās pie lietas. 
Viņš uzrunāja savu vietnieku 
Aivaru Osvaldu un aicināja kopā 
izdomāt kādu iespaidīgu pro-
grammu, kas paceltu apvienības 

gramma ir vajadzīga un vērtīga, 
mums šodien liekas pašsapro-
tami, bet pirmajos gados ALAs 
kongresos par to notika karstas 
debates.   

Sekoja citi lieli plāni un darbi, 
ieskaitot Latvijai tik būtisko pie -
vienošanos NATO, kur Jānis Ku -

Baltijas virzienā. 
Vēlāk, kad Latvija jau labu 

laiku atradās NATO, Jāņa Ku -
kaiņa balss bija viena no skaļā-
kajām, uzsverot, ka Latvijai ir jā -
atvēl nepieciešamie divi procenti 
valsts kopprodukta aizsar dzības 
izdevumiem. Latvijas valdība ie -
klausījās šajos brīdinājumos, un,  
kad pēc dažiem gadiem jautā-
jums par alianses dalībvalstu līdz-
maksājumiem tika pacelts aug-
stākā līmenī, Latvija varēja at  bil-
dēt, ka savu daļu ir nokārtojusi!

Tie ir tikai daži no Jāņa pa  nā-
kumiem, bet es vēlos atgriezties 
pie viņam tik dabiskajām vadī-
tāja spējām. Jānis mēdza stāstīt, 
ka māte kādreiz sauca viņu par 
buldozeru, jo viņš bija neatlaidīgs 
un “stūma” lietas uz priekšu. Jānis 
bija stingrs un principiāls  ALAs 
vadītājs, viņa tiešums kādreiz 
radīja neērtības varas gaiteņos. 
Bet tie, kas pazina Jāni Kukaini, 
arī zināja, ka pēc gaŗas dienas  
kādā sēdē, viņš bija draudzīgs un 
devīgs, un dienu pabeidza, pie -
dā vājot labu scotch. Jānis prata radīt 
draudzīgu gaisotni ALA, un mēs 
cenšamies to turpināt vēl šodien.    

Līdz pat savas dzīves beigām 
Jānis bija ALAs cilvēks. Pirms 
gada man bija tas gods Mičiganā, 
pasniegt Jānim apvienības aug-
stāko apbalvojumu – Nameja goda 

biedra zīmi. Šo atzinību bez Jāņa 
saņēmuši vēl tikai divi cilvēki. 
Jānis bija lepns par to, ka kopā ar 
Aiju uzdāvinaja katram mazbēr-
nam ALAs Mūža biedra karti. 
To pirms dažiem mēnešiem 
saņēma arī pats jaunākais Jānis 
Kukainis – Matīsa un Līgas dēls. 
Fotografiju no šī notikuma iesū-
tījām avīzei Laiks, kur tā arī 
publicēta – kā gribēja Jānīša vec-
tēvs Jānis Kukainis. “Tas būs mu -
dinājums arī citiem vecvecākiem 
to darīt”, viņš teica.   

Noslēgumā vēlos pieminēt, ka 
15. septembrī, dienā, kad nomi-
ra Jānis, ALAs saime piedzīvoja 
vēl vienu lielu zaudējumu – 
Mūžībā aizgāja mūsu ilggadējā 
apvienības ģenerālsekretāre Anita 
Tērauda. Anita un Jānis bija drau-
gi un cieši sadarbojās. Anitas 
piemiņas dievkalpojumā piemi-
nēju faktu, ka,  pirms 20 gadiem 
aizejot pensijā, viņa nekad neat-
deva savu biroja atslēgu. Jāņa 
uzticība Amerikas latviešu ap -
vie nībai bija tikpat liela, tāpēc 
mums likās, ka arī viņš ir pelnījis 
savu biroja atslēgu. Ar viņa ģi -
menes atļauju es nolieku biroja 
atslēgu blakus Jāņa pelnu urnai, 
apstiprinot, ka viņš vienmēr būs 
kopā ar saviem ALAs kollēgām.  

Vieglas smiltis Tev, Jāni!
PĒTERIS BLUMBERGS

redzamību. Tā tapa ideja par 
ceļojumu programmu “Sveika, 
Latvija!”. 25 gadu laikā, kamēr 
darbojas šī programma, simtiem 
Amerikas latviešu pamatskolas 
absolventu ir apmeklējuši un 
iepazinuši Latviju. Tas, ka šī pro-

kainis nospēlēja lielu lomu, to -
starp reālizējot ideju par profe-
sionālu lobiju Vašingtonā, lai at -
vērtu acis tiem ASV senātoriem, 
kas Baltiju neatšķīra no Balkā-
niem, un lai viņi atdotu savas 
balsis par alianses paplašināšanu 
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6. novembrī Rīgā norisināsies viens no nozīmīgākajiem 
ekonomikas forumiem Latvijā – Pasaules latviešu ekonomi-
kas un innovāciju forums (PLEIF), kas šogad būs veltīts Rīgas 
izaugsmes iespējām un pilsētas starptautiskajai konkurēt-
spējai. 

Šis, nu jau septītais gadskārtējais forums norisināsies kinoteātrī 
“Splendid Palace”, un tā tēma būs Rīgas pilsētas attīstības plāni 
un iespējamā diasporas iesaiste. Pasākums  būs dalīts trīs tema-
tiskajās daļās – uzņēmējdarbība un investīcijas, darbaspēks, ne -
kustamais īpašums. Katru no daļām ievadīs trīs ekspertu pre-
zentācijas par uzņēmējdarbības attīstīšanu Rīgā un Rīgas po -
tenciālu, kam sekos diskusijas.

“Ar šī gada konferenci vēlamies uzsvērt, ka ikviena krize paver 
jaunas iespējas un mudina mūs attīstīties un pielāgoties. Rīgai 
kā internacionālai  pilsētai un Baltijas valstu centram ir neskaitā-
mas priekšrocības un jau esošie nākotnes plāni, kas Rīgu iezīmē 
kā starptautiski konkurētspējīgu un dinamisku pilsētu un eko-
nomiskās izaugsmes centru. Konferences dalībnieki – ārvalstu  
uzņēmēji un vietējie eksperti dalīsies ar savu pozitīvo pieredzi 
Rīgā un par to, ko Rīga spēj piedāvāt pasaules līmeņa uzņē mē-
jiem, investoriem un talantiem,” stāsta PBLA priekšsēde Kris-
tīne Saulīte. 

Konferences programmā piedalīsies valsts un pašvaldības 
sek tora pārstāvji, kā arī starptautisku uzņēmumu pārstāvji –  
Ādams Fullers (Bregal Sagemount, investors Latvijas uzņēmumā 
Printful), Džons Martins Tallijs (MikroTik), Aļesja Kirčenko 
(ABSL Latvia / SEB SSC), Agnis Driksna (Rail Baltica) un citi 
va  došie eksperti un valsts un pašvaldību pārstāvji. 

PLEIF mērķis ir veicināt Latvijas ekonomisko izaugsmi, sti-
prinot sadarbību starp dažādās uzņēmējdarbības nozarēs strā-
dājošiem profesionāļiem Latvijā un pasaulē, veicināt innovāciju, 
finanču un zināšanu kapitāla piesaisti Latvijai, kā arī stiprināt 
ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu piederību Latvijai.

PLEIF-2021 norisināsies kinoteātra “Splendid Palace” lielajā 
zālē. Aicinām dalībniekus, vadoties no apstākļiem, būt klātienē, 
kā arī piedalīties virtuāli gan Latvijā, gan arī no visas pasaules. 
Foruma darba valoda būs angļu ar tulkojumu latviešu valodā.

Sīkāka informācija par forumu un reģistrēšanās – Foruma 
mājaslapā www.pleif.lv/.

Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumu organizē 
Pasaules Brīvo latviešu apvienība un Latvijas Republikas Ārlietu 
ministrija sadarbībā ar ERDA un Amerikas Tirdzniecības palātu 
Latvijā. 

Septītais 
Pasaules latviešu 

ekonomikas un 
innovāciju forums Rīgā

Uz četrām nedēļām 
Latvijā spēkā stājas stingrais 

“lokdauns”
No ceturtdienas, 21. oktobŗa, 

uz četrām nedēļām jeb līdz 15. 
novembrim Latvijā spēkā stājas 
īpaši stingri Covid19 ierobe žo-
jumi jeb stingrais “lokdauns”, pēc 
Krizes vadības padomes (KVP) 
18. oktobrī žurnālistiem sacīja 
Ministru prezidents Krišjānis 
Ka  riņš (JV). Viņš minēja, ka “lok-
 dauna” jeb “mājsēdes” laikā ne -
notiek nekādi sporta, izklaides, 
kultūras (kino, teātri, koncerti), 
ēdināšanas, labsajūtas, pulcēša-
nās, reliģiskie un citi pasākumi 
klātienē. Klātienes darbs notiek 
tikai ražošanā, būvniecībā, kri-
tiskajā infrastruktūrā un sabied-
rības funkciju nepārtrauktībai. 
Tāpat ieteikts pēc skolēnu brīv-
laika vēl trīs nedēļas pavadīt at -
tālinātajās mācībās, kamēr klā-
tienē nenotiek nekādi interešu 
izglītības un ārpusskolas pasā-
kumi, taču pirmsskolas izglītī -
bas iestādes bērniem, kuŗu ve -
cākiem ir pienākums strādāt 
klātienē, turpina darboties.

Iekštelpās un ārtelpās varēs 
pulcēties ne vairāk kā desmit 
per sonas no divām mājsaim-
niecībām, savukārt sabiedriskajā 
transportā – ja paredzamais aiz-
pildījums ir virs 50%, obligāti 
jābūt atvērtiem logiem, netiek 
piemērotas braukšanas maksas 
atlaides, jālieto “FFP2” tipa mas-
kas un pasākumu ievērošana 
stingri jāuzrauga. No plkst. 21:00 
līdz plkst. 05:00 būs jāievēro 
komandantstunda.

Kariņš norādīja, ka šāds lē -
mums pieņemts, jo Latvijā ir pā -
rāk neliels vakcinācijas aptveres 
rādītājs. “Daudziem tas var šķist 
nesaprotami, kāpēc mums ir tā, 
bet Dānijā un Īrijā citādi. Iemesls 
ir tāds, ka vakcinēšanās process 
nav izdevies, kā tas bija iecerēt,” 
sacīja Kariņš. Latvija ir pirmajā 
vietā pasaulē saslimstības ar Co 
vid19 tempā. Pēdējā nedēļā jaun-
atklāto vīrusa gadījumu skaits 
palielinājies par 49%, salīdzinot 
ar saslimstību nedēļu iepriekš. 
Divu nedēļu Covid19 gadījumu 
skaits uz 100 000 iedzīvotāju sa -
sniedzis 1266,4, kas ir divas reiz-
es lielāks nekā otrā viļņa mak -
simums.

Slimnīcās vīrusa pacientu skaits 
dubultojas 14 dienu laikā. Tagad 
slimnīcās ārstējas jau 1114 pa -
cien ti – 133 pacienti ar smagu 
slimības gaitu un 981 ar vidēji 
smagu. Covid19 izraisīto nāves 
gadījumu skaits nedēļas laikā 
pie audzis par 48%. Slimnīcās 
Covid-19 intensīvās terapijas 
gultu noslodze tuvojas 100%.

Veselības ministrija norāda, ka 
pie esošās saslimstības izplatī - 
ša nās ātruma, oktobŗa beigās 
prog nozējami 4000 jaunatklāti 
Covid19 pacienti un 275 jauni 
stacionēšanas gadījumi dienā. 
Šādā situācijā nebūs iespējams 
nodrošināt nepieciešamo ārst nie -
cību visiem un būtiski pie augs 
no vīrusa mirušo cilvēku skaits.

***
Igaunijas prezidents Alars 

Kariss savā pirmajā ārvalstu 
vizītē apmeklē Latviju

Igaunijas prezidents Alars 
Kariss 14. oktobrī, savā pirmajā 

ārvalstu vizītē apmeklēja Latviju. 
Tās laikā viņš tikās ar Saeimas 
priekšsēdi Ināru Mūrnieci (Na -
cionālā apvienība). Pēc tikšanās 
amatpersonas uzsvēra abu valstu 
labās kaimiņattiecības. Mūrniece 
sacīja, ka Latvija un Igaunija ir 
ne tikai sabiedrotie, bet arī drau-
dzīgi konkurenti dažādās jomās. 
Kariss pauda gandarījumu, ka 
viņa pirmā darba vizīte ir Latvijā, 
ar ko Igaunijai ir cieša polītiskā 
un ekonomiskā sadarbība.

“Mums ir ļoti laba sadarbība 
arī aizsardzības jomā gan NATO 
ietvaros, gan Baltijas reģionā. 
Igaunijai un Latvijai kopā ar 
Lietuvu ir arī virkne kopīgu sva-
rīgu infrastruktūras projektu, 
piemēram, Igaunijas-Latvijas 
vē  ja parks, Igaunijas, Latvijas un 
Lietuvas elektrotīklu sinhroni-
zācija, kā arī Rail Baltica pro-
jekts,” sacīja Kariss. 

“Sadarbība ar Baltijas valstīm 
notiek, ja ne ārkārtīgi labi, tad 
noteikti labi. Mums ir vairāki 
problēmjautājumi, piemēram, 
Rail Baltica vai enerģija, kuŗus 
vajadzētu atrisināt. Taču es tie-
šām vēlos veidot vēl ciešākas at -
tiecības ar Latviju un Lietuvu,” 
uzsvēra Kariss. Karisam sākot-
nēji bija paredzēts tikties ar Lat-
vijas prezidentu Egilu Levitu, 
taču tikšanos nācās atcelt, jo Le -
vitam veiktais Covid19 ekspre-
stests bijis pozitīvs. Igaunijas 
prezidents vēsta, ka pēc laika 
varētu sarīkot tikšanos ar Lat-
vijas kollēgu Tartu, kas ir Karisa 
dzimtā pilsēta.

***
Brīvības pieminekļa 

izgaismošanai – Latvijā 
ražoti apgaismes balsti

“Atbalstīt Latvijas valsts galve-
nā brīvības simbola izgaismo-
šanu ar mūsu ražotiem apgai-
smes balstiem ir gods.” Tā saka 
metallražošanas uzņēmuma pār-
 stāvji, kuŗi Brīvības pieminekļa 
izgaismošanai dāvina 12 apgai-
smes balstus. Pamazām noslē-
dzas būvdarbi, lai Brīvības pie-
mineklis iemirdzētos 18. novem-
brī.

Uzņēmums Tecnopali North 
Europe kopš 2008. gada ražo in -
dustriālās apgaismes balstus un 
mastus, kā arī ceļu un pār vadu 
drošības konstrukcijas. Tā ražo -
tos produktus var redzēt ne tikai 
gandrīz katrā Latvijas pil sētā, bet 
arī daļā Eiropas valstu, tādēļ pati 
par sevi saprotama bijusi vēlme 
saražot un uzdāvināt apgaismes 
balstus Brīvības piemineklim. 

Ražotāji prognozē, ka balsti 
droši stāvēs vismaz gadus 20. 
Pēc to uzstādīšanas tiks sākts 
darbs pie apgaismojuma ierīko -
šanas. Gaismekļi iekļausies vidē 
un būs gandrīz neievērojami, tie 
specifiski izmērītos leņķos izgai-
smos visus Brīvības pieminekļa 
tēlus. “Šeit sajūta būs ļoti gaiša, 
nebūs nekas pārspīlēts, taču kat-
ra detaļa būs labi saskatāma,” 
skaidroja Kompanija NA gaismu 
mākslinieks Normunds Bļasāns.

Brīvības piemineklis ir tautas 
brīvības simbols, kam arī dien-
nakts tumšajā laikā jātop gaišam. 
Tā 2018. gada nogalē nolēma 
domubiedru grupa. Pēc bijušā 
Valsts prezidenta Valda Zatlera 
iniciātīvas tika nodibināts Brī  vī-
bas pieminekļa izgaismošanas 
fonds. Jau pavisam drīz, 18. no -
vembrī, piemineklis iemirdzē-
sies jaunā gaismā.

***
Valsts valodas diena – 

pirmo reizi atzīmē un aicina 
valodu kopt ikdienā

Latviešu valoda ir dzimtā va -
loda aptuveni pusotram miljo-
nam cilvēku pasaulē, un tā ir vie-
nīgā oficiālā valsts valoda Lat-
vijā. Lai izceltu tās unikālo vēr tī-
bu, pēc Valsts prezidenta Egila 
Levita ierosinājuma šogad pir-
mo reizi un turpmāk 15. okto-
bris ir Valsts valodas diena. 

Jau vairākus gadus par savu 
latviešu valodas prasmi ikviens 
interesents var pārliecināties pa -
saules latviešu valodas diktātā, 
kas tradicionāli notiek novembrī 
un šogad tiks rīkots jau septīto 
reizi. Diktāta organizātori novē-
rojuši – interese par to aug, bet 
latviešu rakstu valodas zināšanu 
līmenis dalībniekiem gan ir ļoti 
atšķirīgs.  

Interesanti, ka Valsts valodas 
diena ir pastāvējusi arī agrāk –  
tā bija latviešu valodas kopēja 
Juŗa Alunāna dzimšanas dienā 
13. maijā. Valodnieki gan aicina 
par valodu kā vērtību domāt ne 
tikai īpaši atzīmētos datumos.

***
Latviešu valoda vieno cilvēkus

Akcijā “Latviešu valoda man 
ir...” piedalījušies vairāk nekā 
900 dalībnieku, aģentūru LETA 
informēja LVA projektu koordi-
nātore Ieva Mūrniece. LVA šo 
ak  cija rīkoja, sagaidot Valsts va -
lodas dienu, kas šogad un turp-
māk pēc Valsts prezidenta Egila 
Levita ierosinājuma svinama   
15. oktobrī. Šis datums nav izvē-
lēts nejauši – 1998. gada 15. ok -
tobrī Satversmes 4. pantā tika 
nostiprināta valsts konstitū cio-
nālā vērtība: “Valsts valoda Lat-
vijas Republikā ir latviešu valo-
da.”, atgādināja LVA pārstāve. Lai 
vairāk uzzinātu par valodas vēs-
turi un valsts valodas statusa pie-
šķiršanu latviešu valodai, LVA 
aicina noskatīties izziņas video, 
kas būs pieejams LVA vietnē 
valoda.lv.

Akcijā “Latviešu valoda man 
ir...” cilvēki no Latvijas un arī 
ASV, Austrālijas, Francijas, Grie-
ķijas, Īrijas, Jaunzēlandes iesnie-
dza savus vēstījumus, kas ir tik-
pat dažādi kā valodas runātāji. 
Vēstījumu saturs ir mīļuma un 
emociju pilns, tie ir arī racionāli, 

reizēm pat kritiski un lakoniski 
stāsti, akcijas dalībnieku pausto 
raksturoja Mūrniece.

Visas akcijā iesniegtās atbildes 
iespējams lasīt vietnē vards.va 
loda.lv, kur atrodamas arī Lat vi-
jas Valsts prezidenta Levita, iz -
glītības un zinātnes ministres 
Ani tas Muižnieces (JKP) un LVA 
direktora Jāņa Valdmaņa pārdo-
mas par valsts valodas nozīmi 
sabiedrībā. Iesūtītos valodas vēr-
tību stāstus LVA apkopos līdz 18. 
novembrim, Latvijas Republikas 
dzimšanas dienai.

***
Ar jaunām nominācijām 

papildināts UNESCO 
programmas

“Pasaules atmiņa” Latvijas na -
cionālais reģistrs. UNESCO Lat-
vijas Nacionālās komisijas 
(UNESCO LNK) Asamblejas ju -
bilejas sēdē, kas tika veltīta Lat-
vijas trīsdesmitgadei UNESCO, 

pieņemts lēmums par UNESCO 
programmas “Pasaules atmiņa” 
Latvijas nacionālā reģistra papil-
dināšanu ar jaunām dokumen-
tārā mantojuma nominācijām, 
aģentūru LETA informēja 
UNESCO LNK komūnikācijas 
konsultante Kitija Balcare.

Mūzeji, archīvi, bibliotēkas un 
citas atmiņu institūcijas un krā-
tuves tika aicinātas apzināt do -
ku mentu oriģinālus vai oriģinālu 
kollekcijas, kas liecina par kādu 
nozīmīgu vēsturisku pavērsienu 
norisi vai ietver būtiskus faktus 
par kādu notikumu, īpaši Lat-
vijas vēsturē, un izvirzīt tos pro-
grammas “Pasaules atmiņa” Lat-
vijas nacionālajam reģistram. 
Programma ir vērsta ne tikai uz 
mantojuma saglabāšanu, bet arī 
uz zināšanu pieejamības veici-
nāšanu.
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• 11. oktobrī  Ministru prezi-
denta biedrs, tieslietu ministrs 
Jānis Bordāns sasauca Reliģijas 
lietu konsultatīvās padomes sēdi 
tiešsaistē, lai apspriestu ārkār-
tējās situācijas laikā ieviestos ie -
robežojumus un nepieciešamo 
rīcību Covid19 infekcijas apka-
ro šanai. Padomes sēdes laikā Jā -
nis Bordāns saņēma reliģisko 
savienību (baznīcu) vadītāju ap -
liecinājumu, ka tās atbalsta vak-
cinēšanos pret Covid-19 infek-
ciju.

• Līdz ar ārkārtējo situāciju 
Covid19 dēļ un prasību vakci-
nēties pret vīrusu notiek izmai-
ņas darba tirgū. Sludinājumi, 
kuŗos iekļauj prasību par serti-
fikātu, jau ir kļuvuši par realitāti. 
Eksperti pieļauj, ka vakcinācijas 
pienākums varētu radīt divus 
dažādus darba tirgus – vakcinē-
tajiem un nevakcinētajiem, kā 
arī veicināt bezdarba līmeņa 
kāpumu. Cik lielu, to pagaidām  
grūti prognozēt.

• Beidzot izstrādāts vairākus 
gadus gaidītais tā sauktais izti-
kas minimuma grozs jeb māj-
saimniecību relatīvo izdevumu 
(MRI) budžets, kas zinātniski 
pamato, kāds ir nepieciešamais 
ienākumu līmenis dzīvošanai 
Latvijā. Pētnieki noskaidrojuši, 
ka, piemēram, darbspējīgam cil-
vēkam Rīgā ir nepieciešami ap 
420 eiro, bet laukos – 380 eiro. 
Senioriem līdzīgi, piemēram, 
vie na pensionāra mājsaimnie-
cībai laukos nepieciešami 362,41 
eiro mēnesī. Bet ģimenei ar vie-
nu bērnu vecumā no 15 līdz 17 
gadiem, kura dzīvo citā pilsētā 
nevis Rīgā, vajadzīgi 797,64 eiro 
mēnesī.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

& 16, kas ieskaņots ar Latvijas 
Nacionālo simfonisko orķestri 
(LNSO), diriģenta Gunta Kuz-
mas vadībā. Kā aģentūru LETA 
informēja ierakstu kompanijas 
pārstāve Dagnija Dižbite-Sva-
rinska, Ivanova 15. un 16. sim-
fonija tapušas laikā no 1972. 
gada līdz 1974. gadam un kopš 
pagājušā gadsimta 80. gadiem 
nav ieskaņotas

***
Ziņas īsumā

• 14. oktobrī  tiešsaistes plat-
formā Zoom notika Dziesmu un 
deju svētku padomes sēde. Kul-
tūras ministrs Nauris Puntulis, 
iezīmēja plānoto budžeta pieau-
gumu kultūras nozarei 2022. 
gadā. Viņš informēja, ka 4 miljo-
nus eiro nākamajā gadā pare-
dzēts piešķirt Dziesmu un deju 
svētku sagatavošanai un svētku 
tradicijas kā vērtības stiprinā-
šanai.

• Pēc valdības lēmuma dau-
dziem strādājošajiem prasīt obli-
gāti potēties pret Covid19, pa -
gājušajā nedēļā ir būtiski augusi 
vakcinēšanās aktīvitāte, liecina 
Nacionālā veselības dienesta 
(NVD) dati. Pagājušajā nedēļā 
Latvijā pret Covid19 tikuši vak-
cinēti vismaz 73 000 cilvēku jeb 
ap 10 500 cilvēki dienā, kas at  pa-
liek no augstākās vakcinēša -    
nās aktīvitātes pavasaŗa beigās 
un vasaras sākumā, taču ir uz 
pusi augstāk nekā vasarā. Sa -
līdzinoši pirms nedēļas Latvijā 
potes pret Covid19 saņēma ap 
7300 cilvēki dienā, bet pirms 
mēneša – tikai 4700 cilvēki vidēji 
dienā.

Nepieciešamie līdzekļi tiks 
piešķirti PSRS okupācijas no -
darīto zaudējumu aprēķināšanas 
komisijai, lai noslēgtu darbu pie 
PSRS totālitārā komūnistiskā 
okupācijas režīma upuŗu skaita 
un masu kapu vietu noteikšanas, 
informācijas par represijām un 
masveida deportācijām, kā arī 
Latvijas valstij un tās iedzīvo tā-
jiem nodarīto zaudējumu aprē-
ķināšanas.

***
Pasniegtas Latvijas modes 

gada balvas; par mūža 
ieguldījumu godināta modes 
māksliniece Asnate Smeltere
12. oktobrī Digitālās mākslas 

centrā notika 16. Latvijas modes 
gada balvas pasniegšanas cere-
monija, kurā tika noskaidroti 
uzvarētāji 13 nominācijās. Balvu 
“Gada debija” ieguva zīmols For 
lovers and trees. Nominācijā 
“Ra  došākā modes skate” apbal-
vota latviešu zīmola One Wolf 
dizaineres Agneses Narņickas 
modes skate, kas norisinājās Rī -
gas ielās. Apbalvojumu “Modes 
un dzīvesstila žurnāla oriģinā-
lākais vāks” saņēma mākslas un 
modes žurnāls “Jezga”. Savukārt 
kategorijā “RFW pieprasītākā 
modele 2020. gadā” žūrijas lo -
cekļi izcēla divas meitenes no 
modeļu aģentūras Vacatio – Sin-
diju Šulci un Amandu Krūzi. 
Pēdējo, bet balvu par ieguldī ju-
mu modes industrijas attīstībā 
Latvijā saņēma modes māksli-
niece un grāmatas “Piecdesmit 
gadi Rīgas modē” autore Asnate 
Smeltere.

***
Brīvdabas mūzejā 

atjauno dzirnavu spārnus un 
salmu jumtus

Latvijas Etnografiskā brīvda-
bas mūzejā noslēgusies Šķibes 
vējdzirnavu spārnu restaurācija. 
Dzirnavas brīvdabas mūzejā no 
Jelgavas apriņķa Šķibes muižas 
ir vienīgās Latvijā pilnībā sagla-
bājušās staba tipa dzirnavas. 
Savukārt mūzeja plašajā terito-
rijā šogad turpinās darbs pie 
niedru jumtu atjaunošanas vai-
rā kās novadu sētās.

Dzirnavas, kas celtas apmēram 
1814. gadā, no Šķibes pagasta 
Bendzolēm uz Brīvdabas mūzeju 
pārveda 1936. gadā. Tās savulaik 
kalpoja Šķibes muižas vajadzī-
bām, bet pēc agrārās reformas 
nonāca ilggadējā dzirnavnieka 
īpašumā.

“Tas ir tā saucamais staba dzir-
navu tips. Un visa šī ēka ir pa -
griežama kā “namiņš uz vistas 
kājas” ap savu asi,” skaidro Brīv-
dabas mūzeja galvenais krāju -
ma glabātājs Mārtiņš Kuplais. 
“Šis dzirnavu variants pamazām 
iznīka, un mūsdienās šis ir vie-
nīgais eksemplārs Latvijā, kas ir 
saglabāts pilnībā.” Pēdējos gadus 
dzirnavu spārni bija ļoti sliktā 
techniskā stāvoklī un jau sāka 
apdraudēt mūzeja apmeklētājus. 
Tādēļ tika pieņemts lēmums 
vējdzirnavu spārnus atjaunot.

***
Nacionālā ierakstu 
kompanija “Skani”

18. oktobrī laidusi klajā lat vie-
šu komponista Jāņa Ivanova 15. 
un 16. simfonijas ierakstus albu-
mā Ivanovs Symphonies Nos.15 

Valsts prezidenta kancelejas va -
dītājs Andris Teikmanis skaidro: 
“Pateicībā Latvijas mediķiem 
par pašaizliedzīgo darbu Covid-
19 pandēmijas laikā 2020. gada 
16.  jūlijā Rīgas pilī izskanēja 
koncerts “Kopā”, kuŗā uzstājās 
tenors Aleksandrs Antoņenko 
un pianists Reinis Zariņš. Kon-
certs tika ļoti atzinīgi novērtēts 
gan no ekspertu, gan iedzīvotāju 
puses, tāpēc radās doma Rīgas 
pili padarīt vairāk pieejamu 
sabiedrībai, tostarp Svētku zāli 
izmantojot ne tikai protokolā-
rajiem pasākumiem, pieņemša-
nām un konferencēm, bet, ņe -
mot vērā tās plašumu un labo 
akustiku, arī augstas kvalitātes 
koncertiem. Tomēr šķērslis šai 
idejai, ko uzsvēra gan apvienība 
“Lat vijas Koncerti”, gan minētā 
koncerta dalībnieki, gan citi 
augstas klases pianisti, kuŗi ir 
izmanto juši Rīgas pils telpas, bija 
tas, ka aptuveni simt gadu vecais 
kon certflīģelis, kas šobrīd atro-
das Rīgas pils Svētku zālē, vairs 
nespēj nodrošināt pietiekami 
augstu skaņas kvalitāti. Savukārt 
balto koncertflīģeli “Bösendor
fer”, kas atrodas Rīgas pils Baltajā 
zālē (stāvu zemāk), nav iespē-
jams pārvietot uz citām Rīgas 
pils telpām, jo tādā veidā in  stru-
ments tiek bojāts. Šie ir ie  mesli, 
kādēļ Valsts prezidenta kanceleja 
lūdza koncertflīģeļa iegādi ie -
kļaut 2022. gada valsts budžetā.

Jāteic, ka Valsts prezidenta 
kan celeja nākamā gada budžeta 
plānus Finanšu ministrijai ie -
sniedza šī gada vasaras sākumā. 
Tobrīd bijām optimistiski, vēro-
jot Covid-19 izplatības rādītājus 
un vakcinācijas aptveri, taču šo -
brīd, izvērtējot esošo situāciju 
un to, cik paredzamā nākotnē 
varētu publiskiem koncertiem 
izmantot Rīgas pils Svētku zāli, 
Valsts prezidenta kanceleja ir 
no  lēmusi pārskatīt savas priori-
tātes un iegādāties koncertflīģeli 
brīdī, kad droši varēs rīkot kon-
certus ar plašu apmeklētāju skaitu.

Jāņem vērā, ka Rīgas pils ir 
nozīmīgs Latvijas vēstures un 
kul tūras mantojums. Rīgas pils 
telpas ir atjaunotas vēsturiskajā 
izskatā, vienlaikus piemērojot 
tās mūsdienu prasībām. Valsts 
prezidenta kanceleja ir tikai 
telpu lietotājs un raugās, lai tel-
pās izvietotie priekšmeti pildītu 
ne tikai to funkcijas, bet arī 
iederētos Rīgas pils vēsturiskajā 
interjerā.

***
Valdība apstiprina 
2022. gada budžetu

12. oktobrī, Ministru kabi -
nets apstiprināja valsts budžetu   
2022. gadam, tādējādi atbalstot 
arī Ties lietu ministrijas 2022. 
gada budžeta prioritātes – sistē mu 
datu publicēšana atvērto datu 
veidā, Valsts probācijas die nesta 
darbinieku atalgojuma sistēmas 
pilnveidošana u. c.

Sēdes laikā tika pieņemts 
lēmums iekļaut UNESCO pro-
grammas “Pasaules atmiņa” Lat-
 vijas nacionālajā reģistrā Latvi -
jas Fotografijas mūzeja nominā-
ciju “Strenču fotodarbnīcas stik-
la plašu kollekcija”, Latvijas Na -
cionālā archīva nomināciju “Rī -
gas rātes protokoli, 1603  – 1890”, 
kā arī papildināt Latvijas Na -
cionālās bibliotēkas nomināciju 
“Hernhūtiešu rokrakstu kollek-
cija, 18. – 20. gadsimts” ar jaun-
ie gūtiem rokrakstiem no Lat vi-
jas Nacionālās bibliotēkas un 
Rakstniecības un mūzikas mū -
zeja un Tukuma mūzeja nomi-
nāciju “Sibirijā rakstītas vēstules 
uz bērza tāss” papildināt ar vēl 
septiņām vēstulēm no Okupā-
cijas mūzeja, Andreja Pumpura 
Lielvārdes mūzeja, Tukuma 
mūzeja un Rīgas Ebrēju kopie-
nas mūzeja “Ebrēji Latvijā”, sa -
cīja Balcare.

***
Atklāts piemiņas cilnis 
Aleksandram Čakam

Atzīmējot izcilā latviešu dzej-
nieka Aleksandra Čaka 120. 
dzimšanas dienu, pie nama Lāč-
plēša ielā 48 atklāts māks linie - 
ka Aivara Vilipsōna veidots pie-
miņas cilnis Čakam. Par vad-
motīvu tam izraudzītas dzej-
nieka rindas no dzejoļa “Pilsētas 
zēns” – Es no torņiem un skurs
teņiem mācījos/Vēl pirms mir ša
nas debesīs kāpt.

Namā Lāčplēša ielā 48 Alek-
sandrs Čaks ar ģimeni dzīvoja 
no 1937. līdz 1950. gadam, tā ir 
arī dzejnieka pēdējā dzīves vieta. 
Jau vairāk nekā divdesmit gadus 
ēkā darbojas Aleksandra Čaka 
mūzejs.

Dzejnieka dzimšanas dienā, 
pēc vecā stila kalendāra 14. ok -
tobrī, pie vēsturiskā nama pul-
cējās Čaka daiļrades cienītāji, lai 
pirmie redzētu  mākslinieka Ai -
vara Vilipsōna veidoto dzejnieka 
piemiņas cilni. Mākslinieks Ai -
vars Vilipsōns atzīst, ka šoreiz no 
idejas līdz tās realizācijai nav 
gājis gludi. Pirms tapis gala vari-
ants, Vilipsōns pats izbrāķējis 
divas savas dzejnieka portreta 
versijas. Sadarbojoties ar māksli-
niekiem Ivaru Miķelsonu un 
Kārli Alaini, tapa gala variants 
bronzā, kas tika atliets kādā 
darbnīcā Pārdaugavā.

***
Tracis ap pils flīģeli
Īsta protesta vētra Latvijas 

sabiedrībā un medijos sākās, 
uzzinot faktu, ka Valsts prezi-
denta kancelejas 2022. gada 
budžetā iekļauti 184 tūkstoši 
eiro jauna koncertflīģeļa iegādei. 

AUSTRIJA. Valsts prezidents Egils Levits Latvijas vēstniecei 
Austrijā Gunai Japiņai ir uzticējis veikt vēstnieces pienākumus arī 
Slovakijā, liecina paziņojums valsts oficiālajā izdevumā. Augustā 
Levits Japiņai pasniedza akreditācijas vēstuli darbam Austrijā. Kā 
aģentūru LETA informēja Ārlietu ministrijā, Japiņa darba gaitas 
ĀM uzsāka 1997. gadā Starptautisko tiesību nodaļā. Vēstniece strā-
dājusi ar Eiropas Savienības (ES) jautājumiem, tostarp vadījusi ES 
koordinācijas departamentu, strādājusi Latvijas vēstniecībā Vācijā. 
No 2016. gada Japiņa ieņēma Konsulārā departamenta direktores 
amatu. Vēstniece apbalvota ar III šķiras Atzinības krustu un vairā-
kiem Latvijas valdības apbalvojumiem par ieguldījumu Latvijas 
diplo mātisko attiecību veicināšanā. Japiņa amatā Austrijā nomainīja 
Veroniku Erti.

POLIJA. 15. oktobrī Ļubļinā Vojevodistes publiskajā bibliotēkā 
(Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w 
Lublinie) tika atklāta izstāde “Tik tālu, bet tomēr tik tuvu: Latvija un 
Polija. Vairāk nekā 100 gadus kopīga vēsture”. Izstāde iepazīstina ar 
Latvijas, īpaši Latgales, un Polijas kopīgo kultūras mantojumu: 
archeoloģiskiem priekšmetiem, vēsturiskiem dokumentiem un fo -
tografijām no Marienhauzenas (mūsdienās Viļaka) muižas, Daņi-
lov kas, Loginu un Dzilnaskalna senkapiem. Ekspozīcija skaidro 
latviešu un poļu ciešās saistes gadsimtu gaŗumā, ka arī poļu tautas 
devumu Latgales kultūras attīstībā.

KIRGIZSTĀNA. 11. oktobrī, Saeimas priekšsēdes biedre 
Dagmāra Beitnere-Le Galla attālināti tikās ar jauno Kirgīzu Repub-
likas vēstnieku Latvijā Ermeku Ibraimovu, kurš amatā stājās 5. 
oktobrī un rezidē Minskā. Lai gan Latviju un Kirgizstānu šķir liels 
attālums, Saeimas priekšsēdes biedre pauda gatavību sadarboties 
dažādās jomās, piemēram, lauksaimniecībā, izglītībā, kultūrā un 
ekonomikā. Tā kā ekonomiskā attīstība Covid19 pandēmijas ap -
stāk ļos nedrīkst apstāties, D. Beitnere-Le Galla akcentēja sadarbības 
iespējas loģistikā, izmantojot Latvijas ostu piedāvātās iespējas. Tāpat 
tika diskutēts arī par aktuālo situāciju saistībā ar vīrusa izplatību, kur 
viltus ziņām un dezinformācijai ir globāli apmēri, un diemžēl tas ir 
atstājis negatīvas sekas uz vakcinācijas aptveri. 

Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas 

valsts budžeta līdzekļiem
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JURIS 
LORENCS

Jau vairāk par nedēļu dzīvojam 
jaunajos Covid19 ierobežojumu 
apstākļos. Vieniem tie šķiet ne -
pietiekami stingri, savukārt ci -
tiem – nevajadzīgi un pārspīlēti. 
Šī ir tā reize, kad radusies vēlme 
atbalstīt pēdējā laikā tik bieži 
kritizēto valdību. Jo ministri cen-
tušies pieņemt kompromisa lē -
mu mu. Ministru prezidents Kriš-
jānis Kariņš izteicies, ka valsts 
vien laikus atrodas trīs krizēs. Tās 
ir: Covid19 pandē mija, nelegālo 
robežpārkāpēju krize uz Latvijas–
Baltkrievijas robežas un sabied rī-
bas sašķel tī bas krize. Es pieminētu 
vēl ce  turto krizi, kas strauji tuvo-
jas, – energoresursu cenu pieau-
gums. Trim no šīm krizēm – 
Covid19, migrantu un enerģijas 
cenu – cēloņi meklējami ārpus 
Latvijas robežām. Un tikai sabied-
rības šķelšanās krize radusies te -
pat Latvijas iekšienē. Pie tās vai-
nīga ne jau tikai polītiķu nepra s  - 
me, neizdarība vai neizlēmība. 
Arī mūsu pašu lētticība, bailes, 
nevajadzīgā piesardzība. Iespē-
jams, no ārpuses mērķtiecīgi ie -
plūdināta dezinformācija.

Četras krizes
Turklāt sašķelta ir ne tikai sa -

biedrība, bet arī dažu cilvēku 
individuālā apziņa. Valdībai jā -
rē ķinās arī ar tādu cilvēku vie-
dokli kā mūziķis Kaspars Pud-
niks, kuŗš izteicies: “Kur ir teikts, 
ka veselam cilvēkam ir jāsaslimst, 
lai slimie justos pasargāti? Cil-
vēka ķermenis pieder tikai un 
vienīgi pašam cilvēkam! Un ne -
viens, uzsveru, neviens uz šīs pa -
saules nevar noteikt, ko man 
darīt vai nedarīt ar to. Tā ir tikai 
un vienīgi mana darīšana. Tikai 
cilvēks pats izlemj – kā dzīvot 
savu dzīvi! Nav svarīgi, cik cilvē-
ku nesagaidīs pavasari! Svarīgi ir 
tikai un vienīgi tas – vai tie, kuŗi 
pavasari sagaidīs, vēl būs cilv ē-
ki!” Pudniks runā pretī pats sev – 
cilvēks nevēlas vakcinēties, bet 
citu drošība viņu neinteresē. 
Viņš vēlas dzīvot normālu dzīvi 
un palikt par cilvēku. Bet vai tad 
dzīve izolācijā un karantīnā, kas 
iestājusies pirmām kārtām ne -
vakcinēto dēļ, ir normāla?

Savukārt nākamā ziņa ir pa -
visam dīvains un nesaprotams 
signāls sabiedrībai: “Saeimas 

priekšsēde Ināra Mūrniece lūgs 
Saeimas prezidiju pieaicināt val-
sts tiesību ekspertus, lai viņi iz -
vērtē, vai valdības pieņemtais 
rīkojums, kas paredz pienākumu 
publiskā sektora amatpersonām 
vakcinēties pret Covid19, ir at -
tie cināms arī uz Saeimas depu-
tātiem.” Tātad Saeimas deputāti, 
kuŗiem jau sen vajadzēja rādīt 
priekšzīmi visai tautai, vēl domās 
un gaidīs ekspertu slēdzienu? 
Faktiski Mūrniece izsaka neuz-
ticību Saeimas apstiprinātajai 
valdībai. Un vai viņa maz saprot, 
cik cilvēkus jau ir “pierunājusi” 
nevakcinēties? Ka ir padziļinā-
jusi Kariņa pieminēto sabied-
rības sašķeltības krizi?

Starp citu – par ekspertiem. 
Valdības pieņemto lēmumu kon-
tekstā interesants ir Pārresoru 
koordinācijas centra izveidotās 
akadēmiskās vides ekspertu gru-
pas (tās uzdevums bija sniegt 
valdībai ieteikumus Covid19 
kri zes pārvaldībai) skaļais de -
maršs, darbības pārtraukšana uz 
nenoteiktu laiku. Iemesls – sa -
darbības modelis ar valdību ne -

esot attaisnojis ieguldītās pūles. 
Jautājums: pēc kādiem atlases 
principiem tiek veidotas šādas 
ekspertu komandas? No astoņ-
padsmit grupas locekļiem tikai 
četri ir mediķi, vēl viens ir psī-
chiatrs. Neviena matēmatiķa! 
Bet tieši matēmātiskie modeļi 
apraksta jebkuŗas infekcijas iz -
platīšanās raksturu un dinami-
ku. Un kādus padomus valdībai 
un Saeimai var sniegt ekspertu 
grupas locekle, bijusī P. Stučkas 
Latvijas Valsts universitātes Zi -
nāt niskā komūnisma katedras 
pasniedzēja Feliciana Rajevska? 
Nu labi, šodien viņa ir Vidzemes 
Augstskolas Sociālo, ekonomis-
ko un humanitāro pētījumu in -
stitūta vadošā pētniece. Bet tī -
meklī atrodama interesanta bro-
šūra, 1982. gadā izdots “zinātn is-
ko rakstu” krājums “Nacionālās 
attiecības un ideoloģiskā cīņa”. 
Tā atbildīgā redaktore ir F. Ra -
jevska. Krājumā ievietots arī pa -
šas F. Rajevskas raksts (sacerēts 
kopā ar Dzidru Šmidri) “Buržuā-
zisko ideologu uzskatu par div-
va lo dības lomu un nozīmi PSRS 

kritika”. Saprotams, krievu va -
lodā. “Buržuāziskie ideologi”, tie 
pirmām kārtām ir baltiešu trim-
das darbinieki, kuŗi pieminēti 
šajā rakstā. Starp citu 1982. gadā 
premjēram Krišjānim Kariņam, 
kuŗš cītīgi mācījās dzimto valo-
du latviešu svētdienas skolās 
Amerikā, bija tikai 18 gadu. Kā 
cilvēks, kuŗš okupācijas laikos 
deva rekomendācijas ātrākai 
latviešu valodas iznīcināšanai, 
šodien var spriest par to, kā neat-
karīgās Latvijas valdībai cīnīties 
ar Covid19 krizi? Un ko viņš var 
mācīt studentiem? Vēl viena 
doma, kas šai brīdī nāk prātā, – 
varbūt to augstskolu Latvijā tie-
šām ir par daudz.

Gadskārtējais Amerikas lat -
vie šu apvienības kongress šogad 
notiek manā dzimtajā Čikāgā, 
un, raugoties organizācijas mā -
jaslapā, nemaz nerodas iespaids, 
ka tas notiks Covid-19 pandē mi-
jas laikā.  Latvijā patlaban šā  da 
apjoma pasākums telpās nebūtu 
iespējams, tāpēc jauki, ka Čikā -
ga šajā ziņā nav tikpat sliktā 
situācijā.

Šis ir jubilejas gads Amerikas 
latviešu apvienībai.  ALA dibi-
nāta 1951. gada februārī Vašing-
tonā.  Iedvesma nāca no Latvijas 
Republikas sūtņa Amerikā Jūli -
ja Feldmaņa.  Tajā brīdī baltiešu 
bēgļu imigrācija Amerikā vēl 
nebija beigusies, taču jau tobrīd 
sāka izplēnēt cerības, ka Rietumi 
kaut kā palīdzēs okupētajām 
Baltijas valstīm atgūt savu neat-
karību.  Bija skaidrs, ka ir vaja-
dzīga organizācija, kuŗa kļūs par 
sava veida tautiešu ganu un uz -
raudzītāju.  Pirmajā kongresā 
pie  dalījās 115 delegāti, viņi pie-
ņēma statūtus, kuŗos solīts, ka 
ALA “veicinās latviešu nācijas 
centienus sakarā ar pašno teik-
šanās tiesību atjaunošanu lat vie-
šu tautai.”  Pirmais ALA priekš-
sē dis bija jurists Pēteris Le jiņš, 
kuŗš, tā uzzināju internetā šo 
tēmu pētot, 1933. gadā kļuva par 
Latvijas čempionu … daiļsli-
došanā!  Tas droši vien īpaši ne -
palīdzēja jurista karjeras veido-
šanā, bet tas tāds interesants 
fakts Lejiņa kunga biografijā.

Drīz vien kļuva skaidrs, ka ar 
pašnoteikšanās tiesību atjauno-
ša nu tik ātri neveiksies.  ALA līdz 
ar to arī kļuva par organizāciju, 
kas aktīvi centās atbalstīt latvie-
tības saglabāšanu svešumā.  Pir-

ALA – 70 gadus jauna
majos gados organizācijas karto-
tēkā uzskaitīti apmēram 7000 
individuāli biedri, kā arī aptu-
veni 200 organizācijas, kuŗām 
bija biedra statuss.  Jau no paša 
darbības sākuma ALA veicināja 
latviešu sestdienas un/vai svēt-
die nas skolu izveidošanu.  Orga-
ni zācija gatavoja mācību līdz ek-
ļus un rīkoja skolotāju kursus.  
ALA piedāvāja stipendijas skolē-
niem, kuŗi apmeklēja vasaras vi -
dusskolas Amerikā vai arī Min-
steres latviešu ģimnaziju, kas 
bija vienīgā pilna laika vidus -
skola ārpus okupētās Latvijas, 
kur mācības notika latviešu va -
lodā.  Es pats esmu Krišjāņa Ba -
rona latviešu skolas Čikāgā, Gaŗ-
ezera Vasaras vidusskolas Miči-
ganā un MLĢ Vācijā “produkts”.

ALA arī atbalstīja attīstību 
sportā, kultūrā un citās dzīves 
jomās.  Pakāpeniski tā arī kļuva 
par aprūpes organizāciju gados 
vecākiem latviešiem trimdā.  
Taču galvenais allaž bija jautā-
jums par okupēto tēvzemi.  Pro-
tams, latvieši pēc Otrā pasaules 
kaŗa emigrēja ne tikai uz Ame-
riku vien.  Drīz bija skaidrs, ka 
plašākiem centieniem būs vaja-
dzīga starptautiska organizācija, 
un 1955. gada oktobrī Londonā 
nodibināta Pasaules Brīvo lat vie-
šu apvienība.  To dibināja ALA, 
Latviešu apvienība Austrālijā un 
visai ekstravaganti nosauktais 
Latvijas atbrīvošanas komitejas 
Eiropas centrs (LAKEC).  Par 
pirmo valdes priekšsēdētāju kļu-
va jau minētais Pēteris Lejiņš.  
Vēlāk organizācijai arī pievie no-
jās Latviešu nacionālā apvienība 
Kanadā un Latviešu apvienība 
Brazīlijā.

Pāris mēnešus pēc ALA dibi-
nāšanas Ņujorkā nodibināta Ko -
miteja Latvijas brīvībai (KLB) ar 
konkrēto mērķi sekmēt Latvijas 
atbrīvošanu.  KLB kopā ar līdzī-
gām igauņu un lietuviešu orga-
nizācijām izdeva apkārtrakstu 
The Baltic  Review.  1954. gada 
septembrī nodibināta Eiropas 
apspiesto nāciju asambleja ar 
mēr ķi atgādināt pasaulei par ap -
spiestību PSRS okupētajās val-
stīs.  Tapa meklēti un atrasti 
kon takti Amerikas polītiskajās 
aprindās.  1956. gada valsts pre-
zidenta vēlēšanās gan Republi-
kāņu, gan arī Demokratu par-
tijas kampaņas platformā bija 
saturs par baltiešu un citu ap -
spiesto tautu atbrīvošanu.  1959. 
gadā ASV Kongress pieņēma 
Apspiesto tautu nedēļas likumu, 
nosakot, ka turpmāk katru gadu 
jūlija trešā nedēļa būs veltīta 
apspiesto tautu liktenim.  Liku-
mu parakstīja ASV prezidents 
Dvaits Eizenhauers, un pirmā 
apspiesto tautu nedēļa bija jau 
1960. gada jūlijā.

Fonā baltiešu centieniem Ame-
rikā bija fakts, ka ASV jau pašā 
okupācijas sākumā pazi ņoja, ka 
tā to neatzīst.  1957. gadā darbi-
nieki no ASV vēstniecības Mas-
kavā viesojās Mārupes kolchozā 
Latvijā.  ALA iesniedza protestu 
un saņēma apliecinājumu, ka 
Amerika savu nostāju nebija 
mainījusi.  1965. gadā sakarā ar 
okupācijas 25. gadskārtu ASV 
ārlietu ministrs Dīns Rasks pir-
moreiz oficiāli pieņēma baltiešu 
delegāciju.  Amerika nudien ne -
at zīšanas polītiku saglabāja līdz 
pat okupācijas beigām.

Latvijas neatkarības atjauno-

šana pirmoreiz Amerikas lat vie-
šu apvienībai lika mainīt sa  vus 
statūtus, lai nomainītu vārdus 
“pašnoteikšanas tiesību atjauno-
š ana” uz “pašnoteikšanās tiesību 
nostiprināšana.”  Atmodas laikā 
sākās pirmā, ļoti uzmanīgā sa -
skarsmes ceļu meklēšana starp 
trimdu un okupēto Latviju.  
1989. gada aprīlī bija konference 
Kanadā, kuŗā piedalījās delegā-
cija no Latvijas un delegācija    
no Rietumiem.  Neilgi pēc tam 
Abre nē, Francijā, cilvēki no 
abām pusēm tikās, lai pārrunātu 
izglītības jautājumus un it īpaši 
kontaktus starp attiecīgajām or -
ga nizācijām Rietumos un Lat vijā.

Manas “attiecības” ar Ameri-
kas latviešu apvienību sākās 
1990. gada rudenī.  Gadu biju 
no  dzīvojis Latvijā, kur ALA man 
maksāja stipendiju par infor -
mā cijas gatavošanu par noti-
kumiem okupētajā valstī.  1990. 
gada pavasarī saņēmu ziņu, ka 
Merilendas universitāte mani 
uzņēmusi maģistratūras pro-
gram mā.  Bija doma kļūt par 
žur nālistikas profesoru, bet pus-
slodzes darbs man bija ALA.  
1991. gada janvārī, kad sākās 
barikāžu laiks Latvijā, pusslo-
dzes darbs kļuva par pilnas 
slodzes darbu.  Barikāžu laikā 
mēs ALA birojā Vašingtonā rī -
kojām diennakts dežūras.  Gal-
venā mūsu komunikāciju tech-
noloģija bija mūsdienās par ar -
chaisku uzskatītais telekss.  
Mums arī bija “savējās” opera-
tores ASV telekompānijā, kuŗas 
sarunu ar Latviju varēja izkārtot 
pāris minūtēs, nevis daudzās 
stundās.  Tādas pašas “savējās” 
arī bija Latvijas Tautas frontei 

Latvijā.  1991. gada septembrī 
at  griezos Latvijā ar uzdevumu 
sameklēt telpas Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības birojam Rī -
gā.  Galu galā sanāca, ka es Lat -
vijā paliku uz dzīvi.

Domājot par Amerikas latvie-
šu apvienību tās 70. jubilejā, 
jādomā par divām konkrētām 
personām.  Pirmkārt, par Anitu 
Tēraudu, ilggadīgo ALA ģenerāl-
sekretāri, arī laikā, kad es tur 
strādāju.  Maza, sirma kundzīte, 
bezgala sirsnīga, bet arī stingra 
un prasīga.  Anita aizgāja Mūžībā 
nesen - 15. septembrī, tajā pašā 
dienā, kad kādreizējais ALA un 
PBLA valdes priekšsēdētājs Jā -
nis Kukainis.  Otrkārt, jādomā 
par Ojāru Kalniņu, kuŗš laikā, 
kad es strādāju ALAs birojā va -
dīja ārlietu kontaktus.  Šogad 15. 
oktobrī biju šokēts, uzzinot, ka 
viņš aizgājis Mūžībā.  Iepriekšējā 
dienā Ojārs bija piedalījies Sa -
eimas sēdē.  Pāris dienas pirms 
tam portālā Facebook viņš bija 
ierakstījis, kļuvis par vadītāju 
Lat  vijas delegācijas NATO par-
lamentārajā asamblejā. Viņš man 
bija labs un sirsnīgs draugs, un 
bezgala žēl, ka Ojāra vairs nav.

Amerikas latviešu apvienības 
un citu trimdas organizāciju 
loma pēdējo 30 gadu laikā kopš 
mūsu valsts neatkarības atjau-
nošanas ir pamatīgi mainījusies.  
Taču joprojām latviešu skaits 
Amerikā ir ievērojams.  Pirma-
jos gados pēc neatkarības atjau-
nošanas likās, ka letiņi masveidā 
brauks mājās.  Nesanāca.  Bet 
ALA joprojām ir Amerikas lat-
viešu kopienas būtiska organi-
zācija.
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Katram  no mums ir kāds 
priekšstats par lielajām vai arī ne 
tik lielām, bet ar kaut ko pasau -
lē pazīstamām val stīm. Francija 
asociē jas ar vīnu un sieriem, Vā -
cija – ar pedantiskumu un kār-
tību, kādam ar Gētes “Faustu”, 
savu  kārt Somija joprojām ar mo -
bilo telefonu Nokia. Latvijas vārds 
piecdesmit okupācijas gados un 
vēl pēc tam pasaulē saistījās ar 
Krieviju, savukārt Padomju Sa -
vienībā – ar Rietumiem. Vēl at -
ceros, kā septiņdesmitajos ga - 
dos pusaudžu sanatorijā Krimā 
man vaicāja, kāda Latvijā ir nau-
da, jo mums taču rubļi laikam 
neesot. Un, protams, visus oku-
pācijas gadus tika skandēts, ka 
esam fašisti, un šī ideoloģija un 
nostādne no Krievijas retorikas 
nav pazudusi joprojām.

Pēc neatkarības atgūšanas mai-
nījās Latvijas iespējas, mūsu 
valsts kļuva par starptautisku 
spēlētāju, tās uzņēmējdarbībai, 
zinātnei, mākslai un kultūrai 
pasaule kļuva pieejama, mūsu 
valsts pasaulē kļuva zināmāka. 
Un, protams, jautājums par Lat-
vijas tēlu pasaulē kļuva svarīgs 
un nozīmīgs valsts attīstībai.

Īss ieskats Latvijas tēla vēsturē
1998. gada 29. septembrī Lat-

vijas valdība nodibināja Latvijas 
Institūtu (LI) – bezpeļņas orga-
ni zāciju, sabiedrību ar ierobe žo-
tu atbildību, bet  no 2004. gada 
novembŗa līdz 2012.gada feb-
ruā rim LI bija Ārlietu ministri-
jas pārraudzībā esoša valsts 
aģentūra. No 2012.gada marta   
LI bija valsts tiešās pārvaldes 
iestāde, kas atradās ārlietu mi -
nistra pārraudzībā. LI bija vai - 
rā ki uzdevumi:

• sagatavot un izplatīt infor-
māciju par Latviju kopumā, kā 
arī par atsevišķām, ar Latvijas 
valsti, zemi un tautu saistītām 
jomām, tajā skaitā sagatavot un 
izplatīt informātīvos materiālus 
par Latviju, veidot un uzturēt 
Latvijas oficiālo portālu ārvalstu 
auditorijām, sniegt informāciju 
un konsultācijas par institūta 
kompetencē esošajiem jautā ju-
miem;

• īstenot nacionālus un starp-
tautiskus projektus;

• sadarboties ar valsts un paš-
valdību institūcijām, nevalstis-
kajām organizācijām, fiziskajām 
un juridiskajām prersonām u.c.

Pirmā LI direktore bija Vaira 
Vīķe-Freiberga (19.10.1998.-
08.07.1999.). No 1999.gada va -
sa ras līdz 2010. gada decembrim 
LI direktors bija Ojārs Ēriks 
Kalniņš, un līdz 2021. gada jū -
nijam institūtam mainījās vēl 
vairāki vadītāji:  Kārina Pēter so-
ne, Aiva Rozenberga, Vita Ti  mer-
 mane-Moora. 

No 2021. gada 1. jūnija Latvijas  
Institūts (LI), kas bija atbildīgs 
par Latvijas tēla veidošanu, tika 
iekļauts Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūrā (LIAA), lai 
veidotu vienotu Latvijas tēlu, kas 
nebūtu balstīts lielākoties tūristu 
interesē par Latviju. LIAA tagad 
strādā Valsts tēla nodaļa, kuŗā 
iekļauti arī četri LI darbinieki kā 
projektu vadītāji un tās nodaļas 

SALLIJA
BENFELDE

Kādam būt Latvijas tēlam pasaulē?
vadītājs ir Jānis Nīgals – speciā-
lists ar pieredzi uzņēmējdarbībā 
un ar ekonomikas un vadības, kā 
arī ar sociālantropologa izglītību.

Jauna pieeja
Vērtējot līdzšinējo LI darbu, 

izskanējis, ka tā vadītāji ir pavei-
kuši daudz un entuziasms bieži 
vien ir bijis lielākais palīgs, jo LI 
financējums nav bijis ļoti dāsns. 
Tomēr tiek arī atzīts, ka Latvijas 
tēls veidojies sadrumstalots. LIAA 
direktors Kaspars Rožkalns   
skaid roja: “Darbā pie valsts tēla 
izstrādes esam izvēlējušies mi -
siju pieeju – formulēsim vienu 
vai vairākus virsmērķus, kuŗus 
kā valsts vēlamies sasniegt. Šie 
mērķi arī kļūs par Latvijas valsts 
tēla stūŗakmeni.”  Jāpiebilst, ka 
Latvijas tēla veidošanas procesā 
pieaicināti arī eksperti un vie-
dokļu līdeŗi no diasporas vidus.

Protams, sabiedrībā ir dažādi 
priekšstati par to, kas padara 

mūs pazīstamus pasaulē. Izcilie 
mūziķi un operdziedātāji, zināt-
nieki un sportisti ar pasaules 
vārdu savā jomā, skaistās Latvijas 
ainavas, vide, kuŗa ar Eiropas Sa -
vienības fondu naudu ir kļuvu - 
si daudz sakoptāka, smilšainās 
pludmales jūrmalā un visbei-
dzot – kvalitatīvi un garšīgi pār-
tikas produkti, ko pamana gan 
ārzemju tūristi, gan trimdas 
tautieši. Kādu laiku par Latviju 
runājām kā par zemi, kas dzied. 
Priecājamies par pilsdrupām, 
kas pamazām arī tiek sakoptas – 
piemēram, Cēsīs un Dobelē, par 
muižām, kas arī daudzviet ir 
atguvušas vai atgūst savu izskatu 
un noskaņu, par Latvijas amat-
niekiem, kuŗu roku darbs ir 
skaists, praktisks un ar kultūr-
vēsturisko vērtību. Bieži sakām, 
ka, piemēram, slavenās franču 
Rivjēras pludmales ir akmeņai-
nas un smilšainā pludmale Kan-
nās ir mākslīgi uzbērta un tiek 
speciāli uzturēta, ka pārtika 
daudzviet ir visai “neīsta”, bet 
uzreiz arī jāatzīst, ka Latvijas kli-
mats mēdz būt visai nemīlīgs un 
gadās vasaras, kad gozēties plud-
malē nemaz nevar. Turklāt Lat-
vija nav vienīgā valsts pie Baltijas  
jūras. Pilsdrupas Latvijā ir in -
teresantas un krāšņas, bet pilis 
franču Luāras ielejā vai Čechijā 
arī ir interesantas un populāras. 
Jā, Latvijā katru gadu notiek Si -
guldas opersvētki, Cēsu Mākslas 
festivāls, pilsētu svētki, brīvda -
bas koncerti, mums ir pasaules 

līmeņa kori un lielie Dziesmu  
un deju svētki. Taču arī citām 
valstīm ir savas kultūras un 
māks las tradicijas. Ar vārdu sa -
kot, Latvijai ir savs vārds un seja 
pasaulē, bet tā nav tik zināma un 
pazīstama, kā mēs to vēlētos un 
cik mums tas būtu vajadzīgs 
valsts attīstībai. Un, protams, tas 
nenozīmē, ka tūrisms, māksla, 
zinātne, sports u.c. Latvijas tē -
lam nav vispār vajadzīgs, bet tas 
nav galvenais. 

Diskusijās un darbā jau kopš 
pagājušā gada ir izveidota kon-
cepcija lielās, vispārējās līnijās, 
kādam vajadzētu būt Latvijas tē -
lam un tā saturam. Ir izvei do -    
 ta arī pagaidu vietne internetā 
missionlatvia.com ar moto: 
“Valsts tēls ir tas, ko valsts dara”. 
Galvenās atziņas no šīs vietnes 
vēsta: “Dzīvojam laikā, kad mūs 
visus skar globāli izaicinājumi. 
Nevaram vairs teikt, kas tas uz 
mums neattiecas. Tas paredz 

jau nu pieeju un cita veida do -
māšanu, risinot šos izaicināju-
mus. Ja mēs darīsim visu tā, kā 
līdz šim, rezultāts būs tas pats. 
Tāpēc nepieciešama jauna pieeja 
arī valsts tēla veidošanā. Veik - 
s mīgs valsts tēls paredz, ka valsts 
vēstījums ir tik uzrunājošs, ka 
ikviens cilvēks novērtē to, ka ir 
tāda valsts, kas iestājas un cīnās 
par visai cilvēcei svarīgām vēr-
tībām. Šis ir laiks, kad mums 
jāiestājas par to, kas ir svarīgs 
gan Latvijas, gan starptautiskajai 
sabiedrībai. Valsts tēla pamatā    
ir jābūt konkrētai pozīci jai. Ci  tē-
jot valsts tēla pētnieku Saimonu 
Anholtu (Simon Anholt): “Katru 
gadu ir kāda valsts, kas iztērē 
miljonus logotipos, stāstos un 
reklāmās par sevi, un vienīgais 
attaisnojums ir tas, ka daudzas 
valstis tā dara. Bet šīs reklāmas 
kampaņas tiek aizmirstas jau 
pēc nedēļas, ja vispār tiek pa -
manītas.” 

“Valsts tēls ir tas, ko tā dara”
Valsts tēla pamatā ir jābūt 

mēr ķim, pozīcijai un atbilstošai 
rīcībpolītikai, ko valsts dara, – 
nišai jeb produktam, ar ko tā 
asociējas un kļūst atpazīstama, 
līdz ar to saistoša. Un tad par to 
var stāstīt citiem. Tikai tad tēls 
būs patiess un sasniegs savu 
mērķi –  veicināt valsts attīstību.

Dzirdēts, ka Latvija savu tēlu 
veidos, balstoties uz Baltijas jūru 
un, protams, tiek vaicāts, kā tad 
mēs atšķirsimies no citām val - 

s tīm, kuŗas arī atrodas pie Balti-
jas jūras? Izrādās, tik vienkārši 
nav, jo stāsts ir nevis par to, ka 
esam pie jūras, bet par to, ka 
valsts tēla pamatā ir jābūt kon-
krētai po  zīcijai. “Ar misiju “Jūra 
2030” Lat vija starptautiski iestā-
sies par tīra ūdens pieejamību 
katram pasaules iedzīvotājam. 
Tā ir zi  ņa, ko vēlamies nodot 
pasaulei. To iespējams sasniegt, 
attīstot jaunu ekonomiku, kas 
atjauno dabisku tīra ūdens apri-
tes si  stēmu. Lai īstenotu tīra 
ūdens misiju, jaunā ekonomika 
un pārvaldes modelis tiks vei-
dots lokāli – Baltijas jūras reģio-
nā. Šāda pieeja palīdzēs radīt 
priekš noteikumus un risināju-
mus, lai nodrošinātu iespēju at -
tīrīt vienu no visvairāk piesārņo-
tajām un apdraudētajām jūrām 
pasaulē. Risinot šo izaicinājumu, 
procesā attīstīsim innovācijas 
daudzās nozarēs, kas nākotnē 
mazinās Baltijas jūras piesārņo-

jumu,” skaidrots jau minētajā 
vietnē. “Mēs veidosim Ūdens 
ieleju (Water Valley), piesaistot 
globāla mēroga spēlētājus, kas 
apzinās nepieciešamību risināt 
globālus izaicinājumus.   Šobrīd 
risinājumi ap ūdens sistēmām 
darbojas no  šķirti, tie ir izkaisīti 
visur, tāpēc mūsu mērķis ir apvi-
enot interesi un talantus Latvijas 
territorijā, nodrošinot īpašus 
apstākļus un veidojot reģiona 
tēlu un pasaulei nozīmīga pro-
cesa attīstību.”

Valsts tēla nodaļas vadītājs 
sarunā ar mūsu laikrakstu skaid-
ro, ka, piemēram, Somija iz -
manto ar Nokia iegūtos līdzek -
ļus un vārdu, bet patiesībā šo -
brīd Somijai jau ir cits projekts, 
kas tiek īstenots un ar kuŗu tā 
kļūst pazīstama pasaulē – izglī-
tība, iekļaujoša mūžizglītība, tās 
risinājumi, apstākļi, lai tas no  tik-
tu utt. Pamazām Somijas vārds 
jau sāk saistīties ar tās pieeju un 
kompetenci izglītības jomā. 
“Bal tijas jūra ir viena no piesār-
ņotākajām jūrām pasaulē”,  saka 
Nīgals. “Tāpēc Latvijai ir gan 
reāls skatījums, gan pieredze, kā 
tas ir un pietiekami daudz zinā-
šanu, lai piesaistītu pasaules lī -
meņa zinātniekus, praktiķus, fi -
nances,” viņš saka. Nīgals teic, ka 
ar valsts tēlu savā ziņā ir kā ar 
veikalu – tam ir skatlogs, un va -
jag, lai pircējs arī ienāk veikalā, 
tātad jāuzbūvē arī pats veikals. 
Nīgals arī stāsta, ka lietuvuši 
darbojas tāpat, kā līdz šim to 

darījām mēs, bet igauņi jau 2002. 
gadā saprata, ka ar tūrismu un 
skaistu reklāmu vien nepietiek - 
viņi radīja Skype, saprata, ka ir 
vajadzīga digitālizācija, un ta - 
gad veiksmīgi darbojas. 

Protams, ir vajadzīga stratē-
ģija, tās ieviešanas plāns. Nīgals 
stāsta, ka viss notiek reizē, gan 
tiek radīta stratēģija, tiek meklēti 
kontakti. Kopumā plāns varētu 
sākt darboties aptuveni pēc trīs 
gadiem, interesenti tajā jau gata-
vi darboties, investēt savas zinā-
šanas, un finances jau esot. To -
mēr viss nenotiek tik vienkārši 
un ātri, kā to varētu vēlēties. Jau 
bijis pirmais lielais pārpratums. 

Septembrī izskanēja ziņa, ka 
iepirkumu  uzraudzības birojs 
(IUB) apturējis Latvijas Inves-
tīciju un attīstības aģentūras 
(LIAA) vairāk nekā pusmiljonu 
eiro vērto iepirkumu par Latvijas 
valsts tēla pētījuma, stratēģijas 
un rīcības plāna izstrādi, un tas 
procesu varētu aizkavēt par ap -
mēram pusgadu. Vienlaikus sa -
ņemtas arī trīs sūdzības par kon-
kursa nolikumu. Paredzētā sum-
ma šim projektam bija 540 tūks-
toši eiro, bet tagad LIAA ap  ņē-
musies valsts tēla attīstības stra-
tēģiju līdz gada beigām iz  strādāt 
pati, savukārt par valsts tēla 
pētījumu un rīcības plānu būs 
jāsludina jauns iepirkums. Tāda 
līmeņa stratēģijas un plānus pa -
saulē izstrādā tikai trīs kom pā-
nijas, tās bija pieteikušās, turklāt 
bija pat interese to darīt bez 
maksas, jo veiksmīga projekta 
gadījumā tā būtu super reklāma 
kompānijai. Turklāt tik lieli un 
nopieni valsts projekti pasaulē 
nav nenotiek katru gadu un ļoti 
bieži.

… Bet kamēr top gudras stra-
tēģijas un tiek lauzti šķēpi, Lat-
vijas tēlu pasaulē pārliecinoši 
cits aiz cita spodrina mūsu spor-
tisti.  Nule  Mairis Briedis uzva  -
rēja vācieti Arturu Mannu  cīņā 
par pasaules čempiona titulu. 
Tokijas Olimpiskajās spēlēs lielu 
prieku visiem sporta draugiem 
sagādāja 3x3 basketbolisti, kļū -
stot par čempioniem. Svarcēlājs 
Artūrs Plēsnieks “pacēla” bron-
zas medaļu. Ražens olimpisko 
medaļu lietus nolija pār mūsu 
paraolimpiešiem. Aigars Apinis 
ir četrkārtējs paraolimpisko spē-
ļu čempions, Tokijā viņš savu 
medaļu pūru papildināja ar 
“bronzu”. Divas sudraba medaļas 
ieguva jātnieks Richards Snikus, 
divas bronzas – Diāna Dadzīte.

Un kur tad vēl mūsu brīnum-
bērns lielajā basketbolā Kristaps 
Porziņģis! Pēc gūtās traumas 
viņš bija spiests vienu sezonu 
izlaist, bet pēc tam atgriezās un 
tagad ir viens vadošajiem spē-
lētājiem Dalasas Maveriks vie-
nībā. Mums patiesi  ir ar ko lepo-
ties! Un kur nu vēl skaņraži un 
spo žās operzvaigznes...

Zelta rudens Gaujas krastos pie Siguldas // Foto: Kristaps Ungurs
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Sāksim ar pašu galveno – kad 
durvis vērs Nākotnes nams?

Šis jautājums ir pats galvenais, 
kopš stājos amatā 2019. gada 18. 
decembrī, un šodien varu dot 
atbildi – tas būs nākamā gada 
pašā sākumā. Pavisam precīzi 
gan nevaru datumu pateikt, bet 
simbolisko atslēgu jau esam sa -
ņēmuši 13. augustā un septembrī 
sākuši  ekspozīcijas izbūvi. Lai to 
sagatavotu un piepildītu, ir vaja-
dzīgi vismaz četri mēneši. Tātad 
lielais notikums – atvēršana gai-
dāma janvārī. 

13. janvārī liels pulks tautiešu 
no Amerikas un Kanadas pošas 
būt Rīgā uz Jāņa Kalniņa ope-
ras “Hamlets” pirmizrādi. Vai 
var laimīgi gadīties, ka tajās 
dienās viņi tiks arī uz Nākotnes 
nama atklāšanu?

 Katrā ziņā mūsu draugus un 
atbalstītājus, jo īpaši, ja viņi mē -
rojuši tik gaŗu ceļu, ēkā noteikti 
varēsim ievest.

Tā ir ļoti laba ziņa!
Un ir taču interesanti tādu 

lielu darbu redzēt arī procesā, ja 
nu tiešām pats atklāšanas pasā-
kums tais dienās nenotiks! Katrā 
ziņā janvārī būs, ko redzēt.

Kādi jums bijuši šie gandrīz 
divi gadi? Mūsu lasītāji ir in -
formēti gan par nebūšanām 
būvniecības gaitā, gan peri pe-
tijām vadības lokā. Un līdz ar 
to – kāds bija “mantojums”, ko 
saņēmāt? 

Saņēmu  lielu darbu un izai ci-
nājumu, lai gan man tas bija liels 
pagodinājums, ka Okupācijas 
mūzeja biedrība izvēlējās tieši 
mani šim atbildīgajam direkto-
res amatam. Jāteic, man bija arī 
liels spars strādāt, un to neesmu 
zaudējusi, lai gan šie divi gadi 
patiešām bijuši ļoti grūti. Visu, 
kas noticis ne tik labi, vērtēju kā 
mācībstundu, jo Dieviņš jau 
plāno ar nozīmi! Esam piere-
dzējuši daudz, un esam izdarījuši 
daudz, lai jaunajā ēkā varētu ar 
brīvības izjūtu un labiem nodo-
miem turpināt darbu.

Nododot namu, atklājās vai 
tūkstotis defektu, saistītu ar 
būvniecību. Jāteic gan, ka jau 
sākotnēji bija daudz pretenziju 
attiecībā uz nama technisko 
projektu. Vai šie defekti ir no -
vērsti? 

Vai nu lasītājiem būtu jāstāsta 
par tām daudzajām tīri tech nis-
kajām grūtībām, ar kuŗām mums 
nācies cīnīties! Tas ir mūsu “mel-
nais darbs”, kas jāpadara kopā   
ar būvniekiem. Lielos objektos 
vien mēr ir “astes”, kas jāsakārto 
pēc lielo darbu paveikšanas, ci -
tādi nemēdz būt. Turklāt – ir 
taču vieglāk uzcelt jaunu ēku 
nekā renovēt padomju laikā cel-
tu, piemērojot to mūsu gadsimta 
augstajām prasībām.

Par mūzeja financējumu – 
kādas ir jūsu cerības saistībā ar 
valsti un Rīgas domes piešķīru-
miem, varbūt jau ir kādas ie -
strādes?

 Ir bijuši vairāki projekti jau ar 
tagadējo Rīgas domes sasauku-
mu, galvenokārt saistīti ar mū -
zeja ekspozīciju. Kopā rīkojām 
14. jūnija piemiņas pasākumu 
gan pie Nākotnes nama, gan 
Stūŗa mājā. Sadarbība rit labi,  

Pirms vērušās Nākotnes nama durvis
Okupācijas mūzeja direktore Solvita Vība intervijā  Ligitai Kovtunai

un jau plānoti darbi jeb projekti 
nākamajam gadam, turklāt sa -
darbojoties ar līdzīgiem mūze-
jiem, piemēram, Barikāžu mū -
zeju, mūzeju “Ebrēji Latvijā”. 
Mums visiem ir grūti laiki, mū -
zejiem nav apmeklētāju, līdz ar 
to ienākumu, un esam lūguši 
piešķīrumu no Rīgas budžeta. Jā, 
esam privāts mūzejs, taču mums 
ir arī valsts piešķīrums. Kas at -
tiecas uz ziedotājiem – jā, ir tā, 
ka grūtos laikos cilvēki tiešām ir 
saprotoši un atsaucīgi, un zie -
dojumu plūsma nemazinās, par 
ko liels, liels paldies ikvienam! Ir 
arī  testamentārie ziedojumi, bet 
īpaši aizkustinoši bija saņemt 
aploksni ar ziedojumu pēc Lat-
vijas represēto konferences. Liels 
mi  nuss ir tas, ka nevar nākt ap -
meklētāji, no kuŗiem mūzejam 
nāca pamatziedojumi, jo biļešu 
mums nav. 

Kas notiek Stūŗa mājā? 
Joprojām esam pirmā stāva un 

pagrabstāva nomnieki un būsim 
līdz 2050. gadam. Tur ir izstāde, 
piedāvājam gīdu vadītas tūres, 
diemžēl sakarā ar nama slikto 
stāvokli, nedrīkst izmantot pa -
galmu, kur citkārt rīkojām pasā-
kumus. Namam ir vajadzīgs no -
pietns remonts, kādu laiku Stūŗa 
māja bija vispār slēgta drošības 
apsvērumu dēļ. Attiecībā uz 
na  mu ir jābūt ilgtermiņa stra-
tēģijai, lai gan saprotam, ka ne -
pieciešamos 10 miljonus vienā 
gadā nevar piešķirt. Sagaidām, 
ka valdības līmenī tiktu pie-
ņemts lēmums par pakāpenisku 
remontu un vispār nama turp-
māko likteni. 

Sabiedrībā valdošais viedok-
lis ir tāds, ka šim namam ir tik 
drāmatiska aura, ka neko citu, 
kā vien kā represiju un oku-
pācijas atgādinājuma vietu to 
izmantot nevar. Lietuvieši savu 
“stūŗa māju” Viļņas centrā at -
vēlējuši  šādai funkcijai. 

Kad namu nodeva izsolē, mēs 
apsvērām iespēju savu telpu ap -

jomu paplašināt, protams, rēķi-
not, cik tas izmaksās. Bet – na -
mam ir ļoti plašas telpas sešos stā-
vos, un tās piepildīt un ap  saim-
niekot nevaram, pat ja mums to 
piedāvātu. Taču esam nākuši 
klajā ar iniciātīvu, ka Stūŗa mājā 
varētu izmitināt, pie mēram, ne -
valsts organizācijas, mūzeju Lat
vieši pasaulē, kādas bibliotēkas, 
darbnīcas, kas savā darbībā sai s-

tītas ar demokratijas stiprinā ša-
nas principu. Gluži sim boliski – te 
mēs visi stāstītu, rādītu vēsturi, 
un nams kalpotu noderīgam 
mēr  ķim – pilsoniskās sabiedrības 
attīstībai. Arī šo ide ju, protams, 
nevar īstenot bez valsts atbalsta. 
Ja vēl to nosauktu par Demo-
kratijas namu...

... kas atrodas Rīgas centrā, 
Brīvības ielā! Pirms mūsu in -

tervijas pie jums bija ieradies 
Latvijas vēstnieks Beļģijā An -
dris Razāns. Vai runājāt arī par 
Zēdelgemas bitēm jeb Stāv-
stro pu, ap kuŗu notiek neglītas 
lietas, cenšoties mainīt tā jēgu. 
Kā tēlaini to savā rakstā pateica 
Okupācijas mūzeja dvēsele 
Valters Nollendorfs – “Krievi-
jas lācis pie Latvijas bitēm”... 

Jā, gan, notikušais ar piemi-
nekli Zēdelgemas centrā šā gada 
pavasarī ir par iemeslu satrau-
kumam un risinājuma meklēju-
miem. Atgādināšu, ka šīs pilsētas 
pašvaldība noņēma plāksni pie 
Stāvstropa, nerēķinoties ar to, ka 
tas taču bija Zēdelgemas pilsētas 
un Okupācijas mūzeja kopīgs 
projekts. Mūs, sadarbības part-
nerus, vien informēja par noti-
kušu faktu. Šobrīd notiek sa -
rakste un novembrī plānots sim-
pozijs Zēdelgemā, kuŗā aicināti 
piedalīties neitrāli vēsturnieki, 
lai izlemtu, kā būt tālāk. Mēs 
neesam aicināti... Taču uzraks tī-
jām, ka īstenībā esam juridiski 
tiesīgi būt klāt mūsu kopīgā pro-
jekta likteņa apspriešanā, vien-
laikus nepretendējot uz to la -
bāko vēstures ekspertu statusu. 
Gaidām atbildi. Bet ir taču 
skaidrs, ka šis jautājums jau nav 
tikai Latvijas Okupācijas mūzeja 
un Zēdelgemas pašvaldības jau-
tājums, – Valters Nollendorfs to 
precīzi pateica sava minētā rak-
sta virsrakstā. Atliek cerēt, ka 
bites tiks atstātas mierā, un cil-
vēki sapratīs, ka brīvība ir uni-
ver sāla vērtība, kas arī pirmajā 
rindkopā uzrakstīts uz noņemtās 
plāksnes. 

Okupācijas mūzejs jau negai-
da naudu vien – arī vēstures 
liecības, vai ne?

Šovasar, 1. jūlijā mēs simboliski 
pateicāmies visiem mūzeja zie-
dotājiem, gan tiem, kas ziedojuši 
naudā, gan tiem, kas ziedojuši 
krājumam. Proti, piemiņas kap-
sulā, ko ielikām Nākotnes nama 
vestibila grīdā, ierakstīti 734 or -
ga nizāciju un 6330 fizisku per-
sonu un 2851 dāvinātāja vārds. 
Krājumā ir gandrīz 75 tūkstoši 
vienību, un katra no tām glabā 
kādu stāstu. Pēc savas tradicijas, 
uz interviju vienmēr paņemu 
līdzi kādu priekšmetu, un šodien 
krājumu glabātāja Taiga Kokne-
viča uzticēja šo dienasgrāmatu, 
ko saņēmām šogad jūnijā. Die-
nasgrāmatas īpašnieks Tālivaldis 
Rozenšteins (1925-1986) 1941. 
gada 14. jūnijā kopā ar vectēvu, 
vecmammu,  tēvu,  māti, tēvabrāli 
tika deportēts no Ogres  pagasta 
Aptiekas mājas. Tālivaldis atbrī-
vots no nometinājuma 1946. 
gadā. Un viņa dienasgrāmata 
rakstīta no 1941. gada 14. jūnija 
līdz 30. decembrim, ar tinti un 
zīmuli, papildināta ar zīmēju-
miem, shēmām. 

Šādu materiālu saņemot, 
mums visiem aizkustinājums ir 
liels, ļoti liels... 18. novembŗa ie -
raksts: “Novēlēsim viens otram 
laimes!” Nekas vairāk, bet tik 
sim boliski. Ziemsvētkos ļoti ce -
rīgs ieraksts: “Ar cerību, ka 
nākamie būs savādāki!” Diemžēl 
uz citādiem Ziemsvētkiem bija 
jāgaida ļoti ilgi. 

Solvita Vība: “Diemžēl šobrīd šķiet, 
ka mīlestības visapkārt ir ļoti maz, ir 
izlīdis naids, skaudība, stress... Runāt 
par brīvību, par garā brīvu cilvēku 
nevar ar cilvēku, kam nav mīlestī 
bas, – jo mēs neesam domubiedri. 
Un otrādi, – tikai brīvs cilvēks var 
mīlēt un priecāties par visu, kas labs, 
novērtēt otra sasniegumus, paslavēt.”

Tālivalža Rozenšteina dienasgrāmatas fragments (Turpinājums 14. lpp.)
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Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas 

valsts budžeta līdzekļiem

LATVIJAS OKUPĀCIJAS 
MŪZEJS PIEDĀVĀ

Talka pie Baltajiem krustiem

Vēlos teikt lielu paldies ikvie-
nam, kas mūzejam dāvina savas 
dzimtas dārgumus! Pieņemu, ka 
tas ne vienmēr ir viegls lēmums, 
bet ziniet –nonākot mūzejā, tie 
tiks saglabāti uz mūžiem.

Jūsu pulkā darbojas arī brīv-
prātīgie – savulaik mūsu mīļā 
Astrīda Jansone, joprojām, pie    -
mēram, bijusī direktore Gun-
dega Michele, Ivars Švān felds 
u. c. Vai aicināt šai pulkā īpaši 
tos rosīgos ļaudis, kas vecum-
dienās pārcēlušies uz dzīvi 
Latvijā?  

Arī Okupācijas mūzeja bied rī-
bā darbojas brīvprātīgie, to  starp 
arī jauni cilvēki, aktīvisti no kai-
miņos esošās Rīgas Valsts 1. ģim-
nazijas. Viņi palīdz tran s kribēt 
videoliecības, un ir dau dzas jo -
mas, kur brīvprātīgie var palī-
dzēt. Pandēmijas laikā gan šo 

Pirms vērušās Nākotnes nama durvis(Turpināts no 13. lpp.)

darbu nebija iespējams orga nizēt 
pilnā mērā, bet jaunajā na  mā tas 
atsāksies ar jaunu sparu. 

Esam arī iedibinājuši  jaunas 
tradicijas, piemēram, mums bija 
talka pie Baltajiem krustiem 
Meža kapos – nomazgājām šos 
krustus, un esam iecerējuši tal-
kas turpināt, ar savu piemēru 
rosinot citus. 

Par jauno ekspozīciju – ar ko 
tā pārsteigs?

 Būs 11 temas – 11 stāsti ar 
domu par to, ka viss, ko esam 
aizvadītajā gadsimtā piedzīvo-
juši, ir ļoti plašs visdažādāko 
emociju spektrs, sākot no izmi-
suma, bezcerības, spīta līdz At -
modai un gaišām cerībām. Mūsu 
mākslinieki tās centušies iekār -
tot tā, lai tiktu visām cilvēka sa -
jūtām – redzei, dzirdei, arī 

pieskārieniem. Tā būs gluži jau-
na pieeja, kā izstāstīt šos stāstus. 

Kur pati smeļaties spēku un 
iedvesmu šim darba cēlienam?

 Ik pa laikam pārlasu mācītāja 
Juŗa Rubeņa runu, ko viņš tei - 
ca, saņemot Valstiskuma balvu. 
Dzi  ļas pārdomas raisa ikviens 
viņa teikums, it visam varu vien 

Iegādājoties 
šīs grāmatas, 

jūs atbalstīsiet 
Latvijas Okupācijas 

mūzeju.
"Mēs tiksimies mūžībā"

USD 30,–
"Ar bērna acīm"

USD 20,–
"Mākslinieks Kurts 

Fridrihsons un
"franču grupa""

USD 10,–

piekrist, īpaši tam, ka vissva-
rīgākais ir mīlestība. Diemžēl 
šobrīd šķiet, ka mīlestības vis-
apkārt ir ļoti maz, ir izlīdis naids, 
skaudība, stress... Runāt par brī-
vību, par garā brīvu cilvēku 
nevar ar cilvēku, kam nav mī -
lestības – jo mēs neesam domu-
biedri. Un otrādi – tikai brīvs 
cilvēks var mīlēt un priecāties 

par visu, kas labs, novērtēt otra 
sasniegumus, paslavēt. Kā lai   
tos svaru kausus pārmai na šai 
virzienā...

Acīmredzot – ar mīlestību!
 Tā ir arī mana atbilde.  
                 

Koncertuzvedums “Tā ir mīles tī
ba”  13. oktobrī notika Rīgas Lat
viešu biedrības Zelta zālē. Sarī ko
jums bija Jāņa Poruka 150 gadu 
jubilejai veltītas dzīves un daiļ
rades atklāsmes dzejā, vēstulēs 
un mūzikā. 

Aktrise un sarīkojuma režisore 
Anita Grūbe atklāja J. Poruka 
dzīves filozofiju un atziņas vēs-
tu lēs un dzejā. J. Poruku vienoja 
gara radniecība ar komponistu 
Emīlu Dārziņu, kuŗš bija rakst-
nieka laikabiedrs un draugs. E. 
Dārziņš  J. Poruku mēdza dēvēt 

 “Tā ir mīlestība”DACE PAEGLE

par latviešu Gēti. Tāpēc sarīko -
jumā skanēja klasiskās E. Dār-
ziņa un J. Vītola solodziesmas, 
kā arī komponista Māŗa Las-
maņa  radīto dziesmu pirmatska-
ņojumi ar J. Poruka vārdiem, ko 
dziedāja baritons Nauris Indze-
ris, pie klavierēm – pats kom-
ponists. Sarīkojuma ievadvārdus 
teica Rīgas Latviešu biedrības 
priekšsēdētājs Guntis Gailītis. 

Pasākuma rīkotājus un viesus 
sveikt bija ieradušies pārstāvji no 
Jāņa Poruka dzimtās Druvienas:  
dzejnieka J. Poruka brāļa maz-

meita Anda Ošiņa (dzimusi 
Poruka), Druvienas pagasta pār-
valdes vadītājs Juris Graumanis, 
bijusī Poruka mūzeja vadītāja 
Ligita Zvaigznekalne un Silmaču 
mūzeja vadītāja Sandra Āre.  

Jānis Poruks (1871 - 1911) bija 
20. gadsimta jaunromantisma 
pārs tāvis, kuŗš izauga Rietum  - 
ei ropas idejisko strāvojumu 
ie dvesmots, savā daiļradē, bal s-
tījās uz dvēseles noskaņām un 
atklāja sava laika emocionāli 
intelektuālo attieksmi pret pa -
sauli. J. Poruks pasauli nesadalīja 
labās un ļaunās, lielās un mazās 
katēgorijās. Viņš aicināja paturēt 
prātā, ka ideja ir mākslinieka 
dvēsele, ka ideja arī nedrīkst 
mākslinieku šķirt no reālās dzī -
v es. Bet pāri visam – mīlestība. 
Tas raksturoja J. Poruka dzīvi un 
daiļradi. 

J. Poruka jubilejas sarīkojuma dalībnieki: kom po nists, pia-
nists Māris Lasmanis, aktrise Anita Grūbe, solists baritons 
Nauris Indzeris

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

Sun Blvd #604,
St. Petersburg, Florida 33715
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T R I M DA S  P E R S O N Ī B U  PA Š P O R T R E T I

Tuvojoties kārtējai, nu jau 72. 
avīzes “Laiks” gadskārtai, atkal 
gribas atgriezties tai tālajā vēstu
rē, kad latviešu gaišākie prāti, 
rado  šā kās personības bija nonā
kušas Rietumos un sākušas tur 
būvēt savu garīgo templi. Tika 
izdotas grāmatas, spēlēts teātris, 
svinēti svētki, kas okupētajā Lat
vijā liegti, un – lai “mēs viens 
otram ne  pazustu” (V. Sniķere) – 
radīta avī  ze Laiks Amerikā, “Lat
vija Vācijā”, “Austrālijas Lat vie
tis” un “Latvija Amerikā” Ka  na
dā. Tapa kultūriz glītojušais žur
nāls “Jaunā Gaita”, kuŗš arī jo    
projām 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.

Jau Svētajos rakstos ir teikts – 
dodiet cilvēkiem gaismu un viņi 
atradīs pareizo ceļu. No šī ceļa 
meklēša nas neviens nevar tikt va -
ļā, ja negrib zaudēt savu apziņas 
brī vību un nonākt citu garīgā 
verdzībā. Jo  tas tā ir tagad ne vien 
sadzīvē, ne vien vienas tautas 
apjomā, bet arī starptautiskās at -
tieksmēs, pasaules polītikā. Ja ag -
rāk starptautiskās polītikas jautā-
jumus izšķīra valdnieki, valdības 
un diplomāti, tad tagad, pateico-
ties modernajiem, ātrajiem, vis-
plašākām aprindām pieejamiem 
sakaru līdzekļiem, to skaitā jo 

KĀRLIS RABĀCS
Spogulis spogulī

īpaši presei, visi svarīgākie diplo-
mātiskie soļi tiek adresēti ne vairs 
valdībām, bet tautām. Formāli 
gan valstsvīru vēstules joprojām 
adresētas tikai valstsvīriem, bet 
būtiski tās apelē pie tautām. 

Ne vien brīva prese, bet arī šie 
apstākļi, brīvība vispār no sabied -
rības neatvairāmi prasa zināmu 
spriešanas spēju un pienākumu 
domāt katram pašam ar savu gal-
vu, just katram pašam ar savu sir-

di, tikt skaidrībā katram pašam ar 
savu apziņu. Dažreiz tas pat ne -
liekas ērti un brīvības tiesības 
kā  dā jautājumā vai parādības vēr-
 tē jumā liktos patīkamāk cedēt 
presei. Taču tas nav iespējams. Cit-
reiz var nepatikt preses attēlotā 
dzīves aina, tā varbūt ir derdzīga, 
ja tāda ir dzīve; tā varbūt ir drūma, 
ja tāda ir dzīve; tā varbūt satrauc 
un biedē, ja tāda ir dzīve. Tāpat  kā 
vasaras tveicē svīzdami, nevaino-

jam termometru, ka tas rāda 100 
gradus, tā nevaram pārmest pre-
sei, ka tā vēstī nepatīkamas ziņas. 
Termometrs nebūtu kārtībā, ja 
brīdī, kad gaisa temperātūra ir 90 
gradu, tas rādītu 70; tas nemazi-
nātu arī svīšanu. Arī ar presi ne -
būtu kas kārtībā, ja tā noklusētu 
derdzīgus notikumus: tie ziņojami 
sabiedrības interesēs. 

Tikpat maldīgi būtu iedomā-
ties, ka visiem dzīves faktiem, no -
tikumiem, kustībām un tenden-
cēm ietekme un sekas ir vienādas 
ar to ārējās parādības skaļuma 
pakāpi. Visām šīm izpausmēm ir 
tikpat dažādas formas, cik dažādi 
tās iedarbojas uz cilvēku maņām, 
sajūtām un apziņu. Ne vienmēr 
tur, kur atskan liels troksnis, ir arī 
kas svarīgs noticis, lai gan skaļums 
notikuma tiešajā apkārtnē var lik-
ties tāds, kas izcels pasauli no 
eņģēm. Un otrādi – kāda liela at -
tīstība ar nepārredzamām sekām 

un ietekmi var sākties no ārēji 
gandrīz nemanāma notikuma vai 
parādības. Tāpēc preses uzde-
vums, savācot un veidojot dzīves 
ainu tās tapšanā, ir arī faktus iz -
vērtēt un atšķirot pēc nozīmības 
un sekām. Šī ir liela, viena no lie-
lākām preses ļaužu atbildībām, 
kas bieži vairāk sakņojas instinktā 
un nojautā nekā zināšanā, jo īpa - 
ši tāpēc, ka jāizšķiras nereti uz  
vietas. 

Ar to nonākam arī pie neapstrī-
damās reālitātes, ka ir dažāda lī -
meņa un dažāda satura prese, tā -
pat kā ir dažāda attīstības līmeņa 
un interešu sabiedrības. Te ir vietā 
atcerēties Dr. Hugo Vītola formu-
lējumu, ka līmeni nenosaka vis 
kvalitātes augstākais, bet zemākais 
punkts. Tāpat arī, ka latviešu inte-
reses visīstāk var atspoguļot vie-
nīgi latviešu prese. 

Nereti dzirdēta pukošanās, kā -
pēc mazvērtīga satura presi nevar 
rēgulēt ar likumu. Uz to par jaunu 
jāatgādina: ikviena preses regulē-
šana un uniformēšana ar likumu 
var kļūt bīstama ne tikai presei, 
bet cilvēka personas brīvībām vis-
pār. Jo kas būtu tas vai tie “pār-
cilvēki”, kas noteiktu absolūto 
vērtību normas, ja zinām, ka cil-
vēkam nekas absolūts nav iespē-
jams? Ar likumu normēti notei-
kumi presei nav vajadzīgi arī tā -

pēc, ka cilvēku tiesības jau pašas 
par sevi sabiedrībai nodrošina 
iespēju nevērtīgo noraidīt. Ja tas 
tomēr nenotiek, tad tā nav preses 
un vārda brīvības, bet sabiedrības 
vaina, kas kāro pēc nevērtīgām 
sensācijām un banālitātes stāda 
augstāk par vērtībām. 

Vispār sabiedrības attieksmēs 
ar presi ir kas paradoksāls. Visur, 
kur vērtību noteikšana indivīdam 
atņemta, kā tas ir visās diktātūras 
zemēs, cilvēki nezin ko dotu par 
iespējām saņemt režīma necen-
zētu un neapcirptu informāciju 
par to, kas notiek pasaulē. Bet tur, 
kur šāda brīvība pastāv, cilvēki vai 
vismaz daļa cilvēku vēlētos, lai 
kāds domā un izvēlas viņu vietā, 
kas labs, kas ļauns, kas tiem jāzin 
un kas tiem nav jāzin. 

Arī preses lielvalsts un orien tē-
šanās tajā ar sakaru technikas un 
ātruma strauju pieņemšanos kļūst 
arvien grūtāka. Arvien grūtāk 

redzamas robežas starp “nē” un 
“jā”, kā modernajā dzīvē vispār. 
Der atcerēties arī, ka vismaz 100 
gadu atkal un atkal ir atgādināts, 
ka manuskripti rakstāmi papīram 
tikai uz vienas puses, ka papīra 
kreisajā pusē atstājama divu collu 
brīva mala, ka rindu atstarpēm 
jābūt vismaz  ½ collu platām... Bet 
par visām lietām der ieskatīties 
latviešu valodas mācībā, lai neuz-
rakstītu “dažus gadus atpakaļ” 
“pirms vai priekš dažiem gadiem” 
vietā, laipna cilvēka vietā pretējo – 
“reti laipns”, sapulces vai gada sa -
pulces vietā – “pilnsapulce” un tā 
bez gala.

Bet tas jau ir cits stāsts, stāsts 
par avīžnieka arodu. Preses stāstu 
varam beigt ar piebildumu, ka tā 
ir viena no brīvības balvu prak-
tiskās izpausmes nodrošinātā -
jām. Nesdama sabiedrībai ziņas 
par to, kas notiek un atbilzdama 
ziņkārei, tā izstaro gaismu un ap -
bruņo cilvēku tā, ka tam at vieglots 
ceļš tuvoties patiesībai. Bet tuvo-
ties patiesībai, atklāt lietu un pa -
rādību cēloņus, sakarus un sekas, 
uzminēt būtes īsto dabu, atklāt tās 
dzelmaino daudzveidību, tuvo -
ties sākumu izpratnei – tas ir 
kultūras ceļš. Tas ir cilvēces ceļš 
pāri šaurajai, zaudējumiem un 
ieguvumiem, briesmu un skaistu-
ma apņemtajai dzīves laipai.               

         

(Turpināts no Nr. 39)

Laika desmitos gadasvētkos Ņujorkā, 1959. gadā. No kreisās: 
Austra Rudzīte, Kārlis Rabācs un Maksis Čulītis

Ēriks Raisters un Kārlis Rabācs pie Laika redakcijas galda Bruklinā

Preses stāstu varam beigt ar piebildu
mu, ka tā ir viena no brīvības balvu 
praktiskās izpausmes nodrošinā tā 
jām. Nesdama sabiedrībai ziņas par 
to, kas notiek un atbilzdama ziņkārei, 
tā izstaro gaismu un apbruņo cilvēku 
tā, ka tam atvieglots ceļš tuvoties 
patiesībai.
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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.39) atrisinājums
Līmeniski. 5. Memfisa. 7. 

Trapene. 9. Ore. 10. Asari. 11. 
Osaka. 12. Karavelas. 15. Mas-
kas. 18. Galete. 19. Selenga. 22. 
Liekule. 23. Iesauka. 25. Stilets. 
28. Monēta. 29. Karāts. 33. Sara-
banda. 35. Bojas. 36. Āpsis. 37. 
Eži. 38. Susliks. 39. Palanga.

Stateniski. 1. Amors. 2. Asa-
kas. 3. Ārijas. 4. Velss. 5. Masalas. 
6. Kravate. 8. Eskorts. 13. Kara-
kurts. 14. Pastaigas. 16. Deserts. 
17. Egoists. 20. Mis. 21. Ako. 24. 
Kordons. 26. Limbaži. 27. Stu-
dija. 30. Maroka. 31. Idejas. 32. 
Balsa. 34. Upene.

Līmeniski. 7. Ezers Ungārijā. 
8. Vergu sacelšanās vadonis Se -
najā Romā. 10. Franču fiziķis 
(1796-1832). 11. Igauņu rakst-
nieks (1922-1971). 12. Smaga 
zīdaiņu barošanās traucējumu 
forma. 16. Uzvarēt. 19. Iekārta 
elektromagnētisko viļņu uztver-
šanai un raidīšanai. 20. Sala-
man dru dzimtas dzīvnieki. 21. 
Latviešu dziedātājs (1878-1966). 
22. Kantoris. 23. Nevajadzīgi. 24. 
Skatuves deja. 25. Baltijas novad-

pētnieks (1742-1823). 28. Viena 
no labākajām dabiskā kaučuka 
šķirnēm. 30. Pamudinājums dar-
bībai. 31. Bikšu daļas. 32. Cie ši 
kļaut klāt. 36. Ārsta ieteikts ār -
stē šanas pasākums (pelde, masā-
ža u.tml.). 40. Alkoholiski dzēr ie -
ni. 41. Latviešu gleznotājs (1924-
1964). 42. Šķeļot sadalīti. 43. 
Garšviela. 

Stateniski. 1. Tēls R. Blaumaņa 
lugā “Skroderdienas Silmačos’’. 
2. Debess ķermenis. 3. Apdzīvota 

vieta Jēkabpils novadā. 4. Lat-
viešu literātūras un mākslas kri-
tiķis (1877-1908). 5. Tonizējošs 
dzēriens. 6. Augu krāsviela matu 
krāsošanai. 7. Apdzīvota vieta 
Limbažu novadā. 9. Pliekanas. 
13. Pasta izdevumi, ko sedz 
klients. 14. Mutes dobuma aug-
šējā daļa. 15. Medicīnisks instru-
ments. 17. Apdzīvota vieta Val-
mieras novadā. 18. Vīrieša vārds 
(jūn.). 26. A-vitamīns. 27. Kalēja 
darbavieta. 29. Glezniecības 
technika. 33. Peldēšanas stils. 34. 
Latviešu svarcēlājs (1894-1919). 
35. Kārts, ko izmanto akrobāti. 
37. Novada centrs Latvijā. 38. 
Pil sēta Kurzemē. 39. Latvijas 
pirmskaŗa flotes zemūdene. 

notika tieši dienā, kad Vācijas 
galvaspilsētā sākās IOC trīs 
dienu sesija, proti, 17. septembrī. 
Uz Berlīni bija devušies LOK 
prezidents Vilnis Baltiņš, ģene-
rāl sekretārs Aldons Vrubļevskis 
un izpilddirektors Arnis Lagz-
diņš.

“Bija skaidrs, ka būs lēmums 
par atzīšanas atjaunošanu, jo 
polītiski atpakaļceļa IOC nebija, 
tas deva viņiem iespēju ar tīru 
sirdi iziet no situācijas,” stāsta 
Aldons Vrubļevskis. “Viens no 
mūsu argumentiem bija, ka 
1951. gadā, kad atzina PSRS 
olim pisko komiteju, nebija ne -
vie na lēmuma, ka Baltijas valstu 
olimpisko komiteju atzīšana tiek 
apturēta vai izbeigta. Atļaujai 
startēt Albērvilas Olimpiskajās 
spēlēs bija ārkārtas statuss – 
saskaņā ar chartu vajag Ģene-
rālās Asamblejas akceptu, bet to 
atsevišķi nesasauca, tāpēc IOC 
locekļiem bija noorganizēts 
pasta balsojums. Pēc labvēlīga 
lēmuma uzreiz sākās techniskie 
darbi, tajā skaitā turpat Berlīnē 
mums jau iedeva līgumu par 
pievienošanos top programmai. 
Viņi bija sagatavojušies, ka trīs 
četru mēnešu laikā Latvijai 
jāpiedalās olimpiskajās spēlēs.”

IOC skopumu 
nogludināja ALA 

Tajos laikos IOC patika šķies-
ties ar naudu un par ciemiņiem 
no Baltijas valstīm parūpējās 
pie nācīgi – izmitināja piecu 
zvaigžņu viesnīcā, šādu standar-
tu  mūsējiem baudot  pirmo rei-
zi.  Tikpat iespaidīgas bijušas 
vakariņas pie Berlīnes mēra – 
garneles, vēži un citi brīnumi 
cilvēkiem, kas tikko iznākuši no 
padomju jūga. “Es ierados no 
Holandes, jo biju BMX federā-
cijas prezidents, un tur iepriek-
šējā nedēļā notika Eiropas klubu  
kausa izcīņa, uz kuŗu biju devies 
kopā ar valmieriešiem. Pēc 
sacensībām viņi brauca atpakaļ 
uz Latviju, es Holandē nopirku 
vecu Volkswagen Golf , kam ģe -
ne rātors  īsti nestrādāja un dega 
viens lukturis. Liels izbrīns bija, 
kad ar tādu piebraucu pie piec-
zvaigžņu viesnīcas un atdevu 

Ar ALA atbalstu atjauno Latvijas Olimpisko komiteju
darbiniekam novietot stāvvietā,” 
smejas Vrubļevskis.  

Cits stāsts ir Arnim Lagz-
diņam. Viņš atceras, ka saviem 
atjaunotajiem biedriem finan-
ciāli IOC nenāca vis talkā. Toties 
pozitīvas ziņas pienākušas no 
Amerikas latviešu apvienības, ka 
viņš gribot atbalstīt, lai Latvijas 
komanda var sagatavoties Albēr-
vilas spēlēm: “Oktobrī lidoju uz 
ASV, lai tiktos ar latviešu sporta 
apvienības vadītājiem. Viņi bija 
savākuši desmit tūkstošus dola-
ru. Neatceros, kā nodeva, šķiet, 
ka skaidrā naudā ne, drīzāk bija 
čeks. Vēl bija tikšanās ASV Olim-
piskajā komitejā, Coca Cola mīt-
nē Atlantā. Losandželosas pie-
vārtē iepazinos ar dakteri Kārli 
Ulli, kuŗš iepriekš bija ASV ko -
mandas ārsts olimpiskajās spē-
lēs, bet Albērvilā palīdzēja Lat-
vijai. Brauciens bija emocionāls 
un nogurdinošs no viena krasta 
līdz otram.”

Kam izdevās pirmajiem 
tikt atzītiem?

Latvijas sporta federācijas tik-
mēr turpināja jau iepriekš uz -
sākto darbu, lai tiktu atzītas 
starptautiskā līmenī. Periodikā 
kā pirmie, kam tas izdevies, mi -
nēti – modernā pieccīņa, galda 
teniss, airēšana, bobslejs. Arī 
basketbolisti FIBA ģenerāl-
sekretāra Borislava Stankoviča 
svētību saņēma septembrī, bet 
oficiāla atpakaļ uzņemšana noti-
ka tā gada decembrī.

Vrubļevskis norāda, ka Starp-
tautiskā BMX federācija Latviju 
atzina jau 1989. gada augustā: 
“Mēs starptautiskās sacensībās, 
tajā skaitā Eiropas un pasaules 
čempionātos legāli varējām, 
star tēt zem Latvijas karoga. 
1990. gada jūlijā Lucernā, Šveicē 
pirmo reizi mastā uzvilka Lat-
vijas karogu, kad Kalvis Eisaks 
izcīnīja trešo vietu septiņgadīgo 
sportistu grupā. Neolimpisko 
sporta veidu federācijas gāja pa 
priekšu neatkarīgi no PSRS – 
šķiet, ka 1990. gadā skeitborda 
federācija, motosporta federācija 
atguva atkal atzīšanu. Neolim-
piskos sporta veidus tik ļoti 
nekontrolēja.”

olimpiskajā saimē, bet tas varēja 
notikt vien pēc valstiskās neatka-
rības oficiālas atgūšanas. Zīmī-
gais lēmums tika pieņemts IOC 
izpildkomitejas sēdē 18. septem-
brī Berlīnē. Toreizējais organi zā-
cijas prezidents Huans Antonio 
Samarančs nedēļu iepriekš sacī-
ja, ka Baltijas valstis jāatjauno 
olimpiskajā kustībā, un izteica 
cerību, ka tās jau pēc pusgada 
piedalīsies Albērvilas Ziemas 
olimpiskajās spēlēs. Izskanēja 
gan arī viedoklis, ka baltieši 
olim pisko atzinību iegūs tikai 
tad, kad būs kļuvuši par Ap  vie-
noto Nāciju Organizācijas lo -
cek ļiem, un jāteic, ka tas Ņujorkā 

centrējāmies sacensībām, dzīvo-
jām savu dzīvi. Par pasaules 
čem pioniem kļuvām otro gadu 
pēc kārtas, četrus gadus nezau-
dējām nevienās sacensībās, un 
pirmā neveiksme bija 1992. gada 
olimpiskajās spēlēs, kad netikām 
finālā.”

Cīņa par olimpisko atzīšanu
LOK tika atjaunota 1988. gadā 

19. novembrī, 1990. gada febru-
ārī (tātad vēl pirms 4. maija Ne -
atkarības deklarācijas pieņem-
šanas) IOC pirmo reizi Lozannā 
uzņēma Baltijas republiku olim-
pisko komiteju vadību.  Baltieši 
aktīvi strādāja, lai tiktu atzīti 

Pirmie mēneši pēc Latvijas 
neatkarības oficiālās atgūšanas 
1991. gada augustā aizritēja sa -
springtā gaisotnē arī sporta sa -
biedrībai. Centrālais notikums 
bija Latvijas Olimpiskās komi-
tejas (LOK) atjaunošana Starp-
tautiskajā olimpiskajā komitejā 
(IOC) un saņemta zaļā gaisma, 
lai jau gaidāmajā ziemā startētu 
Albērvilas Olimpiskajās spēlēs.

Starptautiskās sacensības 
ritēja savu gaitu 

Kamēr Maskavā no 19. līdz 21. 
augustam risinājās pučs, vairāki 
Latvijas sportisti PSRS izlases 
rindās bija devušies uz pasaules 
čempionātiem. Lai gan vēl zem 
sveša karoga, bet var teikt, ka 
viņi pirmie jau oficiāli neatka rī-
gajā Latvijā kļuvuši par pasaules 
laureātiem – airētājs Ģirts Vilks 
Austrijā kļuva par čempionu 
pārairu četriniekā, Uģim Lasma-
nim – 3x3 olimpiskā čempiona 
basketbolā Kārļa Lasmaņa tē -
vam – sudrabs pārairu divniekā, 
un tāds pats panākums Sarmītei 
Stonei astoņniekā. Savukārt ka -
noe airētājs Ivans Klementjevs 
Francijā izcīnīja zeltu un sudrabu.

Ģirts Vilks sarunā ar Latvijas 
Avīzi atceras, ka par Maskavā 
notikušo neveiksmīgo valsts ap -
vērsumu uzzinājis vien post fac
tum: “Uz Vīni devāmies pāris 
ne  dēļu pirms pasaules čempio-
nāta, tobrīd Maskavā viss bija 
mierīgi. Tolaik nebija ne mobilo 
telefonu, ne komūnikācijas, līdz 
mums informācija par puču, cik 
atceros, nemaz nenonāca. Kon-

Berlīne, 1991. gada 18. septembris. Preses konference pēc IOC 
izpildkomitejas sēdes, kuŗā atjaunotas baltiešu tiesības. No 
kreisās – Igaunijas NOK prezidents Arnolds Grēns, LOK 
prezidents Vilnis Baltiņš, Lietuvas NOK prezidents Arturs 
Poviļūns // Foto no Aldona Vrubļevska archīva
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S P O R T S

Senajā Olimpijā iededz Pe -
kinas ziemas olimpisko spēļu 
uguni // FOTO: Scanpix/
Reuters

(Turpināts  20. lpp.)

PĒRK
Pērku Zemi.
Tālr. +371 20151111.

Pieņemsim paciņas un grāmatu sūtījumus iestādēm, kā arī komerciālos un personīgo mantu sūtījumus.
Lūdzam iepriekš pieteikt lielāka apmēra sūtījumus! Ievērosim sabiedriskās attālinājuma normas,

lai nevienam nebūtu jābaidās mūs satikt pie mantu nodošanas!

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

Deg olimpiskā 
uguns!

Tradicionālā ceremonijā Grie  -
ķijā pirmdien, 18. oktobrī, ie -
degta 2022. gada Pekinas zie -
mas olimpisko spēļu uguns. 
XXIV ziemas olimpisko spēļu 
uguns tradicionāli uzliesmoja 
Hēras tempļa drupās Senajā 
Olimpijā, iedegta no saules 
stariem.

Porziņģis:
Mums šis būs liels 

izaicinājums

Viens no Dalasas Mavericks 
komandas līderiem Kristaps 
Por  ziņģis Nacionālās basket-
bola asociācijas (NBA) izslēg-
šanas spēļu turnīrā ir gatavs iz -
aicinājumam un pauda demon-
 strēt savu labāko sniegumu. 
“Esmu patīkami satraukts par 
atkal iespēju spēlēt izslēgšanas 
spēlēs. Domāju, ka mums tā ir 
visiem. Mana pirmā pieredze 
izslēgšanas turnīrā bija pagā-
jušajā gadā bez skatītāju klāt-
būtnes. Tā bija neliela, bet neti-
cami vērtīga,” pēc pēdējās rē -
gulārā čempionāta spēlēs medi-
jiem teica Porziņģis.

Serjogins atkārto 
Latvijas rekordu 

pusmaratonā

Latvijas gaŗo distanču skrējējs 
Dmitrijs Serjogins sacensībās 
Barselonā atkārtoja valsts re -
kordu pusmaratonā, informē 
Latvijas Vieglatlētikas savienība 
(LVS). Serjogins 21,0975 km 
gaŗajā distancē finišēja pēc vie -
nas stundas četrām minūtēm 
un 43 sekundēm. Tagad viņš ir 
līdzautors Latvijas rekordam, 
kuŗu 2011. gadā Lisabonā sa -
sniedza Valērijs Žolnerovičs. 
Sasniegtais rezultāts Serjo gi-
nam deva 11. vietu Edreams 
Mitja Marato de Barcelona 
skrē jienā, kuŗā uzvaras laurus 
plūca Etiopijas skrējējs Haftu 
Teklu ar finiša laiku 59 minūtes 
un 39 sekundes.

Dmitrijam Serjoginam jau 
pieder Latvijas rekords 10 km 
skrējienā – 29 minūtes un des-
mit sekundes, kas tika sasniegts 
Barselonā aizpērn gada pēdējā 
dienā. Arī citu Latvijas gaŗo 
distanču visu laiku labāko re -
zultātu rangos viņš ir sarakstu 
augšgalos: maratonā 12. vieta 
(2.19:49 – 2020. g.), 10 000 
metros 15. vieta (29:56,95 – 
2019. g.) un 5000 metros 21. 
vieta (14:14,66 – 2021. g.).

Šogad Serjogins trīs distancēs 
izcīnījis Latvijas čempiona zelta 
medaļas: desmit kilometros,10 
000 metros un pusmaratonā. 
Kopš 2013. gada viņš par Lat -
vijas čempionu ir kļuvis 15 reizes.

13 gadus vecs 
Latvijas basket-

bolists pievieno-
jies Madrides 
Real sistēmai

Spānijas basketbola klubs Mad-
rides Real noslēdzis vienošanos 
ar 13 gadus veco Latvijas bas-
ketbolistu Gunāru Grīnvaldu, 
ziņo sportistu pārstāvošā aģen-
tūra Prime Athlete. 1,88 m ga -
ŗais Grīnvalds līdz šim Latvijas 
Jaunatnes basketbola līgas (LJBL) 
sacensībās pārstāvēja Bērnu un 
jauniešu basketbola skolas 
(BJBS) Rīga komandas.  

Vēlamies pateikt paldies Gu  -
nāra ģimenei, BS Rīga un īpaši 
trenerim Jurim Vasiļjevam par 
šāda talanta izaudzināšanu,” 

savā paziņojumā raksta Prime 
Athlete. “Viņam būs iespēja 
pierādīt sevi vienā no Eiropas 
vadošajiem klubiem.” Aģen tū ras 
vadītājs Raivis Ušackis sarunā 
ar portālu Delfi atklāja, ka 
Grīnvaldam vispirms sagā dāta 
iespēja atrādīties Real klu  bam. 
Pēcāk noslēgtas līgum saistības, 
kuŗas abām pusēm paredz ie -
spēju konkrētos brī žos pār-
traukt sadarbību.

Jaunais basketbolists jau ie -
priekš kopā ar ģimeni sācis ap -
gūt spāņu valodu. Viņam līdzi 
uz Spāniju dosies tēvs Kaspars 
Grīnvalds, kuŗš 1998. gadā pār-
 stāvēja Latvijas U-18 basketbo-
la izlasi Eiropas čempionātā, 
valstsvienībai ierindojoties ce -
tur tajā vietā. 3. BJFSK sporta 
skolas treneŗa Artūra Purava 
audzēknis gan neizvēlējas pro -
fesionālā basketbola ceļu, Lat-
vijas Basketbola līgā (LBL) aiz-
vadot tikai vienu sezonu (1997./ -
1998. gads) “Junioru izlase”/
VN rindās.

Gunārs Grīnvalds tādējādi 
kļūs par trešo Latvijas pārstāvi 
Madrides Real klubā. 2003./ 
2004. gada sezonā vienību pār-
stāvēja Kaspars Kambala, bet 
2015. gadā Real sistēmai pie -
vienojās tobrīd 15 gadus vecais 
Anrijs Miška, kuŗš gan pēc se -
zonas pārgāja uz Madrides Fuen
labrada vienību.

Neretniekam 
godalgotas vietas 

jātnieku sporta 
sacensībās Italijā

Latvijas olimpietis Kristaps 
Neretnieks nedēļas nogalē ie -
guvis godalgotas vietas dažādas 
grūtības pakāpes maršrutos divu 
zvaigžņu sacensībās Italijā, in -
formē Latvijas Jātnieku fede-
rācija. Kopumā sacensībās San-
 džovanni Latvijas vadošais kon -
kūrists Neretnieks startēja ar 
četriem zirgiem. Ar zirgu 
Cerano (agrāk Cerosino) lielā 
apļa A grupā Neretnieks ieguva 
otro vietu, bet kopvērtējumā – 
trešo vietu. Maršrutā startēja 
vairāk nekā simt dalībnieku. 
Otrajā sacensību dienā pasau-

les reitinga ieskaites maršrutā 
Neretniekam ar Cerano trešā 
vieta, bet vidējā apļa maršrutā 
ar Chicarito otrā vieta. No  slē-
dzošajā sacensību dienā labā-
kais rezultāts ar ērzeli Ethos – 
piektā vieta septiņgadīgo zirgu 
konkurencē. Grand Prix pamat-
maršrutā ar Cerano Latvijas 
duetam četri soda punkti, kas 
kopvērtējumā ļāva ierindoties 
30. vietā.

EuroBasket
2025 sola sagādāt 

Latvijas sportā 
nepieredzētus 

ienākumus
Pilnvērtīga 2025. gada Eiro-

pas čempionāta basketbolā vī -
rie šiem uzņemšana varētu Lat -
vijas ekonomikai palīdzēt gūt 
līdz pat 72 miljoniem eiro lielus 
ienākumus, vērtē Latvijas In -
ves tīciju un attīstības aģentūra 
(LIAA). Tas šādu meistarsacīkšu 
organizēšanu varētu padarīt par 
naudas izteiksmē ienesīgāko 
sporta pasākumu, kas sarīkots 
Latvijā, atzīst Izglītības un zi -
nāt nes ministrijas (IZM) Sporta 
departamenta direktors Edgars 
Severs.

Latvijas Nacionālā Sporta 
pa dome (LNSP) 20. augustā 
atbalstīja Latvijas Basketbola 

savienības (LBS) pieteikumu 
kandidēt ne tikai uz 2025. gada 
Eiropas čempionāta fināl tur-
nīra grupas rīkošanu, bet arī 
izslēgšanas spēļu uzņemšanu. 
Latvija šādā apmērā ir orga ni-
zējusi 2009. gada Eiropas čem-
pionātu sievietēm, bet vīriešu 
konkurencē uzņemta (2015. 
gadā) tikai viena apakšgrupa.

LBS ģenerālsekretārs Kaspars 
Cipruss pirms NSP sēdes por-
tālam “Delfi” atklāja, ka savie-
nī   bas prezentācijā viens no LBS 
argumentiem būs LIAA aprē-
ķins par potenciālajiem iegu-
vumiem Latvijas ekonomikai. 
IZM pēc sēdes arī informēja 
aģentūru LETA, ka sacensību 
potenciālais ekonomiskais efekts 
bijis viens no iemesliem par 
labu iniciātīvas atbalstīšanai.

Portāls Delfi tālab vērsās pie 
LIAA, lai vaicātu par iegūtajiem 
datiem. Aģentūra atklāja, ka tā 
LBS ieteikusi pielietot aprēķinu, 
kas izmantots 2021. gadā izstrā-
dātai lielo kultūras un sporta 
pasākumu, kā arī izstāžu at  bal-
sta programmai. Tās dati bal-
stās uz lielu pasākumu rīkotāju 
līdzšinējo pieredzi. Tiek pie -
ņemts, ka šādu notikumu ap -
meklētāji, uzturoties Latvijā divas 
naktis, dažādām izde vu mu po -
zicijām vidēji iztērē ap 500 eiro.

“Balstoties uz LBS sniegto 
informāciju, LIAA izteica prog-
nozi, ka ieņēmumi no “Euro-
basket” grupu turnīra varētu 
būt robežās no 17,5 līdz 20 mil-
joniem eiro, bet, rīkojot play
off spēles, ieņēmumi varētu sa -
sniegt pat 72 miljonus eiro,” 
portālam Delfi atklāja LIAA 
pārstāvis.
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SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa -

zināties ar sarīkojumu un 
dievkalpojumu rīkotājiem, pre  -
cīzējot, vai paredzētie sarī-
kojumi notiks, vai tie ir atcelti!

LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā 

(1955 Riverside Dr., Los Angeles, 
CA 90034).

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

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

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

Sestdien, 23. oktobrī, 12:00 pm, 
PIKNIKS Point Brittany  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 mī -
ļāko 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. Peters-
burg.

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
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dienu 19:30 Centrā. Pensionāru 

sanāksmes pirmdienās, 13:00, Info: 
514-992-9700. www.tervete.org.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran

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

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trimdas 

dr: (58 Irving st, Brookline MA 
02445). Info: 617-232-5994, 
e-pasts: bostonas-trim das drau-
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
617-935-4917. E-pasts: igors-
safins@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. no   -
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega 
Puidza, tālr. birojā: 773-736-
1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com.

Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pēteŗa 
dr: (450 Forest Preserve Dr, 
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630-
595-0143. Māc. Ojārs Freimanis. 
1-773-818-6965 St.Peters.
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 nīb-
as 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. no -
tiek 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. apvie-
notā draudze notur klatienes 
dievkalpojumus katru svēt-

dienu, pulksten 10:00. Paralēli 
pieejami 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) Draudzes 
dievk. notiek svētdienās 11:00. 
Bībeles stundas notiek 10:00 
katra mēneša otrajā un ceturtajā 
trešdienā. Baptistu dr.: Bethel 
Baptist Church (2706 Noble Rd, 
Cleveland 44121) Dievk. notiek 
svētdienās 14:30.

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

Dievkalpojumi ar viesu mācī-
tājiem latviešu un angļu valodā 
plkst. 10:00. Par datumiem sa -
zināties ar draudzes pr. Kārli 
Indriksonu, tālr.: 402-730-3427, 
e-pasts: kindriks@aol.com. Pen-
sionāru saiets katra mēneša otrā 
ceturtdienā plkst. 11:00 sabied-
riskās telpās.

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

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 latviešu 
evaņģeliski luteriskās draudzes 
video dievkalpojumi notiek 
katru nedēļu, tos var skatīties 
mndraudze.org.

Montrealas latv. Trīsvienības/

Tervete ev. lut. dr.: Trinity 
Latvian Church (P.O. Box 39, 
Station NDG, Montreal QC H4A 
3P7), tālr.: 514-992-9700. www.
draudze.org vai www.tervete.org. 
pr. Jānis Mateus tālr.: 514-481-
2530, e-pasts: prez@draudze.org.

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

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

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

Ln, Yonkers NY. 24. oktobrī 
dievkalpojums nenotiek. 31. 
oktobrī 10:00 dievkalpojums, 
mācītājs Saivars.

Salas bazn. 4 Riga Ln, Melville 
NY. 24. oktobrī dievkalpojums 
10:30, mācītājs Saliņš. 31. ok -
tobrī dievkalpojums 10:30, mā -
cītājs Saliņš. 

St. Andrew bazn. 335 Reynolds 
Ave, Parsippany NJ. 31. oktobrī 
dievklpojums 13:30, mācītājs 
Saivars.

Seafarers. 123 East 15th Street, 
New York, NY.

Priedaine. 1017 State Rte 33, 
Freehold NJ.

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.

Kopš mācītājs Igors Safins ar 
dzīvesbiedri Patrīciju Briķi-Sa-
finu ieradušies Bostonā, daudz 
kas ir mainījies. Draudzē jūtama 
miera un sa  ti cības gaisotne, 
kāda Bostonā nav ilgi bijusi. Uz 
lielāku iesaisti norāda arī ziedo-
jumi draudzei. Dzidra Knecht  
un Maija Galiņa katra ziedojusi 
100 dolaru drau dzes darbam. 
Mācītājs atsācis diev  kalpojumus 
Piesaulē. Tas dod ticību un cerību, 
ka Trimdas drau  dzē Dieva vār-
dam nebūs rimt. Par draudzes 
sākuma ga  diem daudz rakstīts, 
un ir divi izdevumi – par  pirma-
jiem 10 un 25 gadiem.

Tūlīt pēc draudzes dibināša nas, 
izveidojās divas grupas: viena par 
pievienošanos kādai lute rāņu si -
nodei, otra – par to, ka palikt 
neatkarīgai draudzei. Vairums 
izšķīrās par neatkarību. Atteicās 
prāvests Kristaps Valters, un no 
Sietlas tika uzaicināts mācītājs 
Alberts Galiņš, kuŗš draudzei 
kalpoja vairāk nekā 20 gadus. Ar 
viņa atnākšanu draudzes locekļu 
skaits pieauga. Tomēr lielākais 
pieaugums sākās, kad no zvied-
ru draudzes baznīcas Roksburijā, 
ko draudze bija īrējusi 15 gadus, 
tā pārcēlās uz savu tikko iegā-
dāto īpašumu Bruklainā, kādu 

BOSTONAS TRIMDAS DRAUDZEI – 70 
brīdi sasniedzot tuvu pie 800 
dvēseļu. Ka zviedru draudze 
pārdod baznīcu Bruklainā, bija 
uzzinājis padomes loceklis Jānis 
Klucis. Jauniegādātās baznīcas 
iekštelpa tika pilnīgi pārbūvēta, 
uzceļot balkonu ērģelēm. Arī 
draudzes nams ticis vairākkārt 
pārbūvēts. Pirmā lielākā pārbūve 
bija pēc ugunsgrēka. Draudzes 
izlīgums ar apdrošināšanas kom-
pāniju, ko izkārtoja Fricis Her-
varts, deva līdzekļus izbūvēt trešā 
stāva dzīvokli. Pagraba stāvs tika 
izbūvēts latviešu skolai un biblio-
tēkai, kad Bostonā tika pārdoti 
sabiedriskie nami. Lielākā un 
tālredzīgākā būve bija draudzes 
zālei piebūvētā skatuve un priekš-
telpa. Pateicoties tam, draudzes 
nams izveidojies par Bostonas 
latviešu sabiedrisko centru. Nepa-
rasts notikums bija jūras kap-
teiņa Rolanda Millera laulības ar 
Dzintru Rozīti Trimdas draudzes 
baznīcā. Uz laulībām bija iera-
dušās visas televīzijas stacijas un 
prese. Parasti amerikāņu prese 
bijusi ļoti atturīga. Kāpēc šoreiz? 
Varbūt  tas,  ka divi latvieši ap -
brauca puspasaules, lai laulātos 
latviešu baznīcā Amerikā? Kas 
zina? Laulāja mācītājs Olafs Brū-
veris, un vedējtēvs bija topošais 

Latvijas valsts premjerministrs 
Māris Gailis.  

Atskatoties uz draudzes 70 ga -
diem, vispirms jāpateicas  tiem 
daudzajiem  draudzes locekļiem, 
kas kalpojuši Padomē. Piesaulei 

Pēc mācītāja ieteikuma, tā tika 
nosaukta par Piesauli, ar domu, 
ka īstā saule trimdiniekiem pa -
lika Latvijā. Tas bija pirmais lat-
viešu draudžu lauku īpašums 
Amerikā. Piesaule kļuva pazīs-

Ansbergs bija Kvinsijā atradis 
baznīcas zvanu. To ar piekabi  uz 
Piesauli veda Padomes loceklis 
Arvīds Dauge. Piesaulē rīkota 
2x2 nometne un Baltijas jau-
natnes kongress. Lielākais noti-
kums tomēr bija Jāņu svinēšana. 
Latvijas apspiestības laikā,  iespē-
jams, tie bija latviskākie svētki 
visā pasaulē. Kad līgotāji gāja no 
mājas uz māju. Tie bija jūsmas 
laiki un draudzes norisēs iesais-
tījās veselas ģimenes. Nevaru tās 
visas nosaukt vārdā. Tomēr per-
sonīgi vēlos pieminēt trīs, kas, 
manuprāt, raksturo Trimdas drau-
dzi: Kārli Grinbergu, Aivaru 
Galiņu, Marci Voldiņu. Viņu pro-
 fesionālās spējas, diplomātija, šarms 
un draudzei ziedotās darba stun-
das devušas iespēju īstenot dau-
dzas draudzes ieceres. Bet šodien 
laiks pieminēt visus, itin visus, 
kā vienu kopību, kas palīdzējuši 
draudzei sasniegt 70 gadu sliek-
sni, gan ar lūgšanām, vārdiem 
un darbiem. Lai cik nozīmīga 
būtu Trimdas draudzes vēsture, 
jubileja nav tikai pagātnes atska-
tei un cildināšanai. Jubilejai vaja-
dzētu būtu brīdim, kad atsper-
ties lēcienam nākotnē. Tad nu ar 
Dieva palīgu,  lēksim, cik katrs 
spējam!

IVARS
GALIŅŠ

tagad jau pašai sava vēsture, bet 
minēšu dažus notikumus, ko 
atceros no sākuma gadiem. 365 
akru lielo īpašumu Ņūhempšīrā 
atrada mācītājs Galiņš, ar dzīves-
biedri Margu un priekšnieka 
Aleksandra Ļūļas dzīvesbiedri 
Edīti, nobraucot simtiem jūdžu, 
lai atrastu vietu bērnu nometnei. 

tama ar jauniešu projektēto un 
uzcelto baznīcu Bebrupes krastā. 
Emocionāls brīdis bija, kad rakst -
nieks Jānis Klīdzējs, ieejot Pie -
saules baznīcā, nometās ceļos un 
noskūpstīja tās slieksni. Toreiz 
vēl spilgtā atmiņā bija viņa slave-
nais romāns ”Jaunieši”. Draudzes 
priekšnieks un ērģelnieks Jānis 
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Dziļās sērās
FRATERNITAS LETTICA KONVENTS UN F!B!

Draugu pulkam Aizsaulē pievienojies 

DAILONS STAUVERS,
elektroinženieris, mākslu cienītājs un balstītājs.

Dzimis 1922. gada 12. aprīlī Rīgā,
miris 2021. gada 6. oktobrī Klīvlandē, Ohio

Mūžībā aizsaukta mūsu mīļā draudzene

DAIGA PURIŅA,
dzim. BRESAVS

Dzimusi 1944. gada 6. martā Rūjienā,
mirusi 2021. gada 11. septembrī Topeka, KS

Pēkšņi mūžībā aizsaukts

IMANTS M. ŠVĀNS
Dzimis 1949. gada 17. augustā San Paulo, Brazīlijā,

miris 2021. gada 30. septembrī So San Francisco, CA

INTA LĀCĪTIS
Dzimusi 1937. gada 15. martā Alūksnē,

mirusi 2021. gada 12. jūnijā Milvokos, WI

Mīlestībā un pateicībā
PAR KOPĀ PAVADĪTAJIEM GADIEM

IRINA

Sēro:
ILZE ANTONS, VĒSMA BALTMANIS,

ILGA BOKALDERS, NORA LEBEDEVS, ANDA
STEINMANIS, RUTA VITANDS

Sēro un mīļā piemiņā paturēs
SIEVA ASTRĪDE, BRĀLIS VALDIS AR ĢIMENI,

RADI UN DRAUGI KALIFORNIJĀ, OREGONĀ, BRAZĪLIJĀ UN LATVIJĀ

Mīlestībā Intu piemin
MILVOKU IMERIETES

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.

Katra diena ir kā puķe,
Kas vijas dzīves vainagā.
Puķes novīst, vainags izirst,
Mūžam paliek atmiņas.

Bez vēja smilgas klusi san,
Zem kokiem klusums staigā.
Nu svetais miers ir Tava vaigā,
Nu mūžam Tavam jāizskan.

Mūžībā aizgājis mūsu

fil! MAGNUSS KĻAVIŅŠ, 61-II, oec.
Dzimis 1944. gada 2. aprīlī Rīgā,

miris 2021. gada 11. oktobrī Ņūdžersijā, ASV

Dievkalpojumi vienreiz mē -
nesī, 1.00 pēcpusdienā, seko 
kafijas galds ar groziņiem.

Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.:1-619-630-8143, e-pasts: 
janislegzdins@hotmail.com.

Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119). 
Dievk. vadīs Māc. Dace Skudiņa.
Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314 457 
1830, kalninsirene@gmail.com.

Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd 
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 atsā-
kušies klātienē.

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

Dievkalpojums.
Skenektedijas latv. ev. lut. dr.: 

Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart.

Skenektedijas lat. ev. lut drau-
dzes Pļauju Svētku dievkal-
pojums ar Dievgaldu notiks 17.
okt. plksts. 2os. Dziesmu 
grāmatas. Diak. Linda Sniedze-
Taggart.

St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: draudzes mācītājs Aivars 
Pelds. Lūgums sazināties ar 
Andri Ritumu, 727-797-1933. 
Visi šīs vasaras dievkalpojumi 
un Bībeles stundas notiks Faith 
Lutheran baznīcā, kas atrodas 
2601 49th Street North, St. 
Petersburg, FL.

Dievkalpkojumi svētdienās 
2 pm: Bībeles stundas svēt-
dienās 2 pm:  24. oktobrī, 31. 
oktobrī.

Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv. 
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, 
ON M4V 1J6), tālr.: 416-921-
3327, E-pasts: baznica@bellnet.
ca. Info: www.stjohnslatvian.ca 
Māc. Ģirts Grietiņš (adrese: 40 
Hollyberry Trail, North York ON 
M2H 2S1), tālr: 6479865604, 
E-pasts: grietins@gmail.com.

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 paliek 
nemainīgs - plkst. 10:00. Pie -
slēgšanās norādes ir atrodamas 
draudzes mājas lapā.

Abi mani labie jaunības draugi
Sigis un Agris ir aizgājuši Mūžībā.

Lai gan ir pagājuši kādi 10 gadi, tomēr vēl 
tagad šad un tad kavējos atmiņās par 

patīkamo un interesanto laiku, ko toreiz mēs 
pavadījām kopā. Lai Dievs svētī viņu gaitas 

tālajos Mūžības ceļos!
Valdis

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

ne vēlāk kā PIEKTDIENĀS.

Sit tibi terra levis

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, 
neatkārtojamo valstsvīru

Ojāru Ēriku Kalniņu aizsaulē pavadot.
Mūsu atmiņās viņš paliks kā dedzīgs Latvijas 
patriots, talantīgs politiķis, izcils diplomāts, 

bijušais Latvijas Republikas vēstnieks 
Amerikas Savienotajās Valstīs un Meksikā. 

Lai gaišs ceļš mūžībā.
Latvijas vēstnieks un diplomāti vēstniecībā ASV
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S P O R T S

Hokejs
Latvijas uzbrucējs Rūdolfs 

Balcers guva uzvaras vārtus se -
 zonas pirmajā Nacionālās ho -
keja līgas (NHL) spēlē, bet citā 
spēlē jau 15. sekundē precīzu 
metienu izdarīja Teodors Bļu gers.

Mairis Briedis 16. oktobrī 
Arēnā Rīga aizstāvēja sev pie  de-
rošo Starptautiskās Boksa fede-
rācijas (IBF) čempiona jostu pir-
majā smagajā svara katēgorijā 
(līdz 90,7 kilogramiem). Briedis 
trešajā raundā ar technisko no -
kautu uzvarēja Vācijas pārstāvi 
Arturu Mannu.

Kā nākamo pretendentu uz šo 
jostu IBF nozīmējusi austrālieti 
Džeiju Opetaiju, ar kuŗu cīņa, 
iespējams, tiks aizvadīta jau nā -
kamā gada sākumā.

Pirmajā raundā abi bokseri cen -
tās izlūkot viens otru, vien tā beigās 
apmainoties pāris sitieniem. Otrajā 
raundā Briedis jau uzbruka ak -
tīvāk un apmēram 20 sekundes 
pirms raunda beigām aizsūtīja 
pretinieku nelielā nok daunā.

Nākamajā raundā Briedis iz -
pildīja vēl vairākus spēcīgus si -
tienus un sitienu serijas, no 
kurām Manns tikai pēdējiem 
spēkiem spēja aizsargāties. Pēc 
tam kad Vācijas bokseris otro 
reizi raundā nonāca uz grīdas, 
tiesnesis apturēja cīņu.

Briedis oficiālajā svēršanas pro -
cedūrā, kas notika iepriekš, svēra 
tieši 90,0 kilogramus, bet Manns 
bija par 200 gramiem smagāks. 

„Ar savu devumu gribu vienot Latviju!”
Briedis trešajā raundā ar nokautu uzvar Mannu, aizstāv IBF čempiona jostu

Abi iekļāvās savā svara kate go-
rijā. Latvieša pretinieks Manns, 
kuŗam dota iesauka “Zibensvīrs”, 
atzīmēja savu 31. dzimšanas dienu. 
Profesionālajā boksā viņš ir kopš 
2015. gada un šajā laikā 19 cīņās 
svinējis 17 uzvaras, deviņas no 

Minhenē Pasaules boksa super-
serijas (WBSS) finālcīņā uzvarēja 
kubieti Junielu Dortikosu un 
ieguva Muhameda Ali trofeju, 
IBF čempiona jostu pirmajā 
smagajā svarā un žurnāla The 
Ring jostu. 36 gadus vecais Brie -

par Arēnā Rīga” sajusto atbalstu 
un līdzjutēju sniegtajām emo-
cijām, jo ieilgušajā pauzē kopš 
iepriekšējās cīņas viņam tā visa 
pietrūcis. Briedis uzsvēra, ka 
pārliecinošais cīņas iznākums 
nenozīmē pretinieka vājumu, 
bet gan ir pierādījums sekmīgam 
gatavošanās posmam, kas no 
visas viņa komandas prasīja lielu 
atdevi un uzupurēšanos. 

Lai gan Arēna Rīga nebija fanu 
pārpilna, līdzjutēji Briedim no -
drošināja skaļu atbalstu, un Lat-
vijas bokseris pēc tā bija sailgo-
jies. Briedis uzsvēra, ka ar savu 
devumu grib vienot Latviju. 
“Pats galvenais, ka šajā brīdī 
esam tik vienoti, kā nekad, un tā 
tam ir jāpaliek,” teica Briedis. 
Uzvarētājs atzina, ka ilgāku laiku 
nebija cīnījies, tādēļ neizpalika 
arī kādas kļūdas. Briedis gan cer, 
ka drīz atkal varēs cīnīties, lai 
kļūdas novērstu. 

Brieža treneris Dmitrijs Šiho-
lajs pastāstīja, ka cīņa risinājās 
pēc plāna, bet līdz nākamajam 
duelim būs ko uzlabot. Arī Ši  ho-
lajs uzteica skatītājus par nozī-
mīgo atbalstu.  Par nākamo cīņu 
Briedis teica, ka tās organizēšana 
pilnīgi ir viņa promotieŗa ziņā. 

Briedis solīja, ka pilnīgi noteikti 
nākamajai cīņai būs pienācīgi 
sagatavojies. Nākamais preten-
dents uz IBF čempiona jostu ir 
austrālietis Džejs Opetaija, ar 
kuŗu Briedis varētu cīnīties 
2022. gada sākumā

***
Latvijas vadošais bokseris 

Mairis Briedis nākamo cīņu va -
rētu aizvadīt pret Lielbritanijas 
bokseri Lorensu Okoliju, pasā-
kumam notiekot Mežaparka Lie -
lajā estrādē, sociālajā vietnē Twitter 
izsakās Brieža promouters Kalle 
Zauerlands. Promouters skaid-
roja, ka nākamajam Brieža preti-
niekam vajadzētu būt obligā-
tajam pretendentam uz Starp-
tau tiskās Boksa federācijas (IBF) 
pasaules čempiona jostu Džejam 
Opetajam vai arī Lielbritanijas 
bokserim Lorensam Okolijam. 
Okolijs ir pašreizējais Pasaules 
Boksa organizācijas (WBO) 
čempions, kuŗš ar Briedi varētu 
aizvadīt jostu apvienošanas cīņu. 
Zauerlands sociālajos tīklos slu -
dinājis risinājumu par labu cīņai 
ar Okoliju. Funkcionārs preti-
niekam piedāvāja viesoties Meža-
parkā, kur tiktu pulcēti desmi-
tiem tūkstošu cilvēku.

tām ar nokautu. Pēdējo reizi ringā 
viņš kāpa pērnā gada jūnijā, kad 
ar nokautu uzvarēja citu Vācijas 
bokseri Radu Rašīdu. Kazach-
stānas pilsētā Aktebē dzimu ša-
jam Mannam savulaik piederēja 
Pasaules Boksa organizācijas 
(WBO) starptautiskā čempiona 
josta.

Briedis pērn septembŗa beigās 

dis profesionālā boksera kar jērā 
izcīnījis 28 uzvaras, no kuŗām 20 
bijušas ar nokautu. Viņš cietis 
vienu zaudējumu – WBSS pir-
mās sezonas pusfinālā Rīgā pret 
ukraini Oleksandru Usiku.

Mairis Briedis pēc uzvarētās 
cīņas par Starptautiskās Boksa 
federācijas (IBF) čempiona jos-
tas aizstāvēšanu bija gandarīts 

Balcera pārstāvētā Sharks mājās 
ar rezultātu 4:3 (0:1, 2:1, 2:1) 
uzvarēja Vinipegas Jets. Latvijas 
izlases uzbrucējs vārtus guva 
trešā perioda sestajā minūtē, 
kad pēc diviem neveiksmīgiem 
Timo Maiera metieniem bija 
pirmais pie atlēkušās ripas un 
pārspēja Konoru Hellebaiku. 
Tobrīd Balcers panāca 4:2, bet 
līdz pamatlaika beigām Jansens 
Herkinss vienus vārtus atguva. 
Balcers sezonas pirmajā sacen-
sībā  spēlēja 14 minūtes un 36 
sekundes, no tām vienu minūti 
un 26 sekundes mazākumā. 
Viņš divreiz meta uz vārtiem 
un pielietoja divus spēka paņē-
mienus, dueli noslēdzot ar ne -
itrālu lietderības koeficientu.

Bļugers vārtus guva arī sezo -
nas otrajā spēlē, viņa pārstā vē-
tajai Pitsburgas Penguins mājās 
ar rezultātu 5:2 (4:0, 1:1, 0:1) 
pārspējot Čikāgas Blackhawks. 
Bļugers vārtus guva jau 15. se -
kundē, kad ar precīzu metienu 
no labās puses noslēdza pa pus-
laukumu veiktu individuālu 
reidu. Pitsburgieši pirmajā treš-
daļā guva vēl trīs vārtus un 
ielika pamatus uzvarai.

Šilovs veicina 
vēsturisku 

Canucks 
fārmkluba uzvaru  

Latvijas hokeja izlases vārt-
sargs Artūrs Šilovs (attēlā) pa -
līdzēja Amerikas Hokeja līgas 
(AHL) komandai Abotsfordas 
Canucks izcīnīt pirmo uzvaru 
kopš vienības pārcelšanās uz 
tās jauno mājvietu. Nacionālās 
hokeja līgas (NHL) komandas 
Vankūveras Canucks fārmklubs 
izbraukumā ar rezultātu 3:2 
(0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0) pēcspēles 
metienos pārspēja Ontario Reign 
komandu. Uzvarētāju vārtos 
sekmīgu spēli aizvadīja Artūrs 
Šilovs, kuŗš atvairīja 34 no 36 
laukuma saimnieku metieniem. 
Vārtsargs, kuŗš iepriekšējā, de -
bijas sezonā AHL piedalījās vienā 
spēlē, izcīnīja savu pirmo panā-
kumu šajā čempionātā. Tā bija 
arī pirmā uzvara par Abots for-
das Canucks nodēvētajai vie -
nībai. Komanda gan formāli 
turpina pildīt iepriekšējā Ca 
nucks fārmkluba Jutikas Comets 
funkcijas.

“Nevaru pat aprakstīt, cik ne -
ticamas man bija sajūtas,” kluba 
mājaslapā citēts Šilovs. “Cīnījā-
mies viscaur spēlei. Tas nebija 
viegli, un mēs nopelnījām katru 
iespēju. Strādāju smagi katru 
treniņu, un mans smagais 
darbs šonakt atalgojās.”

Hokejistu pēc spēles slavēja 
vienības galvenais treneris 
Trents Kals: “Esmu sajūsmā par 
jauno puisi. Artūrs izskatījās 
ļoti labi. Man patika, kā viņš 
pārvietojās vārtos no vienas 
puses uz otru. Viņam bija liela 
loma “bullīšos”, veicot lieliskus 
tvērienus.”

Motosports
Jonass iegūst sesto vietu pa -

saules čempionāta motokrosā 
Spānijas posmā

Latvijas motobraucējs Pauls 
Jonass no Gas Gas” komandas 
svētdien pasaules motokrosa 
čempionāta 13. posmā – 
Spānijas Grand Prix – MXGP 
klasē izcīnīja sesto vietu. Pirmo 
braucienu Jonass noslēdza ses-
tajā vietā, bet otrajā braucienā 
finišēja piektajā vietā, kas pos  ma 
kopvērtējumā deva sesto vietu. 
Spānijas posma kopvērtējumā 
pirmo vietu ar izcīnītiem 45 
punktiem ieņēma Herlingss, 
ot  rajā vietā ar 52 punktiem ie -
rindojās Prado, bet 40 punktus 
un trešo vietu izcīnīja Gajsers. 
Savukārt Jonass šajā posmā 
izcīnīja 31 punktu. Pasaules 
čempionāta kopvērtējuma līder-
pozicijā ar 505 punktiem atro-
das Herlingss, otrajā pozicijā ar 
493 punktiem ir francūzis Ro -
mēns Fevrs, bet labāko trij-
nieku ar 490 punktiem noslēdz 
Gajsers. Pauls Jonass kopvēr-
tējumā atrodas septītajā vietā 
ar 352 izcīnītiem punktiem.

***
Kaspars Stupelis/Gerts Gor-

dejevs beiguši PČ
Latvijas kantētājs Kaspars Stu-

   pelis kopā ar igauņu braucēju 
Gertu Gordejevu Nīderlandē ie -
ņēma 11. vietu pasaules moto -
krosa čempionāta (PČ) ekipā -

žām pēdējā, ceturtajā posmā, 
kamēr titulu izcīnīja nīderlan-
diešu pilots Etjēns Bakss ar franču 
līdzbraucēju Nikolā Musē.

Četrus posmus īsajā kalen-
dārā katrā posmā tika aizvadīti 
trīs braucieni – viens sestdien 
un divi svētdien. Sestdien Lat-
vijas un Igaunijas ekipāža savā 
kvalifikācijas braucienā bija as -
totā, bet sacīkstēs pirmajā brau-
cienā bija devītā, kamēr uzvaru 
svinēja Bakss. Svētdien otrajā 
braucienā Stupelis ar Gordejevu 
finišēja 12., bet uzvarēja atkal 
Baksa un Musē ekipāža. Trešajā 
braucienā Stupelim ar Gor de-
jevu bija desmitā pozicija, bet 
uzvara tika nīderlandietim 
Kūnam Hermansam un beļģim 
Glenam Jansenam.

Posmā uzvaru ar 72 punk-
tiem svinēja Bakss/Musē, 65 
punkti bija Hermansam/Janse-
nam, bet 64 punkti – beļģim 
Marvinam Vanlušenam, kuŗš 
startē kopā ar Etjēna Baksa jau-
 nāko brāli Robiju. Gordejeva/
Stupeļa ekipāža ar 32 punktiem 
bija 11. pozicijā.

Pirms šī posma Bakss līderim 
Juliānam Feldmanam no Nīder-
landes kopvērtējumā zaudēja 
četrus punktus, bet šajā nedēļas 
nogalē izcīnītā uzvara ļāva vi -
ņam ar 264 punktiem kļūt par 
čempionu. Piecus punktus ma -
zāk iekrāja Vanlušens, bet piek-
tajā vietā palikušais Feldmans 
meistarsacīkstes noslēdza ar 

241 punktu. Stupelis un Gor-
dejevs šosezon traumu dēļ bija 
spiesti izlaist vairākas sacen sī-
bas, arī augustā Čechijā noti-
kušo pasaules meistarsacīkšu 
pirmo posmu. Viņi ar trīs rei -
zēm iekrātu 91 punktu ir 11. 
pozicijā.

Spīdvejs

Latvijas spīdveja komanda ar 
Andžeju Ļebedevu, Oļegu Mi -
chailovu un Franci Gustu 
Mančestrā izcīnīja sesto vietu 
divās dienās notikušajā Nāciju 
kausa (Speedway of Nations) 
finālā. Latvijas spīdvejisti fi -
nālam kvalificējās septembrī 
Daugavpilī notikušajā pusfi-
nālā, kur savā grupā izcīnīja 
otro vietu. Latvijas spīdvejisti  
sāka ar uzvaru 7:2 pār Zviedrijas 
junioru, pēc tam sekoja zau-
dējumi Dānijai (2:7), Austrālijai 
(2:7), Polijai (2:7), Lielbritanijai 
(2:7) un Francijai (3:6). Ļebe-
devs Latvijai atveda 13 punk-
tus, Mihailovs trīs un Gusts 
divus.

Atšķirībā no ierastās punktu 
skaitīšanas sistēmas, šajās sa -
censībās par uzvaru pienākas 
četri punkti, par otro vietu trīs, 
par trešo divi, bet ceturtās po -
zicijas ieguvējs savai komandai 
punktus neatved. Šāda sistēma 
izveidota, lai braucienos nebūtu 
neizšķirtu rezultātu.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


