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Dziedāsim, dejosim, satiksimies –
Eslingenā atkal svētki! 

2022. gada 16. – 19. jūnijs

Ievēlēta jaunā ALAs valde
ALA jaunievēlētā 
valde. No kreisās: 
Baiba Dolinsky, Marisa 
Gudrā, Inese Stravelli, 
Lilita Berga, Mārtiņš 
Andersons, Kristīne 
Ģiga, Miķelis Ģiga, 
Tatjana Žagare-Vītiņa, 
Mārtiņš Jansons, Anita 
Grīviņa, Nora 
Muižniece Steele, 
Andrejs Kancs, Valda 
Grinberga, Elisa 
Freimane, Kaija 
Petrovska, Diāna 
Kārkliņa, Dzintars 
Dzilna

Daudziem vēl spilgtā atmiņā 
iepriekšējie svētki, kad 2017. 
gadā krāšņi svinējām Eslin-
genas Dziesmu svētku septiņ-
desmito gadskārtu – Eslingena 
atkal uz trim dienām pārvērtās 
par “Mazo Latviju”, pilsētu pie -
pildīja mūsu krāšņie tautas-
tērpi, dziesmas, dejas, atmiņu 
stāsti.

Nākamgad mums at  kal ir 
iespēja satikties, sa  dzie dāties, 
sadejoties, atcerēties un pie  mi-
nēt ļoti būtisku mūsu tautas 
vēstures daļu – Eslingena bija 
viena no lielākajām latviešu 
bēgļu nometnēm Otrā pasaules 
kaŗa laikā. Parallēli rūpēm par 
izdzīvošanu tajā plauka rosīga 
kultūras dzīve, tika koptas tra -
dicijas, izglītota jaunā paaudze, 
svinēti svētki, spēlēts teātris un 
uzvestas pat operas izrādes. 
1947. gada 25.  maijā Eslin-
genā  notika trimdas latviešu 
pirmie Dziesmu svētki. Tie bija 
arī lielākie un plašākie dziesmu 
svētki Vācijas bēgļu nometņu 
laikā, kas pulcēja 25 koŗus ar 
apmēram tūkstoš dziedātājiem. 

Svētku organizatori ir pār-
liecināti, ka nākamā gada pa -
sākums, tāpat kā toreiz pirms 
75 gadiem un arī mūsdienās 
pirms pieciem gadiem, atkal 
būs  satikšanās, saprašanās un 

vienotības svētki, kas vēl ilgi 
paliks dalībnieku un viesu 
atmiņā kā dziļš emocionāls un 
garīgs piepildījums un aplie-
cinājums mūsu latviskajām 
vērtībām un bagātībai.

Aicinām gan diasporas, gan 
Latvijas mākslinieciskās ko -
pas piedalīties svētkos un 

radīt tos kopā!
Dalībnieku reģistrācija ir 

sākusies! Pieteikšanās līdz 
26.11.2021, aizpildot reģis-
trācijas anketu. https://ej.uz/
eslingena2022

Informācija par svētku norisi, 
gatavošanos tiem, kā arī ak -
tuālas ziņas dalībniekiem un 

viesiem atrodamas svētku 
mājas  lapā:  www.latviesi.com/
eslingena

Svētku rīkotāju un 
atbalstītāju vārdā -

Latviešu kultūras biedrība 
SAIME

“Eslingenas dziesmu 
svētkiem 75”

epasts: eslingena@latviesi.com
tel: +49 1577 9577870

(Laura Putāne)
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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

Nedēļas citāts
“Tas ir baisi: izmantot 

cilvēkus, kuŗi uztraucas un 
nav pārliecināti šajā situācijā. 
Protams, mūsu valdībai ir 
kļūdas. Tomēr es apbrīnoju 
cilvēkus, kuŗi šobrīd ir pie 
varas un gatavi cīnīties.”

Māksliniece Katrīna 
Neiburga

Nedēļas teikums
“Ap 80% no visiem Covid-19 

pacientiem, kuŗiem šai laikā 
nepieciešama slimnīcas ap -
rūpe, ir “krievvalodīgie”. Jo 
daudzi Latvijas krievi jo -
projām dzīvo kaimiņvalsts 
informācijas telpā.”

Žurnālists Juris Lorencs

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.

Juŗa Lorenca raksts (Laiks 
nr.28) ir licis man padomāt par 
mākslas vai glezniecības vēstures 
un tagadnes  -ismiem. Līdz laik-
metismam katrs mākslas -isms 
ir izcēlies ar kādu atsevišķu 
īpašību. Katrs -isms ir cēlies vai 
nu no kādas daļas iepriekšējā, 
vai reaģējot pret to. 

Reālisms, impresionisms, fo -
visms, kubisms, modernisms, ab -
strakcionisms, Pop Art un mini-
mālisms – visi nodzīvoja savu 
laiku līdz Eds Rainharts (Ad 
Reinhardt) ar savu piecdesmit 
melno gleznu seriju pieteica bei-
gas visam iepriekšējam. 

Tomēr dažādas izcelsmes māk-
slas darbi turpināja parādīties, 
un mākslas zinātnieki, neatro-
dot tiem nekādas saistošas īpa-
šības, pārņēma to apzīmēšanai 
Amerikā lietoto Contemporary , 
to latviski tulkojot par “laikme-
tiskumu”, ar to dalot mākslas 
darbus vai nu piederošus šim 
laikmetam, vai novecojušus, 
nopietni neņemamus. 

Lasītājs atsaucas
Tomēr izdevīgais laikmetisku-

ma apzīmējums arī ir novecojis. 
Kristiana Brektes darbs izceļas ar 
mākslinieka pasšapzinību un 
pieder pie angliski dēvētās Ego-
Centric  mākslas filozofijas: “Es 
tā daru, un, ja jums nepatīk, tad 
tā ir jūsu problēma.” Demokra-
tijā izaugušie ir brīvi individi, 
kas neredz nekādu vajadzību 
pietu rēties pie novecojušām 
prasī bām.

Atrodu problēmu Solvitas 
Kreses vārdos: “Kādi procesi ir 
notikuši laikmetīgajā mākslā?” 
Jāsaka – nekādi. “Laikmetīgā 
māksla” ir izdevīgs apzīmējums 
pēdējo gadu desmitu dažādībai, 
lai tik ar to apzīmētie darbi ne  at-
 gādinātu ko novecojušu, sākot ar 
reālismu. Tomēr jaunie māksli-
nieki, diplomēti, vai ne, atrod par  
nepieņemamu kalpot šim no -
vecojušam “konceptam”. Šodien 
Ego-Centric  pašapzinība ir viss.

DAUMANTS PĒTERIS 
ŠŅORE 

Pensilvānijā  
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“Latviešu intereses
visīstāk var atspoguļot
vienīgi latviešu prese.”

Kārlis Rabācs, avīzes Laiks pirmais redaktors

“No sirds sveicam savus 
ilggadējos kollēgas –

laikrakstu Latvija Amerikā –, 
70 gadus sasniedzot!

Turēsimies, draudzēsimies, 
būsim stipri!”

Ligita Kovtuna
un laikrakstu Laiks

un Brīvā Latvija saime

Kongresa tribīnē Pēteris Blumbergs

Aizvadīto gadu ALAs priekšsēdis Pēteris Blumbergs saņēma 
augstu atzinību no Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkeviča

Kongresa zālē. Priekšplānā – Diasporas vēstniece Elita Gavele

Esiet sveicināti Amerikas 
latviešu apvienības jubilejas 
kongresā!

Parasti kongresu atklāšanā 
cenšos piedāvāt kādas jaunas 
idejas, tēmas vai kādu jaunu 
vīziju mūsu sabiedrībai un 
apvienībai. Bet, palasot savas 
vecās uzrunas, sapratu, ka jau-
nas idejas man visbiežāk ra -
dušās pēc tikšanās ar jums, 
Latviešu apvienības biedri. Šo -
gad klātienes satikšanās ie  spē-
jas bijušas stipri ierobežotas, 
pasākumi atcelti vai notikuši 
datoru ekrānos. Bet tas neno-
zīmē, ka mana uzruna būs īsa!  

Šis savādais laiks deva ie -
spējas apskatīt un censties at -
jaunot principus, ko mūsu 
sabiedrība ievēroja jau pirms 
daudziem gadiem, kad pie dzī-
vojām krizes un grūtus laikus.

Ņemot vērā, ka šogad svinam 
ALA 70 gadu jubileju, ir vērts 
apskatīt, kā ar grūtībām cīnījās 
mūsu senči.  

Es domāju, ka viņus, tāpat kā 
mūs, stiprināja divi principi. 
Pirmkārt, – mums ir jāturas 
kopā, un otrs – mums citam 
citu jāatbalsta.

Tas ka ALA, ar Čikāgas 
rīcības komitejas nenovēr tē-
jamu atbalstu, nolēma sarīkot 
apvienības kongresu klātienē, 
bija drosmīgs solis. Man jā  at-
zīstas, ka biju nedaudz pie -
sardzīgs. Neviens no mums 
apvienības valdē nebija drošs, 
kāds ir pareizākais lēmums, jo 
bija tik daudz nezināmā. Tomēr 
mēs turējāmies kopā un, kad 
visi kopā pieņēmām lēmumu – 
“klātienes kongress būs!”, jutā-
mies kā airētāji lielā laivā, kuŗi 

“Latvietības saglabāšana ir viena no dzīves lielajām izvēlēm”
Pēteŗa Blumberga uzruna ALAs 70. kongresa atklāšanā

2021. gada 22. oktobrī, Čikāgā

labas un interesantas program-
mas, lai cilvēki atkal gribētu 
piedalīties latviešu sabiedris-
kajā dzīvē. Mums jārunā ar 
cilvēkiem personīgi, aicinot 
draugus piedalīties. Mēs visi 
zinām, ka personīga saruna ar 
cilvēku ir efektīva. Mēs to 
atcerējāmies arī, plānojot šo 
kongresu, – mēs daudzus uz -
runājām personīgi, mēs sub-
sidējām dalības maksu, mēs 
izveidojām interesantu pro-
grammu. Vairākiem no jums 
šis ir pirmais ALA kongress, jo 
mēs personīgi jūs uzrunājām 
un pierunājām piedalīties.

Atskatoties uz pagājušo dar-
bības gadu, esmu lepns par to, 
kā Amerikas latviešu apvienība 
reaģējusi uz pēdējo mēnešu 
notikumiem. Mēs rīkojāmies 

ar mums, lai dalītos pieredzē 
un kopā svinētu mūsu panā-
kumus.  

Man šis kongress ir īpašs arī 
ar to, ka tas notiek Čikāgā. Pil-
sētā, kuŗā es uzaugu, mācījos 
latviešu alfabetu un satiku 
savus mentorus un skolotājus. 

Pēdējā laikā esam piedzīvo-
juši vairākus lielus, sāpīgus 
zaudējumus. Vienā dienā, 15. 
septembrī, Mūžībā aizgāja Jānis 
Kukainis un Anita Tērauda, bez 
kuŗiem grūti iedomāties Ame-
rikas Latviešu apvienības vēs-
turi. Pirms dažām dienām 
saņēmām ziņu arī par bijušā 
čikāgieša, diplomāta, polītiķa 
Ojāra Ērika Kalniņa nāvi. 
Čikāgieši sēro arī par leģendāro 
līdeŗu Ilmāra Bergmaņa un 
Jāņa Vilciņa aiziešanu Mūžībā. 
Man personīgi sāpīgākais bija 
tēva Gunāra Blumberga zau-
dējums.

Aicinu ar klusuma brīdi pie -
minēt šos latviešu sabiedriskos 
darbiniekus, pieminot arī ikvie-
nu, kuŗš mūs atstājis kopš 68. 
kongresa Denverā. 

Savu uzrunu pabeigšu opti-
mistiski. Mūsu jubilejas kon-
gress būs īpašs.  Ar mums kopā 
ir goda viesis – Latvijas ārlietu 
ministrs Edgars Rinkēvičs, 
vēstnieks Māris Selga, vēstniece 
Elita Gavele, mūsu lieliskie 
viesu runātāji, diskusiju dalīb-
nieki no Latvijas un ASV, mūsu 
valdes locekļi un ikviens no 
jums, kas tic un atbalsta mūsu 
darbu. 

Šis ir mans pēdējais kongress 
ALA priekšsēža amatā, un 
varbūt ir simboliski, ka tas 
notiek manas bērnības pilsētā. 
Čikāgā ir liela un stipra latviešu 
kopiena. 20 gadu laikā, kopš 
darbojos ALA, pilsētā daudz 
kas ir mainījies, bet te joprojām 
sastopu cilvēkus, kam latvie-
tības saglabāšana ir viena no 
viņu dzīves lielajām izvēlēm. Es 
aicinu ikvienu no jums izdarīt 
šādu izvēli!

atraduši pareizo ritmu, un vir-
ziens ir – tikai uz priekšu!

Šodien, skatoties uz lielo at -
saucību un interesanto pro-
grammu, domāju, ka tas bija 
pareizs lēmums. 

Bet kongress ir svētki, un visi 
svētki kādreiz beigsies. Do -
māju, nevaram uzskatīt, ka lie-
tas atgriezīsies vecajās sliedēs. 
Mums jāturpina atbalstīt citam 
citu. Es domāju, ka mums – 
ASV latviešu diasporas lielā-
kajai organizācijai – ir jādod 
stimuli. Organizācijām, kas var 
to atļauties, jābūt devīgām. Lab-
vēļiem, kas ir turīgi, vajag 
dalīties. Mums ir jāpiedāvā 

operatīvi, lai mūsu program-
mas turpinātos. Mēs atbalstī-
jām mūsu skolas un nometnes. 
Ar ASV latviešu sabiedrības 
nesavtīgu atbalstu mēs palī-
dzējām sagādāt datorus dau-
dziem bērniem Latvijā. 

Mēs noorganizējām virtuālas 
kultūras programmas, kuŗās 

notiks pats no sevis. Mums 
jādarbojas kopā, lai atgrieztos 
pie tā pacēluma, kāds ASV 
latviešu sabiedrībā valdīja, svi-
not latvijas Simtgadi. Mums ir 
vajadzīgi spēcīgi vietējo orga-
nizāciju vadītāji, un es esmu 
priecīgs, ka jūs šodien esat kopā 

radījām iespēju tiešsaistē dzir-
dēt izcilus pasaules klases mū -
ziķus un skatīties izcilas filmas. 
Mēs turpinājām sarunāties ar 
polītiķiem ASV Kongresā, at -
gādinot par Baltijai svarīgiem 
jautājumiem. Iespēju darboties 
atrada pat Sporta nozare. 

Mēs nevaram cerēt, ka viss 

“Šis savādais laiks deva ie  spējas apskatīt un 
censties at  jaunot principus, ko mūsu sa  bied-
rība ievēroja jau pirms daudziem gadiem, 
kad pie dzī vojām krizes un grū tus laikus.”
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(Turpinājums nākamajā numurā)

Driehaus mūzejā, kongresa atklāšanas sarīkojumā Dejo slavenie Čikāgas "Mantinieki"

ALAs ģenerālsekretāre Marisa Gudrā kongresa priekšpostenī

Kultūras apvienības "Tilts" delegāti Dace Ķezbere un Pēteris 
Dajevskis. Paldies Dacei par palīdzību redakcijai kongresa 
reportāžu tapšanā!

Svētvārdus saka prāveste Anita Vārsberga-Pāže

Mēs!      

Mēs esam kopā,
Mēs esam kopā–
Ir tik labi būt atkal kopā!
Mēs esam ALA,
Mēs esam ALA,
Un
Mums būs labs kongress!
Mums būs labs kongress!
Mums būs labs kongress!

Mēs pieminēsim,
Mēs godināsim,
Tos, kuŗi vairs nav šai saulē.
Mēs esam ALA,
Mēs esam ALA,
Un  
Mums būs labs kongress!
Mums būs labs kongress!
Mums būs labs kongress!

Mēs kopā strādāsim,
Mēs kopā spriedīsim,
Mēs kopā balsosim!
Mēs esam ALA,
Mēš esam ALA,
un
Mums būs labs kongress!
Mums būs labs kongress!
Mums būs labs kongress!

Mēs esam gudri,
Mēs esam skaisti,
Mēs esam latvieši!
Mēs esam ALA,
Mēs esam ALA,
Un
Mums būs labs kongress!
Mums būs labs kongress!
Mums būs labs kongress!

Mēs mājās brauksim,
Ar smaidu sejā!
Liels darbs būs padarīts, jo
Mēs esam ALA,
Mēs esam ALA,
un
Mums būs labs kongress!
Mums būs labs kongress!
Mums būs labs kongress!

Armands Birkens: „Pirms pā -
ris nedēļām man zvanīja Roberts 
Blumbergs un aicināja dziedāt 
ALAs 70. kongresa atklāšanā, 
vēsturiskajā, skaistajā Driehaus 
mūzejā 21. oktobrī. Biju pago-
dināts! Lūgums bija nodziedāt 
trīs dziesmas, un sāku domāt, 
kuŗas. Roberts palūdza nodzie -
dāt Alberta Legzdiņa un manis 
rakstīto „Par mani, draudziņ, 
nebēdā!” Kā otro izvēlējos „Mūsu 
mīlestība” (Es zinu, ka mēs vēlreiz 
satiksimies, tik jautājums ir, kad 
tas būs un kur), arī Alberta un 
mans „kopražojums”. Attiecībā 
uz trešo dziesmu – jutu, ka ļoti 
gribētos dziedāt kaut ko īpašu 
šim sarīkojumam, ka būtu jāmē-
ģina uzrakstīt ko jaunu. To arī 
izdarīju, un atklāšanā pirmo 
reizi izskanēja „Mēs!”. Aicināju 
klātesošos dziedāt man līdzi, jo 

dažas rindiņas katrā pantiņā, kā 
redzat, atkārtojas. Atsauksme bija 
ļoti patīkama – publika ātri vien 
sajūsmā piedalījās, un bija skais-
ti! Visi sajūsmā apliecinājām, ka 
mums būs labs kongress!

Patiess prieks bija piedalīties, 
un prieks bija, ka varēja atkal 
skandēt divas no Piecīšu vispa-
zīstākamajām dziesmām un 
vienu jaunu – veltījumu šim 
jubilejas kongresam! Jauno dzie-
smu daži klātesošie ierakstīja, un 
domāju, ka gan jau videoklipi 
parādīsies YouTube un/vai ALA 
profilā Facebook, vai vēl citur.

Paldies ALAi, Robertam Blum-
bergam, Inesei Driehaus un vi -
siem Čikāgas rīcības komitejas 
dalībniekiem par lielo un labi 
padarīto darbu! Paldies, par 
sadarbību mūsu visu labā!

ALAs 70. kongresa mirkļi



LAIKS 52021. gada 30. oktobris – 5. novembris

Nauris Puntulis: “Mūsu sadarbības jauda ar Amerikas latviešu 
apvienību ir spēcīga un kļūst arvien spēcīgāka un kvalitātīvāka. Mēs 
esam uz ļoti laba viļņa, neraugoties uz gaŗajiem atšķirtības gadiem. 
Mans novēlējums – uz šī viļņa palikt un tā turpināt!”

Nauris Puntulis: “Nenoguris atkārtoju – 
mums ir liegta iespēja rādīt, bet ne radīt! 
Radošajiem cilvēkiem nav liegta iespēja šī 
mēneša laikā radīt, izglītoties, tostarp 
profesionālajā jomā.”

Vai kultūra nometīs bārenītes lindraku?
Latvijas kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA) intervijā Ligitai Kovtunai

Nule apstiprināts jaunais 
valsts budžeta pieteikums, 
kuŗā kultūrai ticis visu laiku 
labākais financējums. Droši 
vien esat gandarīts!

Šāds budžeta palielinājums, 
kādu panācām šogad, tiešām ir 
lielākais Kultūras ministrijas 
vēsturē. Piemēram, atalgojuma 
pieaugumu kultūras darbi nie-
kiem esam panākuši jau otro 
reizi, un šoreiz par astoņiem 
miljoniem! Tas ir ļoti liels gan-
darījums, ka izdevies panākt 
sapratni valdībā, atbalstu kul-
tūras budžetam kā tādam. Nu 
gan var teikt, ka te vairs nedar-
bojas bēdīgi slavenais „pārpa-
likuma” princips, un kultūras 
vairs nav bārenītes statusā. 
Jauno budžetu kopumā varu 
raksturot kā solidāru – ir 
vienlīdz  atbildīgi veidots atal-
gojums tiklab medicīnā un 
iekšlietu sistēmā, kā arī kultūrā. 

Paša personīgais gandarī-
jums? Esmu sasniedzis daudzus 
no tiem mērķiem, ar kādiem 
stājos amatā. Pirmām kārtām 
– atalgojuma palielināšana, un 
tūlīt  pēc tam mūsu identitātes 
stiprināšana, kas ietver Dzies-
mu svētku tradiciju, nacionālo 
grāmatniecību un nacionālo 
kino. Runājot par kino – ir 
izdevies noturēt to, „renesan-
ces uzplaukumu” šai jomā, kas 
notika Latvijas Simtgadē. Savu-
kārt grāmatniecībā beidzot (!) 
tikusi pazemināta PVN likme 
līdz 5%, kas ir vairāku gaŗu 
gadu panākums.

Jāatzīst, visgrūtākā sadaļa 
bija tā pirmā nosauktā, – kas 
saistās ar Dziesmu svētkiem, jo 
atkal un atkal jārisina diskusija 
par valsts un pašvaldību atbil-
dības jomām. Tomēr ir izdevies 
pārliecināt kollēgas valdībā par 
abu pušu solidāru atbalstu šai 
mūsu ļoti nozīmīgajai tradici-
jai. Ņemot vērā, cik sarežģīts šis 
Dziesmu svētku tradicijas no -
turēšanas process ir šābrīža 
pandēmijas kontekstā, kad tur-
klāt esam ceļā uz tās 150 gadi. 
Kollēģiāls morālais atbalsts ir 
vienlīdz nozīmīgs ar financiālu 
atbalstu.

Tātad – šai koalicijas valdībā 
kā kultūras ministrs jūtaties 
labi?

Jā, lai gan brīžos, kad katrs 
nozares ministrs ir spiests cī -
nīties par savējo, ciktāl tas mē -
rojams naudas izteiksmē, jūtos 
komfortabli, jo jūtu, ka spēju 
pārliecināt ar saviem argumen-
tiem un saņemt iz  pratnes pilnu 
attieksmi. Tas nozīmē, ka kul-
tūras nozīme ir pietiekami aug-
stu novērtēta. Grūtāk iet tad, 
kad katrs par savu nozari cī -
nāmies „epidemioloģiskajā kon -
tekstā”... Tad mēdzu sajusties 
diskomfortā, jo – pēc savas 
sirdsapziņas varbūt tomēr pie -
ņemtu striktākus ierobežojumu 
nosacījumus, bet, nonākot si -
tuācijā, kad ierobežojumi at -
tiecībā  uz citām nozarēm ir 
vaļīgāki, dažkārt pat pretrunā 
ar loģiku, esam spiesti iestāties 
pret to, ko pēc paša gribas 
nedarītu.  

Jā, kultūras iestādes visas kā 
viena ir ciet!

Būsim slēgti līdz 15. novem-

brim. Taču nenoguris atkārtoju 
– mums ir liegta iespēja rādīt, 
bet ne radīt! Radošajiem cil-
vēkiem nav liegta iespēja šī 
mēneša laikā radīt, izglītoties, 
tostarp profesionālajā jomā. 
Īstenībā šis laiks tam arī būtu 
jāizmanto. Kā redzam no ie -
priek šējo pandēmijas viļņu pie-
 redzes, esam pratuši radīt brī-
nišķīgus darbus. Un vēl – esam 
kļuvuši spēcīgāki. Atklāti sakot, 
man šīs lokdauna nedēļas ne -
liekas pašas grūtākās, ‒ es 
bažījos par laiku pēc tam, kad 
būs jāstrādā tā sauktajā zaļajā 
lokdaunā, kad zāles nebūs 

kollēgām un skatītājiem ikreiz.
Mūsu lasītāju auditorijas 

degpunktā šobrīd ir Jāņa Kal-
niņa operas „Hamlets” pirm-
izrāde 13. janvārī, uz kuŗu 
tautieši pošas ierasties kuplā 
skaitā. Kupls ir arī ziedotāju 
pulks, ko pulcējusi Nacionālās 
operas ģilde Amerikā. Laikam 
jau nebūtu korekti vaicāt par 
to, kā būs pēc trīs nepilniem 
mēnešiem...

Es arī nebūtu pārdrošs ar 
prognozēm... Bet vēlos pastāstīt 
jūsu lasītājiem un šīs operas 
atbalstītājiem kādu savu stāstu. 
Proti, Hamleta loma Jāņa Kal-

dāt Hamletu. Un ir vēl viens 
sasaistes punkts ar šo operu – 
nesen “Karmelīšu dialogu” mē -
ģi nājumā satiku režisori Kris-
tīni Vuss (operas “Hamlets” 
režisori –L. K.), ar kuŗu savu-
laik bija ļoti radoša un veik-
smīga sadarbība, iestudējot Hen-
deļa „Alčīnu”, ko joprojām uz -
skatu par augstas raudzes operas 
iestudējuma paraugu. Varu vien 
teikt, ka darbs ar Kristīni ir ļoti 
grūts un atbildīgs, bet ar ga  -
rantētu augstu rezultātu.

Ierodoties darbā ministrijā, 
jūs sava kabineta un biroja 
telpām izraudzījāt arī divas 

izvēli. Drīz pēc tam jautājumu 
par koncertzāles vietu atkal 
nodeva architektūras eksper-
tiem – vēl labākas vietas 
izraudzīšanai. Vai jums nācās 
piekāpties?

Vārds „piekāpties” gan nav 
īsti vietā – es teicu, ka kon-
certzālei, šim vērienīgajam pro-
jektam, nekad nebūs ideālas 
vietas, kas visiem liktos pati 
pieņemamākā. Ikviens risinā-
jums būs kompromiss. Piedā-
vājot Elizabetes ielu 2, es nekad 
neteicu, ka, lūk, šī būtu ideālā 
vieta – teicu, manuprāt, šis būtu 
labs kompromiss. Starp tiem, 
kas par ideālo vietu uzskata, 
piemēram, AB dambi, un tiem, 
kuŗi Kongresu namu. Tāpēc 
vērsos pie speciālistiem – archi-
tektiem, turklāt ar aicinājumu 
meklēt varbūt vēl kādu labāku 
vietu. Ja eksperti pierāda, ka vēl 
piemērotāka vieta koncertzālei 
tomēr ir, esmu gatavs apspriest, 
gan ar vienu noteikumu, – lai 
šis viedoklis ir konsolidēts. Jo 
zinām taču, ka architektu vidū 
viedokļi mēdz būt diametrāli 
pretēji. Pēc kāda desmita citu 
vietu aplūkošanas esam nonā-
kuši pie iepriekšējām trim topa 
vietām. Kas attiecas uz minēto 
Elizabetes ielu 2, galvenais ar -
guments bija sabiedrības reak-
cija, citu racionālu argumentu 
jau īsti nebija. Neko nejaukt 
nost – tā ir šībrīža tendence. 
Nesen biju Venēcijā, architek-
tūras biennālē, un tur... nebija 
pašas architektūras, bija vien 
ideoloģija, polītika, vēstījumi. 
Vai nav tā, ka tas skaidri aplieci-
na, ka man īsti nav paveicies 
būt īstajā brīdī ministram, kuŗa 
amata laikā tiek uzcelta kon-
certzāle? Pasaules tendence ir 
tāda, ka šobrīd kaut ko nojaukt 
ir... „nestilīgi”. Sarunas par kon-
 certzāles novietni, tātad, tur-
pinās. Jā gan, Kongresu nama 
variants gūtu plašāko sabied-
rības atbalstu, arī būtu ekono-
miski pamatots. Taču jautājums 
ir par iespējām, ko piedāvā Kon-
gresu nama pārbūve – līdzībās 
runājot, nav taču jēgas pirkt 
labas, pat ļoti labas kurpes par 
loti labu cenu, ja tās vienkārši ir 
daudz par mazu.

Jūs esat teicis, ka, lai no -
ņemtu ikdienas stresu, vaka-
ros pēc darba spēlējat kla-
vieres. Vai katru vakaru pēc 
darba spēlējat? 

Labprāt to darītu, bet ko teiks 
mani kaimiņi, kad divos naktī 
esmu pārradies no valdības 
sēdes...

Mūsu saruna notiek dienā, 
kad Čikāgā norisinās Ameri-
kas latviešu apvienības 70., 
tātad jubilejas kongress. Kul-
tūras ministrijai ir gana daudz 
saskares un kopīgu darbu ar – 
es teiktu – mutuļojošo kul-
tūras dzīvi Amerikā. Kādus 
ceļavārdus jūs teiktu turpmā-
kajai sadarbībai?

Tie nebūs ceļavārdi – mūsu 
sadarbības jauda ir spēcīga un 
kļūst arvien spēcīgāka un kva-
litātīvāka. Mēs esam uz ļoti laba 
viļņa, neraugoties uz gaŗajiem 
atšķirtības gadiem. Mans novē-
lējums – uz šī viļņa palikt un tā 
turpināt!

piepildītas vairāk nekā 50–60% 
apjomā. Ar to būs jārēķinās 
pirmām kārtām ekonomiskajā 
aspektā, bet ir arī gluži cil vē-
ciskais aspekts, proti, zinu māk-
sliniekus, kas saka „nē, pus-
tukšai zālei es nespēlēšu!”

Atgriežamies pie pozitīvā! 
Ko nosauktu par pēdējā laika 
pašu pozitīvāko notikumu 
jūsu kā mākslinieka – nevis 
ministra dzīvē?

Piedalīšanās operā „Kar me-
līšu dialogi”, kuŗā man ir brī-

niņa operā bija mana debija 
opermākslā. Biju otrā kursa 
students, kad radās doma šo 
izrādi iestudēt. Padomju laikā, 
kā zināms, ar Jāņa Ķalniņa 
mūziku daudz „neaizrāvās”, bet 
bija jau 1986. – 87. gads, un 
man piedāvāja iespēju dziedāt 
Hamleta lomu, lai gan biju 
stingri nolēmis savu māksli nie-
cisko karjeru saistīt ar kamer-
mūziku. Turklāt guvu iespēju 
uz vienas skatuves dziedāt ar 
saviem izcilajiem studiju bied-

Voldemāra Avena un vienu 
Raimonda Staprāna gleznu. 
Vai ar kādu simbolisku no -
zīmi? 

Manās iecerēs bija ministrijas 
telpas greznot ne vien ar iz -
ciliem pašmāju un trimdas 
mākslinieku darbiem, bet ierā-
dīt vietu arī mākslas studentu 
gleznām. Tas diemžēl neguva 
atsaucību no ekspertu puses. 
Manā ieskatā augstvērtīga lat-
viešu gleznotāju māksla tāda ir, 
neskatoties uz to, kur pats 
mākslinieks dzīvo. Visi esam 
mūsējie.

Ir vēl kāda brīnišķīga Kul-
tūras ministrijas darba pro-
gramma, kas nepazīst robežu, 
‒ tā ir „Skolas soma”, kas jau-
najai paaudzei kā Latvijā, tā 
diasporā piedāvā iespēju iepa-
zīties ar mākslām.

Kad stājos amatā, iepriekšējai 
kultūras ministrei Dacei Mel-
bārdei apsolīju šo viņas izloloto 
programmu turpināt. Un daru 
to ne tikai tāpēc, ka solīju, – tas 
tiešām ir viens absolūts veik-
smes stāsts.

Un koncertzāle – kā veicas 
ar šo ieilgušo projektu? Aizva-
dītajā gadā ap šo laiku mūsu 
sarunu beidzām ar jūsu ieceri 
par nama Elizabetes ielā 2 

// FOTO: Evija Trifanova, LETA

nišķīga loma – Klosteŗa kape-
lāns. Izbaudīju gan mēģinājumu 
procesu, gan izrādes gaisotni 
un, protams, lielisko Pulenka 
mūziku. Vēl arī piedalos “Ma -
dam Butterfly” izrādēs, kur gan 
man ir epizodiska loma, taču 
esmu priecīgs satikties ar 

riem Zigrīdu Krīgeri, Egilu 
Siliņu un mūsu operas „gran-
diem” Laimu Andersoni-Silāri, 
Pēreri Grāveli u. c. Un vēl vienā 
no koncerttūrēm kopā ar Trīs 
tenoriem Amerikā noslēgumā 
katrs no mums dziedāja kādu 
operāriju – es izvēlējos nodzie-
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LF pilnsapulces starplaikā

Latviešu Fonds tagad – miljonārs!
Aicinām mūsu pulkā!

Kliedz, sauc, šausmina
Jaunā Gaita, 306. nr., rudens 2021, 76 lpp.EDUARDS 

SILKALNS
Jaunās Gaitas š. g. rudens lai-

diena vizuālais rotājums ir lielā 
mērā gleznotājas  Dainas Dag-
nijas gleznu reprodukciju zīmē. 
Viņas 1986. gadā darinātā glez-
na “Kliedziens” liek atcerēties 
norvēģa Edvarda Munka slave-
no kliedzienu, kur kliedzējs, ja 
atmiņa neviļ, ir viens un darbs 
ieturēts tumši zilos un pelēkos 
toņos, kurmet Dagnijai kliedz 
kails sarkans divats. Varbūt 
lielā kliedzēja ir māte dzemdību 
sāpēs, bet mazā – viņas bērns, 
kas priecājas par nākšanu pa -
saulē. Daina Dagnija (1937-
2019) lielāko mūža daļu kā 
Otrā pasaules kaŗa trimdiniece 
pavadījusi ASV, bet pēdējos 
astoņpadsmit mūža gadus brī-
vību atguvušajā Latvijā. Par 
viņu izpratīgu apceri JG 306. lpp. 
numuram uzrakstījusi Latvi jas 
mākslas zinātniece Elita 
Ansone.

Kā jau ierasts, žurnālu ievada 
desmit lappuses dzejas. Īpašu 
uzmanību pievērš dzejas vete-
rāniem Andai Līcei un Jānim 
Rokpelnim sekojošā jaunā dzej-
niece Elīna Vendija Rībena. 

Kaut visi, kas reizēm liekam 
rakstuli vai modernāku rīku 
pie papīra, labprāt iepinam 
tekstā paši sevi, gluži tik izteik-
tu egocentrismu kā Elīnai Ven-
dijai vēl nebija nācies uziet. 

ieaugt zālē, es gribu būt logs, 
kas vēro, es gribu būt kāda cita 
izpildīta kustība, es gribu būt 
iekustināta, es esmu sastingusi 
krampjos. es netieku tālāk par 
sevi pašu…”

Vēlmju saraksts turpinās vēl 
nākošajās desmit rindās. Var-
būt JG labvēļi vai kādi dzejas 
draugi varētu nākt dzejniecei 
talkā, uzklausīt viņas izmisuma 
saucienu un palīdzēt viņai tikt 
“tālāk par sevi pašu”?

Prozas sadaļā uzmanību sev 
pievērš Viļa Kasima stāsts “Div-
galvis”. Tā kā šausmu filmām 
Latvijā iecienīts ir apzīmējums 
“šausmenītes”, “Divgalvi”varam 
saukt par šausmeni vīriešu 
dzimtē. Nelielais stāsts sev uz -
manību pievērš ar autora pras-
mi lietišķo stilu savienot ar 
neiespējamiem, pretīgiem, šķe -
bi nošiem notikumiem. Lūk, 
pirmie divi teikumi:

“Pirmais oficiāli zināmais 
galvas recipients Latvijā bija 
Māris Lazdiņš, 27 gadus vecs 
mūziķis ar speciālizāciju uz 
rek lāmas džingliem un padzi-
ļinātu interesi par būvinže nie-

riju. Tolaik galvas pārstādīšana 
bija jauna un riskanta pro ce-
dūra – tā saukto divgalvju droši 
vien bija mazāk par diviem 
tūkstošiem visā pasaulē –, tāpēc 
operāciju Mārim veica Šveicē.” 
Kā tādā Edgara Alana Po 
sacerējumā, spriedze soli pa 
solim pieaug, līdz pie pēdējās 
rindkopas nonākušam pat 
daudzlasītājam, kuŗus maz kas 
vēl spēj pārsteigt, vedas ieklieg-
ties kā tai tur Dainas Dagnijas 
sievietei ar bērnu. 

Gandrīz vai šausmu literā-
tūras žanram var pietuvināt arī 
Iljas Marijas Boļšakova sace-
rējumu “Kad tavas rokas asinīs 
jeb Poncija Pilāta sindroms”. 
Piedāvājot šo tekstu redakcijai, 
autors to nodēvējis par stāstu, 
to pašu vēl atkārtojot “stās ta” 
postskriptā, tomēr redakcija 
izšķīrusies par žurnāla sadaļu 
“Vēsture”. Drusku problemā-
tiski jau sanāk, jo, no vienas 
puses, autors apgalvo, ka stāsts 
“apraksta patiesu gadījumu”, 
bet, no otras puses, piesardzīgi 
skaidro, ka stāsts “balstās uz 
cilvēku atmiņu, kas var arī 

pievilt. Tātad visas personu 
sakritības ar reāliem cilvēkiem 
var būt nejaušas.” Sacerējuma 
darbība notiek Latvijas armijā 
1990. gados, tikai dažus gadus 
pēc Latvijas neatkarības atgū-
šanas. Tekstā ir daudz brutā li-
tātes, jau pašā virsrakstā pie-
minēto asiņu, krieviskas vides 
un gaisotnes. (“Tajos  laikos lat-
viski nerunāja arī daudzi ka -
ŗavīri.”) Stāsts rāda, uz cik 
trausliem pamatiem balstījās 
Latvijas aizsardzība laikā, kad 
nebijām vēl iesaistījušies ne 
NATO, ne ES. Negribot sēt 
nekādas aizdomas, jāatzīmē, ka 
autora vārds liecina par viņa 
etnisko izcelsmi, kas var likt 
šaubīties par viņa vēlmi pa -
stāstīt par brīvo Latviju kaut ko 
labu.

Kā katrā JG numurā, tā arī 
306., ir daudz vēl citas vērtīgas, 
saistošas – vai abas reizē – 
lasāmvielas, bet ko lai dara, ka 
iegadījies recenzents, kam pa -
tīk vērību pievērst tādai man-
tai, kas pirmā ielec acīs!

Visblīvākais vietniekvārda “es” 
samunsturējums lec acīs dzejolī 
ar tieši tādu nosaukumu – “es”:

“es negribu ēst, es gribu 
sacietēt kā akmens, es gribu 

Kā Laiks jau vēstīja, 2. oktobrī 
notika Latviešu Fonda gada sa -
pulce, jau 51. reizi kopš tā dibi -
nāšanas 1970. gadā. Katrs dalīb-
nieks, kuŗš Fondam pa  kāpeniski 
vai arī uzreiz 1000,– dolarus 
noziedo, iegūst tiesības ar savu 
balsi palīdzēt izvēlēties atbal-
stāmos projektus. Šī ie  kārta ir 
padarījusi LF par orga nizāciju, 
kuŗas demokratiskais raksturs 
ļauj pašiem fi  nan cētājiem no -
teikt savu ārtavu nopelnītās 
peļņas izlietojumā.

LF starptautiskie ziedotāji šo 
gadu gaitā ir atradušies visos 
kontinentos, kur dzīvo “vecās 
trimdas” latviešu kopienas – Zie  meļ 
un Dienvidamerikā, Austrālijā, 
Eiropā. Īpaši patī kams pārstei-
gums bija starp klātesošajiem LF 
biedriem ie  raudzīt tikko no Lat -
vijas iera dušos Valteru Nollen-
dorfu un Aiju Ebdenu. Dalīb-
nieku “ziedu laiki” bija 1970. 
gados, kad to skaits sasniedza 
visaug stāko punktu, pietuvojo-
ties tūkstotim, kas gan tagad 
sarucis līdz pašreizējiem 426 da -
līb niekiem. Iesākot gadskārtējo 
sapulci ar klusuma brīdi ie -
priekšējā gada Mūžībā aizgā jušo 
LF dalībnieku piemiņai, Renāte 
Kenney paziņoja, ka 2020. gadā 
pirmo reizi Fonda pamatkapitāls 
sasniedzis vienu miljonu! Aizgā-
jēju ārtavas jo  projām pelna un 
joprojām atbalsta latvietību, un 
turpinās to darīt vienmēr.

2020. gadu Fonds noslēdza ar 
$1 174 311, pirmo reizi pārkāp-
jot miljonu, bet 2012. gada ie -
krājumi $349 947 uz šī gada 
piln  sapulces dienu sasnieguši 
$1 344 828. Līdzekļu vidējais pie   -
augums esot 4-7% ik pa gada 
ceturksni, ieguldot 80% akcijās 
un 20% obligācijās. 2021. gadā 
ienākuši $54 950, izdevumi bijuši 

$11 140. Pa  dome pieņēmusi lē -
mumu lielus testamentāros vai 
parastos ziedojumus, kas pār-
sniedz 5% LF kapitāla – aptuveni 
$55 000– sadalīt sekojoši: iegul-
dījumu fondam 70%; īpašiem 
projektiem 20%, padomes iz -
vēles projektiem 10%.

Projektu pieteikumi 2021. ga -
dam norāda uz nepārprotamu 
spēlfilmu un vispār filmu po -
pulāritāti. Jauninājums ir īpašas 
uzmanības pievēršana jaunie-
šiem. Jau otro gadu, un sa  dar-

aktīvistu paaudzi palīdz virzīt 
īpaša komisija, saistīta ar tuvām 
Gaŗezera saitēm – Valda Grīn-
berga, Sandra Kronīte-Sīpola, 
Elisa Freimane. Līdzīga pro-
gramma paredzēta Rietum-
krasta vasaras skolai Kursa.

Pilnsapulce beigusies, bet LF 
joprojām izdāļā labumus: šo  reiz 
tā bija iespēja noskatīties režisora 
Ivara Selecka filmu, sagatavotu 
Latvijas Simtgades programmas 
„Latvijas filmas Latvijas Simt-
gadei” ietvaros. Filma Turpinā-

būtnes. Jāteic, ie  spaidīgi likās 
Latvijas pedagogi, vienalga kādos 
apstākļos: pa  cietīgi, radoši, uz -
runā bērnus un iesaista, ar jau-
tājumiem ro  sina vēlamās atbil-
des un uz  krītoši nebaidās rū  pē-
ties par vielas nopietnu apgū-
šanu, pie reizes izceļot un cildi-
not izcilniekus. Latvijā skola ir, 
lai mācītos un arī – iemācītos! 
Mūzikas klases tiek uztvertas 
tikpat nopietni, cik matemātika 
vai latviešu valoda, krasā pret-
statā Rietumu vispāriz glīto jo-
šajām skolām. 

 Kusā dzīvojošais Kārlis ne 
tikai apmeklē lauku skolu, bet 
arī pilnasinīgi piedalās ģimenes 
nodarbībās: ar āmuru piepalīdz 
naglot sijas topošajai palīgēkai, 
“dragā” pa aizsalušo uzlietā ūdens 
laukumu ar nūju un ripu ģi -
menes ledushokeja spēlē, kuŗā 
mamma ir pati dedzīgākā ripas 
dzinēja. Un jau mācās vadīt 
milzīgu kombainu.

Gļebs Rīgā dzīvo izteikti ele-
gantā dzīvoklī, apmeklē lielu, mo -
dernu un noteikti izcilu, “krievu 
skolu”, un tiek mudināts, grib to 
vai ne, nodarboties ar vērtīgām 
lietām, pie  mēram, džudo cīņu, lai 
norū dītos, un šacha spēli, lai 
vei  cinātu asu domāšanu. Nevis 
zīmēt un dizainēt iemī ļotos 
super šikos automobiļus...

Arī Zane dzīvo Rīgā, šķiet, Pār-
daugavā, apmeklē labu skolu. 
Kad bērni gaida liecības ar ziņu, 
vai tiek pārcelti uz nākamo klasi, 
vai ne, klasē skaidri pasaka: viņa 
ir pirmajā vietā, visčaklākā. Zane 
nopietni mācās dziedāšanu un ir 
soliste, mazā zvaigzne, bērnu 
grupā “Teika”. Izcili izpilda visu, 
kas tiek sagaidīts, un tikai kād -
reiz saniķojas un izplūst asarās.

Vecā, taču koptā mājā Vec-
piebalgā Anete dzīvo ar veco-

māti, kas aprūpē bērnu un pati 
ar cirvi saskalda malku apkurei; 
māte strādā Anglijā, bet skaipo 
ar meitu. Anete pat stāvīga, pati 
uzcep olas, bet zina, ka “pi  par-
kūkas danco” un sapņo par pilīm 
un princesēm, apgalvojot, ka 
senatnē, tas ir pirms 1200 ga -
diem, te bija vienradži.

Anastasija no Stoļerovas (pie 
Rēzeknes) tīri runā latviski, 
dzīvo īstos laukos, iet viena pati 
agros rītos caur mežu, tumsā, uz 
skolu, kādreiz gan baidoties no 
vilkiem un lapsām. Viņa mākot 
zirgu valodu, un tie patiešām 
nāk, kad viņa sauc. Prātīga, 
apgalvo, ka labi redz, jo mellenes 
daudz ēdot. Klases biedri ar auto-
busu brauc pie viņas ekskursijā, 
kā uz īstu Lejputriju.

Ivars Seleckis ierakstītā in  ter-
vijā norāda, ka dokumen tālais 
kino, tāpat kā tautasdziesmas, ir 
metafora, kuŗā runā vienu, bet 
var saskatīt citu. Šī filma ir viņa 
devums, kas „lai paliek citiem, 
vēsturei. Jo – kas nav pierakstīts, 
tas nav bijis! Mēs esam atbildīgi, 
lai būtu vēsture.”

Paldies Latviešu Fondam par 
iespēju noskatīties šo patiešām 
interesanto filmu!

UZZIŅAI: Papildu infor mā-
ciju par Latviešu Fondu, par 
iestāšanos, projektu pieteik šanas 
noteikumiem, atseviš ķa jiem maza-
jiem fondiem un LF padomi, 
padomniekiem un palīgiem var 
atrast www.latviesufonds.com.

Latviešu fonds aicina visus 
dalībniekus, nākotnes dalīb-
niekus, radus un draugus, vien-
kārši ieinteresentus: satik šanos 
Minesotas Dziesmu svētku St. 
Paulas galvenās viesnīcas at  vēr  -
tajā telpā uz „laimīgo stundu” 
2022. gada 30. jūnijā. Sanā k sim, 
saskan dināsim, sadarbosimies!

SANDRA
MILEVSKA

bībā ar Latvijas slaveno firmu 
Printify, Gaŗezera Vasaras vi -
dusskolas absolventi saņem no 
LF ar latviskiem rakstiem ro  tātas 
noderīgas lietas: mugursomu, 
un šogad uz pleca valkājamu 
auduma maisu. Bet vēl vērtīgāks, 
naudas izteiksmē neizmērāms, 
ir LF dāvinājums – pirmā gada 
bezmaksas līdz dalība kā piln-
tiesīgam Fonda dalībniekam. LF 
iesaisti ar mūsu nākamo latviešu 

jums ļoti sim pā tiskā veidā veselu 
gadu izseko piecu pamatskol-
nieku dzīves līksmēm un krizēm, 
un pro tams, dod arī ieskatu viņu 
skolas un ģimenes dzīvēs. Bērni 
ir zēni un meitenes, pilsētnieki, 
mazpilsētnieki un laucinieki, lat-
viski un krieviski runājoši, da -
žādu profilu skolu apmek lētāji. 
Protams, pirmajā skolas dienā 
neiztikt bez pucēšanās, ziediem 
skolotājiem, vecāku svinīgās klāt -
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Latvijas ārlietu ministrs Indianas universitātē

Izcilās polītiķes, PBLA valdes bijušās priekšsē-
des Vairas Paegles at  mi ņas par Latvijai nozīmīgo 
laiku pēc neatkarības at  gūšanas.

USD 20,–

ALAN BARR,
Latvian Fellow Traveler*

Because I have been to Riga a 
number of times and because I 
follow NATO, EU and Euro pean 
politics, when my partner, Dace 
Kezbers, pointed out that Edgars 
Rinkevics, Latvia’s Mi  nister of 
Foreign Affairs, would be talk-
ing at Northwestern on October 
21. I decided to join the audi-
ence.

The “conversation” was sche -
duled for an hour in the Norris 
Center. The format was an 
interview between the Minister 
and Ian Hurd, Professor of 
Political Science and Director 
of the Weinberg College Center 
for International and Area 
Studies at Northwestern Uni-
versity. For the 45 or 50 min-
utes, Professor Hurd asked 
questions and Minister Rin-
kevics responded. The inter-
view format did not easily allow 
for much elaboration or for the 
expression of opinion or specu-
lation. Primarily, it encouraged 
factual responses and some 
estimates of prospects, stress-
ing the importance of coverage 
rather than speculation.

The first acknowledgement 
was the mutual importance of 
the U. S. and the E. U. to each 
other. From this followed the 
challenge of Chinese aggres-
siveness. The Minister went on 
to recognize the importance of 

better digital development – 
presumably for Latvia. He 
would also like to see a reduc-
tion of energy dependence 
upon Russia, in passing lament-
ing the near-completion of the 
Russian-German pipeline. His 
lament included a reflection on 
the inadequate state of Eu  ro -
pean train connections (a dis-
orienting comment for an 
American to hear). 

Asked about the prospects 
for the upcoming Glasgow 
conference on climate change, 
Minister Rinkevics asserted 
some hopefulness, despite the 
defections of some national 
leaders. His hope rested mainly 
with the ancillary discussions 
among the “experts.” Asked 
how he thought NATO would 
be able to respond to the prob-
lem of forging and maintaining 
an effective alliance, he remind-
ed us that after 9/11 it was 
NATO movement that engaged 
in Afghanistan. Responding 
further to questions about the 
U. S.’s withdrawal from that 
country, he simply said there 
comes a time when you have to 
leave (clearly something Biden 
would have appreciated), not-
ing that few understood that 
the takeover would be quite so 
quick or that removing vulner-
able locals from the country 

quandary can appear in the 
Byelrussian effort to coerce 
immigrants across their west-
ern border or in the issues of 
cybersecurity. Latvia, like so 
many others, struggles with the 
problems of cybersecurity and 
social media and the dissemi-
nation of misinformation (or 
disinformation), nor can it pre-
dict events on its eastern bor-
der. 

The audience of about a 
dozen seemed not to include 
Northwestern students, but 
mostly older adults, perhaps 
from the Latvian or faculty 
community. There was no 
question and answer period 
following, though I did manage 
to cajole my way ahead of the 
photographers to ask about 
how the Minister thought what 
he had referred to as the frac-
tious family of European 
nations would react to the next 
Hungarian elections. Neither 
of us knew if those elections 
would precede or follow the 
next NATO or EU meetings, so 
no clear response was possible.  

*Alan Barr ir Prof. emeritus 
Indianas universitātē North-
western. Būdams literātūras pro -
fesors, viņš seko arī norisēm 
pasaules polītikā, to  starp arī 
“latviešu lietām”.

Rudy Janums was born in 
Riga on the 31st of July 1944 to 
Rasa and Rudolfs Janums. As the 
Soviet army approached Riga in 
its push west, Rudy left his home-
land with his mother and grand-
mother on a ship bound for 
Germany on October 6, 1944, 
exactly one week before the 
Soviet army reached the capital 
and sealed it off from freedom. 
After the war, while living in a 
displaced person’s camp in 
Germany as stateless refugees, 
his brother Girts was born in 
1947.  Rudy’s earliest school 
memories were in the settlement 
of Marchienne-au-Pont, next to 
Charleroi, Belgium where his 
father worked as a coal miner 
and the family lived in very mod-
est conditions. Rudy and his 
brother Girts spoke French as 
well as Latvian and enjoyed read-
ing the still popular Tintin col-
lection of comic books. Rudy’s 
brother Arvids was born in 
Belgium 1953. 

By September 1955, the 
entire family had a sponsor to 
come to America. The family’s 
sponsor in America was Rudy’s 
uncle Auseklis Gothards in 
Port Chester. Auseklis was a 
ship’s captain in Latvia and a 
First Mate in the American 
Merchant Marine and had emi-
grated to America in 1946. 
Rudy boarded the ship SS 
United States one night in Le 
Havre, France to cross the 
ocean to the United States.

 Rudy grew up in New York 
City and was a excellent student. 

He developed a love of the par-
ticularly American pastime of 
Baseball becoming a lifelong 
Brooklyn Dodgers fan. Rudy 
spent many days at baseball 
games in Ebbett’s Field and lis-
tening to Dodgers games on the 
radio.  He also spent hours pitch-
ing baseballs at home. During 
the winter months Rudy loved 
rooting for the New York Rangers 
hockey team.  Rudy maintained 

“an articulate cabdriver”. 
Rudy had a lighthearted way 

of looking at things and often 
found the humor in strange or 
difficult situations. 

Rudy, in addition, had an 
acute interest in finance and 
loved working on the NY 
Futures Exchange where he 
often jokingly told people he 
was “working on my first mil-
lion” and he continued to fol-

I N  M E M O R I A M

his knowledge of the French lan-
guage throughout his life that he 
first learned as a child in Belgium 
and he even taught French lan-
guage in school.

 Rudy attended and graduated 
from NY City College and then 
worked as a substitute teacher in 
the NY City school system. He 
later enjoyed working as a cab 
driver in New York City where 
he felt he could be his own boss. 
He often referred to himself as 

would be quite so difficult.
Perhaps more unexpected 

was the discussion of the diffi-

cult line between international 
and national affairs – especially 
for smaller countries. This 

low his investments. 
On July 1st 1992, Rudy re -

turned to visit his city of birth 
after 48 years in exile.  He sub-
sequently made many trips to 
his original home.  He happily 
accepted recognition as a 
Latvian citizen. 

Rudy passed away in New 
York City on February 6, 2021.

Rudy leaves behind his life-
long friend Lija, his brother 
Ģirts and nephew Alex.
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Jubileja un sasniegts mērķis  
Latviešu gaidu kustība (LGK) ar lielu  prieku, lepnumu un godu gatavojas svinēt 

latviešu gaidisma 100 gadu pastāvēšanu

“No sirds atvainojamies par laika nr. 40 pieļauto kļūdu – bostonietes 
Dzidra Knecht un Maija Galiņa Bostonas Trimdas draudzei ziedojušas 
katra 100 tūkstošu dolaru. Ziedojumu summas dāsnums redakcijā likās 
šiem laikiem neticams! Paldies mīļās dāmas, un atvainojiet, cienījamie 
lasītāji!”

Jūsu Laiks

Pirms vairāk kā simt gadiem, 
pēc Pirmā pasaules kaŗa, Lords 
Bēden-Pauels (Baden-Powell) 
Anglijā dibināja ārpusskolas 
bērnu un jaunatnes audzi nā-
šanas kustību, ko pazīstam kā 
skautismu. Dažus gadus vēlāk 
viņa sieva nodibināja līdzīgu 
organizāciju meitenēm, ko 
pazīstam kā gaidismu. Līdz 
1921. gadam šī kustība bija 
aizceļojusi arī uz Latviju kur 
1922. gada 15. martā Rīgas 
apgabaltiesā apstiprināja Lat-
viešu Gaidu centrālās orga-
nizāciijas statūtus. Tātad, pēc 
apmēram pusgada, 2022. gada 
martā, latviešu gaidisms at -
skatīsies uz 100 gadu pastā-
vēšanu. To svinēsim dažādos 
veidos, laikos un vietās. Martā 
LGK noturēs  dievkalpojumu, 
visticamāk virtuāli, lai pēc 
iespējas vairāk bijušo un ta -
gadējo latviešu gaidu varētu 
pieslēgties. Vasaras beigās, ce -
rams,  Gaŗezerā, paredzēts sali-
dojums visām, kas reiz bijušas 
latviešu gaidas. Arī Latvijā 
augustā notiks īpaša nometne 
simtgades zīmē. Nākamā gada 
laikā sekojiet informācijai plaš-
saziņas līdzekļos par šīm un 
citām iespējām atzīmēt latviešu 
gaidisma simtgadi!

Ir svarīgi minēt, ka Latviešu 
gaidu kustība palīdzēja no  dro-
šināt to, ka latviešu gaidisms 
vispār pastāvējis 100 gadu. 
Otrā pasaules kaŗa bēgļu no -
metnēs Vācijā dibināja Latviešu 
gaidu kustību (LGK), jo bija 

skaidrs, ka Latvijā gaidisms 
nevarēs pastāvēt. Latviešu 
gaidu kustības mērķi bija tie 
paši, proti: veicināt meiteņu 
morālo, intelektuālo un fizisko 
attīstību, vadot viņu pašdarbību 
latviski nacionālā garā  pēc 
gaidisma darbības principiem, 
toties klāt nāca fakts, ka tas 
notiks ārpus Latvijas – ar cerību 
latvisko gaidismu uzturēt dzīvu 
līdz laikam, kad Latvija būs 
brīva, neatkarīga valsts un lat-
viešu gaidisms varēs tur atkal 
darboties. Tautiešiem izklīstot 
pa visu pasauli, Vācijā, Zviedrijā 
un Dānijā vadītājas pulcināja 
meitenes, tomēr LGK nosta-
bilizēja darbību ASV, Kanadā 
un Austrālijā. Domājams, ka 
ļaudis šajās valstīs būs gadu 
gaitā lasījuši par gaidu no  met -
nēm un savās pilsētās pie  dzī-
vojuši gaidu klātbūtni latviešu 
sabiedrībā. Nozīmīgs skaits mei -
teņu un sieviešu pašas būs 
vismaz kādu laiku bijušas ak -
tīvas kādā latviešu gaidu vie-
nībā. LGK saskaņoja darbības 
programmu visās vienībās šajās 
valstīs, rīkoja vadītāju saga ta-
vošanas kursus un apmēram ik 
pa pieciem gadiem kopā ar 
Latviešu skautu kustību rīkoja 
lielās nometnes. Šis saskaņotais 
darbs bijis iespējams, patei-
coties tam, ka gadu gaitā daudz 
vadītāju bijušas gatavas brīv-
prātīgi ziedot savu laiku un 
darbu,  gan vadot nodarbības 
bērniem, gan plānojot un brau-
cot uz nometnēm, gan veicot 

organizatoriskos darbos. Tas 
prasījis ilgstošu atbildības uz -
ņemšanos, ne tikai izpalī dzē-
šanu īslaicīgā projektā.

Kad Latvija atguva neat ka-
rību, nepagāja ilgs laiks līdz 
Rietumos dzīvojošās LGK va -
dī tājas meklēja iespējas atjau-
not darbību Latvijā. Kopā ar 
Latviešu skautu kustību viņas 
rīkoja vadītāju kursus, atjauno-
ja kontaktus ar agrāko laiku 
vadītājiem,  un nu jau 30 gadus 
pastāv Latvijas skautu un gaidu 
centrālā organizācija (LSGCO) 
Latvijā. Gadiem ejot, tā arvien 
vairāk nostabilizējusi savu darbu 
un pamazām gūst atpazīs ta-
mību un atzinību Latvijas sa -
biedrībā, kā organizācija, kas 
veic vērtīgu darbu, audzinot 
Latvijai uzticīgu jaunatni, kas 
izaug par krietniem, atbildī-
giem un izpalīdzīgiem sabied-
rības locekļiem. Ir pamats uz -
skatīt, ka LGK ir savu mērķi 
sasniegusi! Latvijā pulcējas mei   -
tenes, kas sevi sauc par gaidām. 
Viņām ir vadītājas, kas viņas 
audzina un ved nometnēs. 
Latviešu gaidisms pastāv!

Tai pašā laikā līdzīgi kā dau-
dzas organizācijas ārpus Lat-
vijas, arī LGK izjūt maiņas 
sabiedrībā vispār, kā arī tieši 
latviešu sabiedrībā. Visakūtāk 
izjūt to, ka nenāk klāt jaunas 
vadītājas. Vairs tikai trīs pilsētās 
ASV, divās Kanadā un vienā 
Austrālijā darbojas vismaz viens 
pulciņš. Bez vadītājām, kas 
meitenēm plāno un vada no -

darbības, ir nepieciešamas citas 
vadītājas, kas saskaņo visas 
kustības darbu, uztur kontak-
tus un rīko lielās nometnes. 
Sāka trūkt vadītāju, kas uz -
ņemtos tieši šo organizatorisko 
darbu. Trūkst kandidāšu vado-
šiem amatiem. Tādēļ pēc divām 
konferencēm, kur bija iespēja 
situāciju pārrunāt un izvērtēt, 
LGK pilntiesīgās vadītājas no -
lēma kustības darbu pārtraukt 
un latvisko gaidismu uzticēt 
LSGCO. Šā gada jūnijā notika 
balsošana un vadītājas pieņēma 
lēmumu beigt Latviešu gaidu 
kustības darbu.

Šis ir liels, nopietns un emo-
cionāls lēmums. Vadītājas grib 
ar godu pārtraukt organizācijas 
darbu, nevis ļaut tam izgaist 
nebūtībā. Darbs ir liels,  un to 
nesteidzinām. Pats svarīgākais 
ir meitenes, kas pašlaik pieder 
kādai LGK vienībai. Tiek vel-
tītas pūles,  pētot un meklējot, 
kur ir vadītājas un meitenes, 
kas turpinātu pulcēties un  pie -
kopt gaidisma principus savas 
valsts gaidu/skautu organizā-
cijas paspārnē.  Latviešu gaidas 
Kanadā jau kopš 1992. gada  
reģistrējās pie Guides Canada. 
Viņas varēs turpināt to darīt, kā 
arī turpināt vadīt nodarbības 
latviešu meitenēm latviešu va -
lodā. Arī ASV un Austrālijā 
pastāv iespēja reģistrēt meiteņu 
pulciņus pie mītnes zemes 
skautu organizācijas un tur -
pināt darbu tās paspārnē. Lē -
mumi par to, kā turpmākās 

nodarbības varētu notikt, būs 
vietējo vadītāju un meiteņu 
vecāku rokās. Šis darbības gads 
būs pētīšanas, pārdomu un 
pārejas gads.

Latviešu gaidu kustība (LGK) 
ar lepnumu un godu plāno 
nodot LSGCO gaidām simbo-
lisku gaismiņu, lai tā dotu 
spēku vadītājām turpināt dar-
boties kustībā, kas audzina 
latviešu meitenes pēc gaidu 
likumiem un solījuma, lai viņas 
kļūtu par pašapzinīgām sievie-
tēm un atbildīgām pilsonēm.

Tādēļ vēlamies, lai latviešu 
sabiedrība pilsētās, kur līdz šim 
ir bijušas latviešu gaidas, būtu 
informēta par pārmaiņām, kas 
stāv priekšā. Ceram, ka mei-
tenes ar savām vadītājām varēs 
turpināt pulcēties, mācīties par 
āra dzīvi un darīt labos darbus. 
Visticamāk viņas valkās citas 
formas, bet mērķi un principi 
būs tie paši.

Lai arī šai rakstā ziņojam par 
paredzamām beigām organi-
zācijai, kas pastāvējusi cilvēka 
mūža ilgumā, arī ceļam gaismā 
to, ka Latviešu gaidu kustība 
sasniegusi sev nosprausto mērķi: 
uzturēt latvisku gaidismu. Ne -
skumsim par to, ka vairs nebūs 
tā, kā bija, bet priecāsimies par 
panākto! Tai pašā laikā latviešu 
meitenes un sievietes, gan tās,  
kas ir aktīvas, gan tās,  kas reiz 
bijušas aktīvas un šodien ir gai-
das savās sirdīs, varēs svinēt to, 
ka latviešu gaidisms atzīmēs 
simt gadu pastāvēšanu.

Benita Daude (laulībā uz -
vārds Odiņa) dzimusi Rīgā, 
1951.  gada 27.  septembrī. Be -
nita uzauga ļoti strādīgā un 
inteliģentā latviešu – Skaidrītes 
Osis Daudes un Imanta Daudes 
– ģimenē. Jau no agras bērnības 
viņa aizrautīgi dejoja bērnu 
deju ansamblī “Dzirkstelītē” 
un pēc tam ilgus jo ilgus gadus 
turpināja kalpot dejas mākslai 
Latvijas nopelniem bagātajā 
tautas deju ansamblī “Liesma” 
pedagoga Imanta Magones va -
dībā. Kopā ar pārējiem “Lies-
mas” dalībniekiem viņa ar ie -
vērojamiem panākumiem pār-
stāvēja latviešu kultūru pasaulē.

Jauna stipendija
Vītolu fondā nodibināta stipendija dejotājas Benitas Daudes piemiņai, kuŗa 

Mūžībā aizgāja šā gada 7. oktobrī

Skolas gaitas Benita aizvadīja 
Rīgas 25. vidusskolā, kam seko-
ja Rīgas Kultūras un izglītības 
darbinieku technikums, kuŗu 
1977.  gadā Benita pabeidza ar 
izcilību, saņemot diplomu kul-
tūras un izglītības darba spe -
cialitātē ar kvalifikāciju – klubu 
darbinieks pašdarbības tautu 
deju kopu vadītājs. Darba gai-
tas kultūras jomā viņa turpināja 
gan kā kultūras nama vadītāja 
tagadējā Rīgas Kurzemes priekš-
pilsētā, gan arī kā aktīva or -
ganizētāja tolaik tik slavenajām 
diskotēkām Poligrafiķu klubā 
Lāčplēša ielā.

Benita arī uzaudzinājusi čet-

rus krietnus dēlus – Nilu, Miku, 
Ivaru un Reini Odiņus. Gaišā 
piemiņā par mammas mīlestību 
un pēc viņas vēlēšanās dēli 
nodibinājuši In Memoriam Be -
nitas Daudes (Odiņas) stipen-
diju, tā, pēc Benitas ieceres, ir 
novēlēta kādam talantīgam jau-
 nietim vai jaunietei, kas studēs 
dejas, mūzikas vai glezniecības 
mākslu.

Benitas dejas prieks saviļ-
ņojis, priecējis un bagātākus 
darījis daudzus jo daudzus. 
Mīļš paldies dēliem par stipen-
dijas dibināšanu, kas sniegs 
atbalstu kāda jauna censoņa 
izaugsmei!

K Ļ Ū D A S  L A B O J U M S

KRISTĪNE
PUTENE
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S P I L G T S  C I TĀT S

Tā Kariss izteicis savas darbības moto, viesodamies žurnāla IR 
redakcijā, kur viņu intervēja Pauls Raudseps. Jaunais Igaunijas 
Valsts prezidents Alars Kariss (63) plāno klausīties cilvēkos un 
skaidrot valsts mērķus, nevis kritizēt polītiķus.

Kā jūs raksturotu Latvijas un 
Igau nijas attiecības? 

Šādās vizītēs polītiķi vienmēr 
saka, ka attiecības ar Latviju ir 
labākas nekā jebkad. Godīgi 
sakot, tā ir patiesība. Taču, kā 
šodien tiekoties sacīja Saei-
mas priekšsēdētāja, mēs esam 
drau  dzīgi konkurenti, un mums 

ir diskusijas, piemēram, kā vir-
zīties uz priekšu ar Rail Baltica 

projektu. (..) 
Visi milzīgie infrastruktūras projek-

ti Eiropā un pasaulē kavējas, visi maksā 
vairāk, nekā plānots. Nevar stingri noteikt datumu, kad projekts 
tiks pabeigts, tas ir neiespējami. Visticamāk, tas kavēsies, bet tas 
netiek darīts apzināti. To pašu varētu teikt par Latviju. (..)

Baltijas valstīm vienmēr ir grūti vienoties, bet galu galā mums tas 
izdodas. Es savulaik biju Igaunijas valsts kontrolieris un ierosināju 
visām trim valstīm veikt kopēju Rail Baltica auditu. Mums izde -
vās parakstīt vienošanos, taču bija grūti vienoties pat par to, kādu 
ziņojumu gatavosim. vienmēr ir bijusi problēma. Tomēr kaut kādā 
brīdī mums izdodas šīs problēmas atrisināt.

Kas ir jūsu galvenie mērķi kā prezidentam?
Esmu definējis, ka vēlamies, lai Igaunijas iedzīvotāji ir gudrākie 

cilvēki pasaulē. Tas ir tāds jauks formulējums. Manuprāt, zināšanās 
balstīta sabiedrība ir ļoti svarīga. 

Mēs vienmēr esam sevi uzskatījuši par gudriem, par izglītotiem 
cilvēkiem. To parāda arī starptautiskie skolēnu zināšanas vērtējošie 
PISA testi, kuros mums ir diezgan augsti rezultāti (PISA ir starp-
tautiska OECD programma 15 gadus vecu skolēnu zināšanu no -
vērtēšanai, kurā 2018. gadā Igaunijai bija labākie rezultāti Eiropas 
Savienībā un starp vislabākajiem pasaulē – red.). Tātad sākuma 
punkts nav slikts. Tomēr tas [process] nekad nebeidzas. Ja kļūtu 
gudrāki, mums, visticamāk, būtu citi rezultāti arī tādās lietās kā 
Covid-19. Ir svarīgi, ka cilvēki uzticas zinātnei un balsta lēmumus 
faktos, nevis emocijās. (..)

Kā vērtējat ASV un Eiropas attiecības?
ASV pievērš lielāku uzmanību tam, ko dara Ķīna. Mums, Balti -

jas valstīm, ir svarīgi nodrošināt, lai mūsu jautājumi paliek uz -
manības lokā. Lai to panāktu, visām Baltijas valstīm ir jāsadar-
bojas, lai par mums neaizmirstu. Mūsu attiecības ar Krieviju var 
nelikties vairs tik nozīmīgas. Tāpēc mums ir nepārtraukti jārunā 
par šiem jautājumiem.

Šīs attiecības nav vienkāršas, tās nepārprotami ir sarežģītas. Tā -
pat kā Latvijai. Tomēr Krievija ir mūsu kaimiņš. Šobrīd atslēga 
attiecību attīstībai ir Kremlī, nevis Rīgā, Tallinā vai Viļņā. Bet tas 
nenozīmē, ka mums nevajadzētu ar viņiem runāt. Pat tagad notiek 
sadarbība kultūras jomā. Man nebūtu problēma kādā brīdī runāt 
ar Putinu.

“Baltijas valstīm 
jāsadarbojas, lai par 

tām neaizmirstu...”

***
Ar 30 000 ziedu sirdīm 
saka paldies mediķiem

Lai teiktu paldies ārstiem, kuŗi, 
spītējot naida runai tīmeklī un pat 
pandēmijas apšaubīšanai, pa  liek 
savā vietā un turpina cīņu par dzī-
vībām, 25. oktobrī pie Stradiņa 
slimnīcas A korpusa tapa milzīga 
ziedu sirds. Tas ir būvniecības vei-
kalu dāvinājums mediķiem un 
rei zē aicinājums turēties un iz  -
turēt. 

Šiem ziediem bija jāiepriecina. 
Dzimšanas dienās. Vārda dienās. 
Atzīstoties mīlestībā. Taču stin g-
rajā “lokdaunā” tie paliktu neno-
pirkti. Tādēļ uzņēmums nolēma 
visus grieztos ziedus nogādāt 
šurp. “Dāvinām ziedus visiem! 
Izturību! Pašiem veselību!” vēlēja 
veikala Depo darbiniece. Viņas 
kollēga Oksana piebilda: “Spēku 
visu to izturēt. Mēs vēlamies pa -
teikt paldies mediķiem, ārstiem, 
medicīnas māsām, sanitāriem, 
Neatliekamās medicīniskās palī-
dzības dienestam (NMPD), stu-
dentiem, visiem, visiem, kas cen-
šas glābt dzīvības.”

Ziedu sirds netop ātri. Vispirms 
no ķieģeļiem izliek tās karkasu. 
Tad ar metalla sietu veido pamatu 
un tikai pēc tam katru puķi no -
vieto savā vietā, piepildot sirdi ar 
saturu. Tas ir milzu darbs. Atvesti 
30 000 ziedu. 

Slimnīcas Covid-19 nodaļas va -
dītājs Kārlis Rācenis: “Tas ir ļoti 
jauks žests! (..) Tas atbalsts ir ļoti 
nozīmīgs – cilvēki mūs atbalsta 
un jūt līdzi. Pacientu skaits ik die-
nu palielinās. Tas ir tikai ieskrējie-
na sākums, mēs neesam vēl atpū-
tu šies no iepriekšējā uzliesmo ju-
ma un nu ir jāturpina.”

***
Latvija atgādina – ES ārējās 

robežas jāstiprina
22. oktobrī pēc dalībvalstu val-

dību vadītāju apspriedes Eiropas 
Komisijas prezidente Urzula fon 
der Leiena pavēstīja – lai gan vai -
r ā kas dalībvalstis pieprasa, tomēr 
Brisele nepiešķirs līdzekļus žogu 
būvniecībai. “Es ļoti skaidri iztei-
cos, ka Eiropas Komisijā (EK) un 
Eiropas Parlamentā ilgstoši ir bi -
jusi nostāja, ka   dzeloņstieples un 
mūŗus mēs nefinancēsim,” viņa 
teica.

Eiropas Komisijas prezidentes 
Urzulas fon der Leienas izteiku-
mi, ka Brisele nepiešķirs līdzekļus 
žogu būvniecībai uz ārējām robe-
žām nelegālās imigrācijas plūsmu 
apturēšanai, neietekmēs šo pro-

cesu uz Latvijas robežas. Tā Latvi-
jas Televīzijai atzina iekšlietu mi -
nistre Marija Golubeva (Attīstībai/
Par!): “Mēs jebkuŗā gadījumā 
esam valdībā pieņēmuši lēmumu 
atvēlēt valsts budžeta financēju-
mu valsts ārējās robežas infra-
struktūrai. Līdz ar to tas neapturēs 
nekādus procesus mūsu pusē.” Lai 
varētu ātrāk izbūvēt ārējās robežas 
infrastruktūru, Iekšlietu ministri-
ja gatavo priekšlikumus, kas no -
vērsīs administrātīvos šķēršļus 
saistībā ar būvprojektu.

***
ANO aicina Latviju pārskatīt 

bēgļu polītiku uz Latvijas 
austrumu robežas

 Apvienoto Nāciju Organizācijas 
(ANO) Augstā komisāra bēgļu 
jautājumos birojs (UNHCR) aici-
na Latviju pārskatīt līdz šim īste-
noto patvēruma meklētāju polī  -
tiku uz Latvijas-Baltkrievijas ro -
bežas, aģentūru LETA informēja 
UNHCR.

Birojs ir sagatavojis ziņojumu, 
kuŗu ir saņēmis Ministru kabi-
nets (MK) un Iekšlietu ministrija 
(IeM). Ziņojumā UNHCR atzīst 
un izprot izaicinājumus, ar ku  ŗ-
iem Latvija saskaras attiecībā uz 
situāciju pie robežas ar Baltkrie-
viju, un piekrīt Latvijas valdības 
bažām par patvēruma un migrā-
cijas polītizēšanu.

Tomēr, UNHCR skatījumā, pa -
mattiesības lūgt patvērumu un 
neatkāpšanās princips, kas nav iz -
ņēmums, būtu jāievēro arī ārkār-
tas situācijās. UNHCR uzskata, ka 
ar ciešu sadarbību un kopīgu ap -
ņemšanos ievērot bēgļu aizsar-
dzības pamatprincipus situāciju 
var pārvaldīt uz tiesībām balstītā 
veidā un saskaņā ar starptautis-
kajām tiesībām, humanitārajiem 
standartiem un Eiropas tiesību 
aktiem cilvēktiesību jomā un 
bēgļu aizsardzībai. UNHCR ir ga -
tavs turpināt techniskas konsultā-
 cijas ar Latviju, lai rastu pareizu 
risinājumu cilvēkiem, kuŗiem ne  -
pieciešama starptautiskā aizsar   -
dzība un kuŗiem tiktu nodrošinā-
ta efektīva piekļuve patvērumam, 
un viņu patvēruma pieteikumi 
tiktu izskatīti, izmantojot godīgas 
un ātras patvēruma procedūras.

***
“Es ticu, ka šis laiks izgaisīs 

kā ļauns murgs...”
Gunāram Astram – 90

Gunārs Astra pēc atbrīvošanas 
no ieslodzījuma 1988. gadā // 
Foto: Leona Astras privātais 
archīvs

Vēsturnieku ieskatā mūsdienās 
Gunāra Astras personību nereti 
uzlūko kā sava veida ikonu – viņu 
dēvē par “20. gadsimta latvieti”, 
par “nacionālās pretošanās sim-
bolu”. Viņa izturēšanos 1983. gada 
represiju kampaņas laikā var uz -
skatīt par zināmu etalonu – ne -
kādas liecības čekistiem un “Pē -

dējais vārds”, kuŗā viņš pasaka 
visu, ko domā par šo režīmu. Taču 
aiz šā ārēji monolītā tēla bija dzīvs 
cilvēks, kuŗa personība – tāpat kā 
visiem – piedzīvoja dažādas attīs-
tī bas stadijas.

22. oktobrī Gunāram Astram 
būtu 90 gadu jubileja. Taču nu jau 
vairākas desmitgades viņa jubile-
jas mēs pieminam, ja var tā teikt, 
aizmuguriski. Paša Gunāra Astras 
nav mūsu vidū jau 33  gadus. Ja 
kopš tā laika viņu joprojām atce-
ras un par viņu runā, tātad var 
teikt, ka viņa nozīme mūsu tautas 
vēsturē jau ir izturējusi zināmu 
laika pārbaudi.

“Es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā 
ļauns murgs. Tas dod man spēku 
šeit stāvēt un elpot. Mūsu tauta ir 
daudz cietusi un tādēļ iemācījusies 
un pārcietīs arī šo tumšo laiku 
(..),” šādi savu runu, kas vēlāk tiek 
nodēvēta nevis par aizstāvības, 
bet gan apsūdzības runu, pirms 
38 gadiem – 1983. gada 15. de  -
cem brī, tiesā noslēdz tiesājamais 
Gunārs Astra, kuŗš dažas dienas 
vēlāk ar spriedumu tiek atzīts par 
sevišķi bīstamu recidīvistu un 
notiesāts uz septiņiem gadiem 
sevišķa režīma kolonijā, kā arī 
pieciem gadiem nometinājumā.

Astras leģendārais pēdējais 
vārds, kuŗā viņš nenoliedza savu 
pārliecību, sakot, ka Latvija ir ti -
ku si okupētā, tā ir pārkrievota, ka 
padomju vara pārkāpusi cil   vēk-
tiesības un nav ievērojusi de  mo  -
kratiskās pamatbrīvības, jau uz   -
reiz izpelnījās plašu ievērību – 
Astras domubiedru tiesas zālē 
nelegāli ierakstītais teksts tika 
pār   sūtīts Rietumu radiostacijām, 
turklāt tas plašu rezonansi ieguva 
ar radio Brīvā Eiropa starpniecību.

***
Spilves lidlaukā – lidmašīnas 

nolaišanās vingrinājums

Spilves lidlaukā norisinājās 
ASV Speciālo operāciju spēku Ei -
ropā gaisa kuģa MC-130J Com-
man do II nolaišanās vingrinā-
jums, demonstrējot ātru augstas 
mobilitātes raķešu artilērijas sistē-
mas (High Mobility Rocket Arti l-
lery System – HIMARS) atgādā ša-
nu un izvēršanu, informēja Ai z-
sardzības ministrijā (AM). 

Vingrinājuma laikā tika pār-
baudīta ASV Speciālo operāciju 
spēku mobilās uguns atbalsta 
platformas spēja, praktiski veicot  
raķešu sistēmas HIMARS atgā-
dāšanu ar gaisa kuģi MC-130J 
mazā lidlaukā, nekavējošu iz -
vēršanos pie skrejceļa,  simulētu 
šaušanu un ātru raķešu sistēmas 
novākšanos ar uzkraušanos at -
pakaļ gaisa kuģī ar maksimālu 
gatavību ātri doties uz citu vietu. 
Raķešu artilērijas sistēmas izvēr-
šana un uzkraušanās atpakaļ lid-
mašīnā aizņēma vien aptuveni 15 
minūtes.

Raķešu artilērijas sistēmas 
HIMARS atgādāšanu un izvērša-
nu vēroja Latvijas aizsardzības 
mi  nistrs Artis Pabriks (Attīstībai/
Par!) un ASV vēstnieks Latvijā 

Džons Kārvails. HIMARS ir augs-
tas precīzitātes raķešu artilērijas  
sistēmas ar aptuveni 500 kilo-
metru darbības rādiusu. HIMARS 
ir īpaša, jo uzreiz pēc izbraukša-
nas no lidmašīnas ir gatava raidīt 
raķeti.

***
Latvijā lokdauns

No 21. oktobŗa Latvijā ieviesti 
stingri ierobežojumi attiecībā uz 
pulcēšanos, sabiedriskām aktvi tā-
tēm, tirdzniecību, pakalpoju-
miem, mācībām un citām klātie -
n es norisēm ar mērķi samazināt 
Covid-19 straujo izplatību. Tāpat 
vakaros un naktīs noteikta māj-
sēde, paredz valdības lemtais.

Proti, cil vēki laikā no pulksten 
20 līdz 5 pa  liek mājās; Tirdz nie-
cības vietas klātienē strādā no 
pulksten 6 līdz 19; mājsēdes laikā 

iziet no mājas drīkst dažos ga -
dījumos; jāaizpilda apliecinājums; 
aizliegti privāti pasākumi, pulcē-
šanās vairāk nekā vienas mājsaim-
niecības ietvaros; nedrīkst notikt 
piketi un sanāksmes; vecāki, kuŗi 
nedzīvo kopā ar saviem bērniem, 
drīkst tikties, ja nav slimi ar 
Covid-19 vai nav jāizolējas, u. c. 



LAIKS 2021. gada 30. oktobris – 5. novembris10

L AT V I JA  D I E N U  R I T Ē J U M Ā V Ē S T N I E C Ī B U  Z I ŅA S
(Turpināts no 9. lpp.)

Kultūras mantojuma 
sarakstā iekļauj 

zolīti, cimdu adīšanu un puzurus. 
Nacionālā kultūras mantojuma 
(NKM) padome, izvērtējot līdz 
2021.gada 15. jūnijam iesūtītos 
pie  teikumus, no astoņiem pieteiku-
miem atlasīja sešus, kuŗu ie  snie-
dzējiem ar ekspertu palīdzību tika 
dota iespēja savus pieteikumus 
papildināt un precīzēt. Par sešu 
jauno vērtību iekļaušanu Nacio nā-
lajā NKM sarakstā pa  dome lēma 
4. oktobŗa sēdē. Ņe  mot vērā, ka 
vairākiem pieteiku miem vēl bija 
nepieciešami pre cīzējumi, galīgais 
lēmums tika pieņemts 18. oktobrī.

Nemateriālā kultūras mantoju-
ma padomes sēdē 18. okotbrī pie-
ņemts lēmums par sešu jaunu 
vērtību iekļaušanu Nacionālajā 
nemateriālā kultūras mantojuma 
(NKM) sarakstā, aģentūru LETA 
informēja Latvijas Nacionālā kul-
tūras centra (LNKC) pārstāve 
Lin da Ertmane. Viņa pavēstīja, ka 
iekļaušanai Nacionālajā NKM 
sarakstā 2021.gadā apstiprinātas 
sešas vērtības: danču tradicija 
Rīgā, latviešu etnografisko cim-
du adīšanas tradicijas un pras-
mes, Latvijas kāršu spēle zolīte, 
puzuri un to darināšana Jelgavā, 
tradicionālie psalmu un bēŗu 
dziedājumi Stirnienē un Zem-
gales rakstaino brunču aušana 
stellēs ar velkamo ierīci.

Ziņas sakopojis  P. Karlsons

Pētniece Džesika Žirardi

Vieta tikusi izvēlēta, lai ir aiz-
vējš, lai ir tie audziņi pasargāti no 
vēja. Latvijas Radio devās skatīt 
dobi, kurā aug safrāna krokusi, 
kopā ar vides risinājumu institūta 
izpilddirektori Inesi Suiju-Mar -
kovu un arī idejas iniciātori, in - 
s titūta pētnieci, italieti Džesiku 
Žirardi. Viņa pastāstīja, ka safrāns 
ir ļoti īpašs augs, to sauc par sar-
kano zeltu, un tā ir dārgākā garš-
viela pasaulē. Par sarkano zeltu 
jeb dārgāko garšvielu safrānu vei-
do tas, ka drīksnu novākšana ir 
roku darbs un no viena zieda var 
iegūt tikai trīs drīksnas. Tādējādi, 
ja vēlas iegūt vienu gramu safrāna, 
tad ir vajadzīgi 150 ziedi. Viena 
kilograma cena varot sasniegt pat 
10 tūkstošus eiro.

Dobe, kuŗā aug no Italijas un 
Nīderlandes Džesikas Žirardi ves-
tie safrāna krokusi, nav liela, jo 
šobrīd tas ir tikai eksperiments. 
Taču pētniece vērtē, ka Latvijā au -
dzēts safrāns nav nekas neie -
spējams.

nī bas vaļaspriekam – gleznošanai –, 
savulaik mākslinieka Jāņa Anma-
ņa mudināts, pievērsās vien pirms 
20 gadiem.

“Esmu palicis slinks uz glez no-
šanu, jo visu laiku aizņem raks tī-
šana,“ par savu 85. jubilejas izstādi 
“Gadījumi” saka kinorežisors, 
rakstnieks un arī gleznotājs Jānis 
Streičs. Pēdējo divu gadu laikā ta -
puši tikai divi darbi. Viens no 
tiem – “Mēness iela Rīgā’’. “Es sa -
lasīju kripatiņas, kas mājās bija 
pieejamas, jo daudzas jau izklī-
dušas ir. Es netirgojos, bet dāvinu. 
Man nav saraksta, kam uzdāvi-
nāts,” stāsta Streičs. “Man patīk 
būs skolniekam. Patīk, ka ir meis-
tari, uz kuŗiem skaties ar cieņu un 
godbijību. Ka tev nekas nav sa -
kāms galvā, ka tu visu mūžu esi 
skolnieks.” 

***
Latviešu valodā pieejama spēle 

viltus ziņu ķeršanai
Kembridžas universitāte ir iz -

strādājusi tiešsaistes spēli Go Vi  r-
al!, kas balstīta uz zinātnisku teo-
riju par “apsteidzošo atspēkošanu” 
(pre-bunking) jeb “vakcinēšanu 
pret dezinformāciju” (inoccula-
tion).Tās mērķis ir veicināt spēles 
spēlētāju un visas sabiedrības iz -
turētspēju pret dezinformāciju un 
maldinošu informāciju. Spēle ir 
pieejama arī latviešu valodā, por-
tālu Delfi informēja Valsts kan-
celejā. Go Viral! spēle latviešu va -
lodā bez maksas ir pieejama saitē 
www.goviralgame.com/lv un lieto-
jama desktop vai mobilajā versijā. 
Latviešu valoda ir 12. valoda, kurā 
tulkots zinātnieku radītais izglī-
tojošais tiešsaistes rīks, un Go 
Viral! tiek izmantots vairākās val-
stīs pasaulē, piemēram, Fran cijā, 
Vācijā, Italijā, Čechijā, Igaunijā un 
citviet. Spēle pieejama arī krievu 
valodā. Spēle ir paredzēta ikvie-
nam interesentam, Valsts kancele-
jai spēles populārizēšanas laikā 
īpašu izmanību pievēršot sabied-
rībai vecumā no 15 līdz 40 ga -
diem. Arī šajās vecuma grupās 
de  zinformācija un maldinoša in -
formācija joprojām ir šķērslis, 
kādēļ daudzi vakcinēšanos līdz 
šim atlikuši par spīti vakcīnu 
pieejamībai.

Piemēram, šī gada oktobŗa vidū 
16-17 gadu vecuma grupā Latvijā 
vakcinācijas kursu noslēguši bija 
tikai 46%, 18-29 gadu grupā – 
57%, savukārt 30-39 gadu gru -   
pā – 56%. Latvijai ir būtiski kāpi-
nāt vakcinācijas aptveri visās ve -
cuma grupās, lai sasniegtu kopējo 
valsts mērķi vismaz 70 – 75 % 
apmērā.

***
Priekuļos – safrāna raža

Oktobris, arī novembŗa sā -
kums, valstīs, kuŗās iegūst pasaulē 
dārgāko garšvielu – safrānu –,  ir 
tā vākšanas laiks. Šoruden arī Lat-
vijā, Priekuļos, Vides risinā juma 
institūta izmēģinājumu laukā ir 
izaudzēti pirmie safrāna krokusi 
un iegūta, lai arī vēl pa  visam 
maza, tomēr pirmā safrāna raža.

kāpieni, kas ūdenim ļauj lēnām 
plūst upē.

***
Leģendārajam kafijas 

dzirnaviņu Straume autoram 
Mintautam Kārlim Lācim – 90

Viens no pirmajiem dizaine-
riem Latvijā, leģendāro kafijas 
dzir naviņu Straume autors Min-
tauts Kārlis Lācis šovasar no  svi-
nējis 90. dzimšanas dienu. 

Mintauts Kārlis Lācis

Savulaik kafija malta daudz. 
Dzirnaviņas uzlabotas, to forma 
mainījusies, bet, stāstot par da -
žādiem risinājumiem pilsētvides 
grafiskajā noformējumā, noteikti 
jāmin Mintauta Lāča pirmā iz -
glītība – keramiķis. Un tā vien 
šķiet, ka vairāki priekšmeti iz  ska-
tās kā tikko noņemti no keramiķa 
virpas – pat viņa savulaik veidotās 
rotaļlietas.

Mintauts Kārlis Lācis: “Biju no -
strādājis desmit gadus par pa  snie-
dzēju Mākslas akadēmijas Kera-
mi kas nodaļā, un tad kollēga 
Gaumigs, kuŗš arī strā dāja aka -
dēmijā, uzaicināja iestāties Rūp-
nieciskā dizaina nodaļā. Iz  turēju 
eksāmenus, sāku mācīties un pie-
vērsties praktiskām lietām.  Pēc 
akadēmijas beigšanas mani pa -
ņēma uzņēmumā “Straumē”, ku -
ŗas direktors tobrīd bija Mier val-
dis Cers. Tapa pirmā kafijas kanna 
ar elektrisko aizdedzi, ar kontaktu 
ieslēdzama, bija arī elek triskās 
šķē res. Bija arī elektriskā dzēšgu-
mija, gaismas ķermeņus taisīju un 
visādas rotaļlietas.”

***
Latvija Oskaram 

virza filmu “Bedre”
Latvija jau 14. reizi izvirza fil-

mu, kas pretendēs uz nomināciju 
ASV Kinoakadēmijas balvai Os -
kars, sacenšoties katēgorijā “Labā-
kā ārzemju filma”, un Nacionālā 
kino centra (NKC) izveidotā eks-
pertu komisija apspriedē un bal-
sojumā vienojusies izvirzīt reži so-
res Daces Pūces spēlfilmu “Bed-
re”. Kā informēja NKC pārstāve 
Kristīne Matīsa, Latvijas studiju 
iesniegtos pieteikumus izvērtēja 
NKC izveidotā ekspertu komisija. 

Ekspertu izvērtēšanai tika pie-
teiktas trīs pilnmetrāžas spēlfil-
mas  Pūces “Bedre”, Dāvja Sīma ņa 
“Gads pirms kaŗa” un Lailas Pa -
kalniņas “Spogulī”. Ekspertu ko -
mi sija attālinātā diskusijā apsprie-
da visu filmu potenciālu un ie -
spējamo rezonanci dažādās audi-
torijās, atzinīgi novērtējot katras 
filmas atsevišķās un atšķirīgās 
kvalitātes.

***   
Jāņa Streiča “Gadījumi” – 

kinorežisora gleznu izstāde
Latvijas Zinātņu akadēmijas 

otrā stāva izstāžu zālē iekārtota 
Zinātņu akadēmijas goda locekļa, 
kinorežisora Jāņa Streiča gleznu 
izstāde “Gadījumi”. Meistars jau-

Par Rīgas Svētā Pēteŗa 
baznīcas īpašnieku varētu 

kļūt nodibinājums

Pēc gadu desmitiem ilgas ne -
skaidrības jautājums par Rīgas 
Svē tā Pēteŗa baznīcas īpašumtie-
sībām ir sakustējies. Saeimas at -
bildīgās komisijas sēdē deputāti ir 
lēmuši, ka dievnama īpašniekam 
ir jābūt Rīgas Svētā Pēteŗa baznī-
cas nodibinājumam, kuŗam baz-
nīca būs arī jāatjauno. Taču ne -
skaidrības rada tam mērķim it kā 
paredzētie vairāk nekā 30 miljo -
ni eiro, kuŗus esot gatavs financēt 
Vā  cijas parlaments. Baznīcas no -
di binājums gan ir pārliecināts, ka 
plānotā nauda būs. Savukārt citi 
uzskata, ka tik lielu celtni nodibi-
nājums nevarēs apsaimniekot, 
norādot, ka par to būtu jārūpējas 
vairākām pusēm.

***
Saeima konceptuāli 

atbalsta 2022. gada valsts 
budžeta projektu

Saeima 25. oktobrī konceptuāli 
atbalstīja likumprojektu “Par 
valsts budžetu 2022. gadam”, kuŗā 
nākamā gada valsts konsolidētā 
budžeta ieņēmumi tiek plānoti 
10,6 miljardu eiro apmērā, savu-
kārt izdevumi – 12,4 miljardu 
eiro apmērā.

Kā uzsver valdība, 2022. gada 
valsts budžetā nozīmīgs financē-
jums paredzēts ārstniecības per-
sonu, pedagogu un iekšlietu no -
zarē strādājošo darba samaksas 
pieaugumam. Tāpat paredzēti no -
zīmīgi papildu līdzekļi ar valsts 
drošību saistītiem pasākumiem.

***
Rēzeknē radīts jauns vides 

objekts “Ūdens pods” 

Lai Rēzeknes pilsētu padarītu 
pievilcīgāku, upes krastā izvei -
dots jauns vides objekts – lielfor-
māta trauks, kam dots nosauku-
ms “Ūdens pods”. Tā autors ir 
Valdis Majevskis, kuŗš savu vei-
kumu pozicionē kā modernās 
stilistikas veidotu atsauci uz Lat-
gales keramikas mantojumu, iz -
mantojot vienu no populārāka-
jām Latgales keramikas saimnie-
cības trauku formām. Ko par jau-
no vides objektu domā iedzīvotāji?

“Man liekas, ka krūze ir pārāk 
liela salīdzinājumā ar tiem pa -
kāpieniem. Vieta ir laba, ideja arī 
laba, bet pārāk liels.” “Nav latga-
liski, man gribas siltās krāsas, tur 
nav silto krāsu.” Trauks ir sa  gāzts 
un vērsts ar skatu uz upi, radot 
iespaidu, ka no tā tek ūdens. Zem 
trauka no ak  mens izveidoti pa -

ZVIEDRIJA. 2021. gadā 
dzejniekam, tulkotājam un di -
plo  mā tam Jurim Kronbergam 
paliktu 75 gadi. 2021. gada 20. 
oktobrī Latvijas vēstniece Zvied-
rijā Ilze Rūse un vēstniecības 
darbinieki godināja Juŗa Kron-
berga piemiņu dzejnieka atdu-
sas vietā Stok holmas Meža ka -
pos. Juris Kronbergs ir bijis tilts 
starp Latviju un Zviedriju, dodot 
iespēju Latvijas rakstnieku un 
dzejnieku darbiem ienākt Zvied-
rijā. Pateicoties Juŗa Kronberga 
darbam, tieši Zviedrijā no Ziemeļvalstīm latviešu literātūra ir pār-
stā vēta visplašāk. Latvijas vēstniecība un Zviedrijas-Latvijas sa  dar-
bības fonds rīko pasākumus Juŗa Kronberga atcerei un literā tūras 
tulko šanas tematikai.

Latvijai, jo īpaši kā Zviedrijas tiešajai kaimiņvalstij, ir ļoti svarīgi 
skaidrot Latvijas valsts Simtgades vēsturi, ieskaitot ilgos okupācijas 
gadus un atgūšanos no tiem. Viens no Juŗa Kronberga pēdējiem tul-
ko jumiem zviedru valodā bija Noras Ikstenas romāns “Mātes piens”, 
kuŗš tika izvēlēts tulkošanai, lai veicinātu izpratni zviedru sabiedrībā 
par tai kaimiņos esošās valsts vēsturi un vēstures notikumu ietekmi 
dažādu paaudžu iedzīvotāju pārdzīvotajā. 2020. gadā šī grāmata 
ierindojās Zviedrijā lasītāko grāmatu starpā.

KRIEVIJA. No 15. līdz 18. oktobrim Latvijas vēstnieks Krie-
vijā Māris Riekstiņš reģionālā vizītē apmeklēja Krasnojarsku, 
Ačinsku un Noriļsku. Vēstnieka Māra Riekstiņa vizītes mērķis Kras-
nojarskas apgabalā bija tikties ar latviešu diasporu, lai apzinātu un 
atbalstītu tautiešu intereses, apmeklēt polītiski represēto piemiņas 
vietas, kā arī tiekoties ar apgabala amatpersonām apzināt ekono mis-
kās un kultūras sadarbības iespējas ar Latviju. Vēstnieks M. Riekstiņš 
teica atklāšanas uzrunu un piedalījās Krasnojarskas latviešu nacio-
nālās kultūras biedrības “Dzintars” 30 gadu jubilejas svinībās. Svi-
nīgajā pasākumā tika godināta biedrības vadītāja Klaudija Muhina, 
kā arī atzīmēti bijušie ilggadējie vadītāji, tai skaitā Ausma Vancāne. 
Pasākumā klātesošos priecēja biedrības deju un dziesmu kopa. 
Svētkos piedalījās arī igauņu, lietuviešu un poļu kultūras biedrību 
dalībnieki, kā arī Krasnojarskas administrācijas amatpersonas. 
Savu kārt, Ačinskas pilsētas centrālajā bibliotēkā vēstnieks tikās ar 
Ačinskā dzīvojošajiem etniskajiem latgaļiem, kuri gadu desmitiem 
cenšas saglabāt savu valodu un tradicijas. Krasnojarskas un Ačins -
kas bibliotēkām vēstnieks dāvināja grāmatas latviešu un latgaliešu 
valodās, kā arī atbildēja uz klātesošo interesējošiem jautājumiem 
par norisēm Latvijā. 
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Oktobŗa vidū Rietumeiropa un 
Latvija saskārās ar divām no -
pietnām sabiedrības integrācijas 
problēmām. Patiesībā abas ir labi 
zināmas, vien daži pēdējo dienu 
notikumi vēlreiz par tām atgā-
dināja. Pirmā saistīta ar islāma 
ienākšanu “vecajā kontinentā”, 
otrā – ar Latvijas krievvalodīgo 
dzīvi Krievijas mediju telpā. Vis-
pirms par islāmu. Trešdiena, 13. 
oktobris, Kongsbergas pilsētiņa 
netālu no Norvēģijas galvaspil-
sētas Oslo. Kāds 37 gadus vecs 
dānis Espens Andersens-Brotens 
ar šaujamloku un citiem ieročiem 
nogalina piecus cilvēkus – četras 
sievietes un vienu vīrieti. Pats 
slepkava sevi par vainīgu neuz -
skata. Patlaban ar viņu nodarbo-
jas tiesu medicīnas eksperti. Me -
diji ziņo, ka vīrietis pirms četriem 
gadiem pievērsies islāma reliģijai. 
Izteiktas aizdomas, ka notikusi    
tā saucamā “pašradikalizācija”, 
akls naids pret pasauli, kas nove-
dis pie nejauši sastaptu cilvēku 
slepkavības. Ievērojot Andersena- 
Brotena psichisko stāvokli, Nor-
vē ģijas policija pagaidām atturo - 
ties notikušo kvalificēt kā terrora 
aktu. Piektdiena, 15. oktobris, Lī 
pie jūras (Leigh-on-Sea) pilsētiņa 
netālu no Lielbritanijas galvas-
pilsētas Londonas. Nezināms uz -
brucējs vietējā Belfeiras metodis-
tu baznīcā nodur Konservatīvo 
partijas polītiķi, britu parlamenta 
deputātu Deividu Eimsu, kuŗš 
baznīcā pieņēma vēlētājus. Poli-
cija slepkavību raksturo kā terrora 

Iluzorā integrācija
aktu, ko izdarījis kāds Ali Harbi 
Ali, divdesmit piecus gadus vecs 
Somālijas izcelsmes islāmists. Piekt-
diena, 15. oktobris, Vācijas pilsēta 
Ķelne. Pilsēta, kas gadsimtiem ilgi 
tikusi uzskatīta par Vācijas kato-
licisma centru. Šeit atrodas viens 
no grandiozākajiem pasaules diev-
namiem – Ķelnes Doms. Turp-
māk šajā Reinzemes metropolē 
musulmaņu dievnami (tādu ir 
35) drīkstēs ar skaļruņiem no mi -
nareta aicināt uz lielo piektdienas 
lūgšanu. Mošejas kalpotāja jeb 
muedzina sauciena ilgums – līdz 
piecām minūtēm. Ķelnes birģer-
meistere Henriete Rekere sociā la-
jā tīklā Twitter paziņojusi: “Ķel ne 
ir reliģiskās brīvības un daudz-
veidības pilsēta. Katru, kuŗš iero-
das tās Centrālajā dzelzceļa sta-
cijā, sveicina Doma baznīcas zva-
ni. Bet daudzi Ķelnes iedzīvotāji/ 
iedzīvotājas ir arī musulmaņi. Tā -
pēc muedzina sauciena atļau šana 
ir respekta izrādīšana.”

Bet vai islāms ir piederīgs Ei -
ropai? Diezin vai. Un kam tad 
domāts muedzina sauciens – mu -
sul maņiem jeb vāciešiem, kuŗi 
gatavi konvertēties islāmā? Ma -
nuprāt, Rekere kļūdās, ja domā, 
ka šāda “respekta izrādīšana” sek-
mēs sabiedrības integrāciju. Tie - 
ši otrādi! 15. oktobrī žurnāla 
“Focus” interneta portālā parā-
dījās Vācijā dzīvojoša palestīnieša 
Achmeda Mansura komentārs 
“Vai vācu pilsētās jāskan muedzi-
na saucienam? Es esmu musul-
manis un tomēr saku “nē”“! Man-

surs prognozē, ka “muedzina 
saucieni tikai sašķels Vāciju”, jo 
“rītā viņi pieprasa līdztiesību, va -
karā jau sludina, ka islāms ir vie-
nīgā patiesā reliģija”. Tāpat Man-
surs atgādina, ka “pieaugošajā is -
lāma klātbūtnē ir paslēpts jau  tā-
jums par Eiropas identitāti”. Ķel nē 
patlaban dzīvo ap 120 000 musul-
maņu (12 % no visiem pilsētas 
iedzīvotājiem), te atrodas lielā -
kais Vācijas musulmaņu diev-
nams. Saprotams, līdz totālai is -
lamizācijai pagaidām vēl tālu.  
Tas, par ko brīdina Mansurs, ir 
Eiropas sašķelšana un iekšēja de -
s tabilizācija. Katrs muedzina sau-
ciens, katrs terrora akts vai reliģis-
ka naida motivēta slepkavība šo 
tendenci tikai padziļina. Turklāt 
sašķeltībai var būt pirmajā mo -
mentā nevainīgas, bet patiesībā 
tālejošas sekas. Pašreizējais “krei-
si-zaļais” pagrieziens Vācijas polī-
tikā kļuvis iespējams arī tāpēc,    
ka 10% vāciešu pēdējās vēlēšanās 
balsojuši par partiju “Alternatīva 
Vācijai”. Šī partija iestājas pret 
imigrāciju un valsts islāmizāciju. 
Lielākā daļa no tās atbalstītājiem 
ir kādreizējie kristīgo demokratu 
vēlētāji. Ja nesenajās vēlēšanās 
aizejošās kancleres Angeles Mer-
keles kristīgo demokratu partija 
būtu saņēmusi nevis 24 %, bet gan 
34 % balsu, šis Latvijai draudzī-
gais polītiskais spēks visdrīzāk 
būtu pārstāvēts arī nākamajā val-
dībā. Patlaban Eiropas rietumos 
atskan balsis, ka lielākais ES ap -
draudējums esot Polija. Tās grēki 

ir lieli! Jo Polijas Konstitucionālā 
tiesa lēmusi, ka šīs valsts konsti-
tūcijai (Satversmei) Polijas terri-
torijā ir lielāks juridisks spēks 
ne kā ES Lisabonas līgumam. Bet 
ironija ir tāda, ka tieši Polija ir tā, 
kas šodien kopā ar Lietuvu un Lat-
viju sargā “veco Eiropu” no Balt-
krievijas diktātora Lukašen ko 
organizētajām migrantu (kuŗu 
vidū ir arī radikālie islāmisti) 
straumēm.

Un tagad par Latviju. Diemžēl 
mūsu valstī atkal pieaug saslim-
stība ar Covid-19 vīrusu. Bet šai 
saslimšanai ir dīvains raksturs. 
Izrādās, vīruss zina, kādā valodā 
runā cilvēks un kādas televīzijas 
pārraides viņš skatās! Sociālajos 
tīklos parādījušies vairāku ārstu 
novērojumi Latvijas slimnīcās. 
Proti – ap 80 % no visiem Covid- 
19 pacientiem, kuŗiem šajā laikā 
nepieciešama slimnīcas aprūpe, ir 
tā saucamie “krievvalodīgie”. Zi -
not to, ka šo cilvēku daļa starp 
Latvijas iedzīvotājiem ir 40 % vai 
pat nedaudz mazāka, tas ir nepro-
porcionāli daudz. Vēl kāda likum-
sakarība – gandrīz neviens no 
šiem slimniekiem nav vakcinējies 
pret Covid-19. Kāpēc? Jo daudzi 
Latvijas krievi joprojām dzīvo 
kaimiņvalsts informācijas telpā. 
Jau veselu gadu Krievijas medijos 
vērojama mērķtiecīga Rietumos 
ražoto Covid-19 vakcīnu – “Pfi-
zer”, “Moderna”, “Janssen”un “As -
tra Zeneka” diskreditācijas kam-
paņa. Nemitīgi tiek stāstīts par to, 
kā tās “nedarbojas”, pat “nogalina”. 

Sākumā šķita, ka tas tiek darīts      
ar mērķi iekarot tirgu “Sputņik” 
vak cīnām. Tagad redzam, ka šai 
dezinformācijai ir arī polītiski 
mērķi, ka tā ir viena no Krievijas 
hibrīdkaŗa sastāvdaļām. 

Latvijā līdz 15. novembrim 
izsludināta “mājsēde”. Slēgti dau-
dzi veikali, atcelti kultūras un 
sporta pasā kumi, pagarināts sko-
lē nu brīv laiks. Tikmēr citviet Ei -
ropā dzīve palēnām atgriežas nor-
mālās slie dēs. Tā nu iznāk, ka Lat-
vijā vak cinētie vai pārslimojušie 
iedzīvo tāji kļuvuši par ķīlniekiem 
tiem, kuŗi vairāk tic Krievijas pro-
pagandai nekā medicīnai. Sabied-
riski aktīvais liepājnieks Aigars 
Prūsis savā Twitter kontā @Prusis 
20. oktobrī raksta: “Ja divās nedē-
ļās neatrodas komunikācijas ie -
spēja ar 70+, kas dzīvo Krievijas 
informācijas telpā un neizdodas 
viņus sapotēt, tad jebkādu ierobe-
žojumu atstāšana bērniem/jau-
niešiem kļūst par viņu nākotnes 
laupīšanu. Ja vakcīnas vietā gaida 
PSRS kaŗaspēka atgriešanos, tur 
nekas nav glābjams!” Tas ir vēl pie-
klājīgi pateikts. Lūk, ko šodien dau-
dzi latvieši runā savās virtu vēs – 
krievu oficieru madāmas nepotē-
jas, slimo un mirst, bet mūsu bēr-
niem ir liegta skola un sporta no -
darbības. Izrādās, dezinformā-
cijas vīrusi šodien ir tikpat bīsta -
mi (ja ne bīstamāki!) kā fizisko 
slimību izraisītāji.

Tas, ka polītiķi neievēro pašu 
pieņemtus likumus un sabiedrībā 
pieņemtos uzvedības noteikumus, 
nav nekas jauns. Meli un iz  lik ša-
nās nereti pavada dažu labu ceļā 
uz varas virsotnēm, un droši vien 
katrā valstī iedzīvotāji varētu mi -
nēt vismaz dažus polītiķus, kuŗi 
zaudējuši uzticību savas dubult-
morāles dēļ. 

Izņēmums nav arī Latvijas paš-
ieceltie “tautas vadoņi” – Ainārs 
Šlesers un Aldis Gobzems. Kā 
zināms, abi nodibināja partijas, 
rīkoja protesta pasākumus, aici-
nāja “gāzt režīmu” un iecelt “pa -
reizos” cilvēkus gan Valsts prezi-
denta amatā, gan nekavējoties 
mai nīt valdību. Un, protams, vī -
russ un pandēmija, viņuprāt, bija 
vismaz izdomāta, noteikt obligā -
tu vakcināciju atsevišķām profe-
sijām nedrīkstot, jo tas būšot ge -
nocīds, diskriminācija un pat ho -
lokausts. Sekotāju un atbalstītāju 
viņiem netrūka. Latvijā, arī Ru -
mānijā un Bulgārijā, kur Krie -
vijas informācijas telpai ir liela 
ietekme, ir viszemākā vakcinācijas 
aptvere Eiropas Savienībā. Un 
Lat vijā turklāt darbojas šie divi 
Kremļa trubadūri, kuŗi jau vairs 
pat neslēpj savus uzskatus.

Ainārs Šlesers vēl pirms kāda 
laika sociālajos tīklos rakstīja, ka 
abi ar sievu nolēmuši nevakci-
nēties, bet tad pagājušajā nedēļā 
atklājās kāds pavisam interesants 
fakts. Pareizāk, Šlesers pavisam 

Karjera par cilvēku dzīvības cenu
neapdomīgi to atklāja pats, acīm-
redzot, gribot Latvijai uzgāzt kār-
tējo dubļu spaini. “Tautas vadon-
is” ierakstīja sociālajos tīklos, ka 
abi ar kundzi tagad dzīvojot Ap -
vienotajos Arābu Emirātos (AAE), 
Dubaijā. Pats par sevi tas nebūtu 
nekas pārsteidzošs, jo katrs var 
dzīvot tur, kur vēlas, it sevišķi, 
tuvojoties Latvijas rudenim un 
ziemai, ja vien maciņš to atļauj. 
Bet savā ierakstā Šlesers, protams, 
stāsta, cik laba dzīve ir Dubaijā un 
ka tur viss notiek ļoti pareizi un 
labi, nekas tur neesot aizvērts, lai 
iebrauktu AAE vajadzīgs tikai 
tests, turklāt testējot arī vakcinē-
tos. Latvijā, pēc Šlesera domām, 
tieši vakcinētie esot visbīstamā-
kie, jo visvairāk izplatot infekciju. 
Sava ieraksta beigās Šlesers nevar 
atturēties, neuzgāžot dubļus arī 
Valsts prezidentam Egilam Levi-
tam un eksprezidentam Valdim 
Zatleram – proti, viņi vazājoties 
pa saviesīgajiem pasākumiem (at -
vainojos par izteikumu, bet tieši tā 
raksta Šlesers), tādēļ esot saslimuši 
pat pēc otrās potes. To, ka, pirm-
kārt, viņi saslima vieglā formā, 
tāpat arī to, ka par iespēju saslimt 
arī vakcinētajiem, tikai vieglāk, 
mediķi stāsta gandrīz katru die-
nu, “vadonis” nepiemin. Otrkārt, 
viņš “nav pamanījis”, ka Valsts 
prezidentam ir jādodas vizītēs un 
ne visas var atlikt, un ka Valdis 
Zatlers vispār nemēdz “vazāties”. 
Tomēr trakākie meli ir stāstā par 

Dubaiju un AAE. Dubaijā, pēc 
oficiāliem datiem, vakcinēti ir 
96,4 (!) procenti iedzīvotāju. Ofi-
ciālajā AAE interneta mājaslapā 
rakstīts, ka AAE un arī Dubaijā 
var iebraukt tikai vakcinētie. Tā -
tad vēl vieni meli – Šlesers ar kun-
dzi ir vakcinējušies, bet saviem 
Latvijā pamestajiem atbalstītā-
jiem stāsta, ka nevakcinējas. Un 
vēl – 20. oktobrī kļuva zināms, ka 
pēc inficēšanās ar Covid-19 miris 
Šlesera partijas “Latvija pirmajā 
vietā” viens no dibinātājiem un 
pēc tam par ģenerālsekretāru ta -
pušais Arnis Cimdars, kuŗš 20 
gadus, līdz pat 2019. gadam, bija 
Centrālās vēlēšanu komisijas 
(CVK) priekšsēdētājs. Cimdars 
bija ļoti aktīvs sava bosa atbalstī-
tājs un vakcīnu pretinieks. Tiesa 
gan, ziņas par to, vai viņš bija vak-
cinējies, vai arī mēģinājis iz  man-
tot viltotu vakcinēšanās sertifi-
kātu, ir pretrunīgas. Jebkuŗā gadī-
jumā tas būtu jānoskaidro poli-
cijai, bet daudzi sociālo tīklu lie-
totāji jau visai dzēlīgā stilā ir ap -
jautājušies Šleseram, kāpēc savu 
uzticamo partijas kareivi nepa-
ņēma līdzi uz Dubaiju, ja jau tur 
ielaiž nevakcinētos, jo tad ģenerāl-
sekretārs nebūtu inficējies, smagi 
saslimis un aizgājis Mūžībā. Pro-
tams, uz šiem jautājumiem “va -
donis” neatbildēja, bet sociālajos 
tīklos ievietoja Putina foto ar ie -
rakstu, ka ir jādzird Krievijas pre-
zidenta runa šī gada Valdaja 

forumā Krievijā, kuŗā Putins ap -
galvoja, ka bez Krievijas lielās 
starptautiskās organizācijas neva-
rot pastāvēt: “Es jums varu apgal-
vot – ja Krievija izstātos no vienas 
no šīm organizācijām, tad varē-
sim paskatīties, kas ar šīm orga ni-
zācijām notiks. Un jautājums būs, 
vai tajās gribēs palikt arī citas val-
stis. Ziniet, tikumu mācīšana ne -
vienam nav vajadzīga!” Ar vārdu 
sakot, Šlesers jau pat vairs neslēpj 
savu atzinību Putinam un Krie-
vijas ideoloģijai.

Aldis Gobzems savus uzskatus, 
ja tādi vispār ir, nekad nav slēpis. 
Vēl pandēmijas sākumā, pagājušā 
gada martā, kādā raidījumā, vai-
cāts, kā vērtēt tos cilvēkus, kuŗi 
neievēro karantīnu un ierobežo-
jumus, viņš pauda: “Attopieties, 
jūs tiešām nesaprotat? Es atvaino-
jos par rupjību – jūs stulbi esat? 
Varbūt jūs paši nenomirstiet, 
varbūt sapratīsiet, kad kāds tuvi-
nieks saslims vai jūs puspilsētu 
aplaidīsiet?”. Toreiz viņš arī aici-
nāja valdību noteikt stingrākus ie -
robežojumus, visiem nēsāt mas-
kas. Tagad Gobzema nostāja ir 
tieši pretēja, un arī viņš aicina gāzt 
valdību, nepakļauties ierobežo ju-
miem un tml. Nesen izskanēja 
ziņa, ka Gobzems esot inficējies, 
pats viņš apgalvo, ka viegli pārsli-
mojis, jo viņam esot pareizs un 
veselīgs dzīvesveids, kas pasargā 
no nopietnas slimošanas. Viņš arī 
apgalvo, ka esot ievērojis visus 

ierobežojumus, tomēr neatklāj, 
kad ir slimojis un vai piedalījies 
paša rīkotajos protestos pirms vai 
pēc slimības. 

Abi “vadoņi” par noteikumu 
pārkāpšanu ir saņēmuši naudas 
sodus, bet, acīmredzot, sponsori 
ir pietiekami dāsni, un abus “re -
žīma gāzējus” tas neuztrauc. Arī 
Gobzems ne reizi vien ir runājis 
par to, ka jādraudzējas ar Krieviju, 
ka Latvijai ir nepareiza attieksme 
pret Krievijas ideoloģiju. Meli, 
dezinformācija un demagoģija ir 
“vadoņu” ikdienas palīgi cīņā par 
iekļūšanu varā, turklāt varas augs-
tākajos ešelonos. Pārsteidz tas 
cinisms un atklātā necilvēcība, jo 
Šlesers un Gobzems, tāpat kā 
daudzi viņu līdzskrējēji ir gatavi 
ziedot cilvēkus, pakļaut viņus nā -
ves riskam, saslimstot ar Covid-
19, izmantot  viņus kā lietas, kuŗas 
tiek aizmestas, kad tās vairs nav 
vajadzīgas. Daudzi tagad ironizē, 
ka Latvija nu tiešām ir pirmajā 
vietā, kā apgalvoja Šlesers, tikai 
diemžēl melnajā sarakstā – ar lie-
lāko un straujāko inficēšanos visā 
Eiropas Savienībā. Cilvēku dzīvī-
bas un valsts drošība pret pār-
desmit cilvēku varas alkām - tāda 
ir šo “vadoņu” filozofija. Tas, ko 
nesaprotu – kāpēc šos “vadoņus”, 
kuŗi iznīcina tautu un valsti, ne -
sauc pie kriminālatbidības. Jo 
viņu sirdsapziņa nepamodīsies – 
tās vienkārši nav.
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Aprakstot iespaidus no nesenā 
brauciena uz Rīgu, jūtos tāpat, 
kā Selmas Lāgerlēvas Gēsta Ber-
lings, kam prieks ar bēdām bija 
kopā savērts. Es priecājos, ka šo -
dien Rīga daudz vairāk nekā 
pirms diviem gadiem, var sevi 
uzskatīt par īstu kosmopolīta 
pilsētu. Ielās vēroju pretimnā-
cējus visvisādos tērpos, īpaši sie-
vietes ar izteiktu savdabīgu stilu. 
Šo gaisotni var arī manīt kultūras 
pasākumos, pasaules klases res-
to rānos un veikalos, bet, manu-
prāt, visiespaidīgāk, – no ļaudīm 
ielās un, vērojot ārvalstu stu-
dentus Rīgas universitātēs. Ielās, 
kur kādreiz redzēja tikai baltas 
sejas, tagad var manīt visādas: 
baltas, melnas, dzeltenas. Pat šai 
Covid laikā ārvalstu studenti 
turpina braukt uz Rīgu studēt, 
turklāt lielā skaitā. Man pašam 
radās iespēja piedalīties šajā 
starptautiskajā vidē, kad Rīgas 
Juridiskā kolledža aicināja mani 
sniegt vieslekciju studentiem no 
Turcijas. Lekcija izvērtās tīri hu -
moristiska, jo daudziem angļu 
valoda bija minimāla. Es lietoju 
tā saukto Sokratisko pasnieg ša-
nas metodi, kur lekcija sastāv 
galvenokārt no lektora jautā ju-
miem un studentu atbildēm. 
Tādēļ, lai labāk formulētu jau-
tājumus un izstrādātu atbildes, 
mēs visi “konsultējāmies” ar i n -
ternetu mobilajos telefonos un 
uz vietas tulkojām atsevišķus 
vārdus un pat frazes no angļu 
valodas uz turku un otrādi. Tā 
mēs lekcijas laiku pavadījām 
smiedamies, tulkojot un sarunā-
joties. Iedomājieties, Amerikas 
latvietis Latvijas galvaspilsētā 
la  sa lekciju angļu valodā studen-
tiem no Stambulas un Ankaras! 
Kas gan var būt starptautiskāks?

Turpretim, ja šodien staigā pa 
Vecrīgu, var tikai nožēlot, kā šī 
pilsētas daļa ir pa gadiem mai-
nījusies. Kad es pirmo reizi – 
1985. gadā lēnām staigāju pa 
šaurām un akmeņainām Vecrī-
gas ielām, biju sajūsmināts par 
pilsētas neparasto kluso šarmu 
un vienreizīgo mājīgumu. Un 
tad, sākot ar 1989. gadu, sāka at -
vērties tūrisms un radās resto-
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rāni ar reklāmām, afišām un 
piebūvētām āra terasēm. Tā lē -
nām Vecrīgā attīstījās komer ciā-
la gaisotne.  Šodien, lai pacienātu 
tūristus bez Covid sertifikātiem, 
gandrīz visi restorāni ir neomu-
līgi cieši sabāzuši galdus ārpusē, 
paša restorāna priekšā, tieši uz 
ielas.  Gaŗām ejot, knapi var iz -
spiesties cauri. Tā Vecrīgas se -
nais šarms un klusums ir pazu-
dis. Daži teiktu, ka tas ir vajadzīgs 
ekonomisks progress, bet mani 
tas skumdina.

Staigāt pa Rīgas ielām nav 
joks, jo tūdaļ ir sagaidāms ikdie-
nas uzbrukums.  Katrā brīdī no 
visām debess pusēm tev, staigājot 
pa trotuāru, var milzu ātrumā 

uzdrāzties kāds velosipēds vai 
mopēds. Vai, kā man notika,  
stalts vīrs, kuŗš, stāvot uz lielas 
vienriteņa riepas, traucas pretī, 
aizrāvies sāniski skatoties pāri 
ielai ar mobilo telefonu rokā. Tā -
dus bezatbildīgos ar vārdiem ne -
var adekvāti aprakstīt. Jāskatās 
bilde (skat. foto).  Acīmredzot 
mopēdus un līdzīgus aparātus 
var arī izīrēt kuŗš katrs no kā -
dām deviņām firmām, maksājot 
9 – 10 centus par minūti vai 10 – 
20 eiro par dienu. Protams, tāda 
situācija tūristam rada problē-
mas. Ejot pa ielu, lai  apbrīnotu 
Rīgas jūgendstila architektūru, 
visu laiku jāskatās, vai kāds ar 
mopēdu nenobrauks. Tādēļ kat-

ram, kam rūp sava dzīvība, de -
rētu ceļojumā līdzi ņemt ķer-
meņa bruņas, kā seniem grie-
ķiem un romiešiem, jo ar ķiveri 
vien nepietiks. Nav skaidrs, ko 
par šo problēmu domā pašval-
dība, un vai vispār kaut ko dara? 
Lēš, ka esot aizliegts braukt ātrāk 
kā 20 km stundā. Bet ja tiešām  
tā ir, tas ir pilnīgs absurds! Kā 
var tādu rēgulu īstenot? Vai uz 
katra stūra dežurēs policists?

Cīnoties, lai iegūtu ES digitālo 
Covid sertifikātu, sanāca maz -
liet iepazīties ar valsts birokrati-
ju, kas mūsu mazā zemītē dūšī - 
gi zaļo un vareni zied. Pirms pā -
ris dienām Delfi citēja Ministru 
prezidentu Krišjāni Kariņu: 
“Esmu pateicīgs, ka dzīvojam 
tīrā un efektīvā demokratijā, kad 
ne man, ne Valsts prezidentam, 
ne Saeimas spīkerei nav auto-
ritāras varas.” Viņš neiekļāva ze -
māka ranga – Rīgas pašvaldības 
darbiniekus, kuŗiem, manuprāt, 
ir pilnīga autoritāra vara. Valsts 
iestādēs uzņem, ja ne vienmēr 
laipni, tad vismaz pieklājīgi. Bet 
vienā Rīgas pašvaldības ap  kaim-
ju iedzīvotāju centrā, kur laip-
nība un pieklājība būtu īpaši 
svarīga, vēl arvien dominē auto-
ritārā, nelaipnā padomju laika 
rupjība. Piedzīvojums sākās, kad 
pa tālruni iepriekš rezervēju lai-
ku un aizgāju uz norādīto vie tu 
Rīgā, Daugavpils ielā 31, lai iz -
drukātu nupat iegūto Covid ser-
tifikātu. Vestibils pilnīgi tukšs. 
Aiz letes sēž divas dāmas, kam 
smaidi jau sen sejās nodzisuši, 
un cītīgi pēta savus datorus. Es, 
cepuri godbijīgi noņēmis, stāvu 
un gaidu. Paiet minūte, divas. Es 
uzdrošinos mazliet noklepoties, 
lai arī auditoriski reģistrētu sa -
vu klātbūtni. Viena beidzot du s   - 
mīgi mani apskata. “Kas jūs 
tāds?” viņa prasa. Es atklāju savu 
vajadzību. “Vai jums laiks rezer-
vēts?” Saku, ka ir gan. “Cikos?” 
14:15 – es saku. “Bet tagad ir ti -
kai 14:00. Jūs esat atnācis par 
agru.” (Atgādinu, ka tai brīdī 
ves  tibilā nekas cits nenotiek.) Es 
paraustu plecus, nu, un? Tas vi -
ņas apvaino. “Tad jums jāgaida 
līdz 14:15!” Pieticīgi nosēžos 

turpat blakus uz soliņa. Pienāk 
14:15. Tagad abas dzer kafiju un 
pļāpājas. 14:20 es atkal uzdro ši-
nos noklepoties. Viena uz mani 
atkal dusmīgi paskatās. Pēc mi -
nūtes saka: “Nāciet šurp!” “Vai 
pie jums,” es muļķīgi prasu. “Vai 
jūs te kādu citu redzat? Kas bija 
par vajadzību?” Īstenībā apkal -
pē bija vismaz divas dāmas. Es 
otro reizi izstāstu vajadzību. “Vai 
pilnvaru esat parakstījis?” viņa 
prasa. Kas tā tāda? Tā man pir-
mā dzirdēšana, un to es dāmai 
izstāstu. Viņa, kavēta, nopūšas: 
“Tad būs jāsāk pa jaunu!” Mīļais 
Dievs, vai viņa runā par visu to 
gaŗo sertifikāta iegūšanas proce-
su?! Izrādās, ka tomēr tikai par 
pašu pilnvaru, ar kuŗu es viņai 
atļauju (!) man izdrukāt serti fi-
kātu. Parakstu pilnvaru, un viņa 
beidzot, diezgan sakaitināta, ser-
tifikātu izdrukā. “Nākamreiz ie -
rodaties laikā,” viņa šķiroties no -
rūc. Laimīgā kārtā es skaidri 
varu apgalvot, ka tur nu gan 
nekad savā mūza neatgriezīšos!

Lai gan parasti par restorāniem 
es nemēdzu rakstīt,  Trīs pavāri 
pie Zviedru vārtiem Vecrīgā īpa-
ši izceļas ar savu kulinārijas iz -
cilību un unikālajām prezentā-
cijām, kādas Amerikas restorā-
nos neesmu redzējis. Katrs res-
to rāns pasniedz maizi, bet pie 
Trīs pavāriem pirms izcilas mal-
tītes maize kopā ar mērcītēm 
tiek pasniegta kā   ekspresionista 
Džeksona Poloka glezna. To 
ra  da viesmīlis, uz speciāla papīra 
galda virsū mākslinieciski smi-
dzinot aromātiskas mērcītes. 
(La  bi gan, ka viesmīlis nebija Po -
loka stila perfekcionists. Tad 
glezna būtu radīta uz grīdas.) 
Maltīti var nobeigt ar ... gurķu 
saldējumu, kas tiek drāmatiski 
pasniegts zem izverdoša vulkāna 
dūmiem. Jāpiemin, ka gurķu 
saldējums ir īpaši iegūta garša, 
kas man vēl jāattīsta.

Arī priecājos, ka mani divi 
iecienītākie Rīgas krogi  
(Vecmeita ar kaķi Vecrīgā un 
Trīs vīri laivā Avotu ielā) nav pa 
Covid laiku slēgti. Tikai alus ta -
gad maksā divreiz dārgāk nekā 
pirms diviem gadiem.

Ja nu kāds no Covid paliek 
bagāts, tās ir Bolt un Wolt firmas, 
līdzīgas UberEats un DoorDash 
Amerikā. Jau no paša rīta un 
visu dienu ar velosipēdiem un 
tiem nolādētiem mopēdiem pa 
ielām braukā jaunieši ar Wolt vai 
Bolt kastīšveida mugursomām, 
izvadājot pasūtītās maltītes no 
restorāniem. Bolt firmai arī ir 
taksi pakalpojumi, un viņi izīrē 
mopēdus. Vispār, izņemot Bolt, 
taksīši no Rīgas ielām ir tikpat kā 
pazuduši. Rīgas Baltic Taxi kād-
reiz esot bijušas darbībā kādas 
100 mašīnas, bet tagad strādājot 
tikai 20.

Un vēl šis tas, kas varētu in -
teresēt.

Liekas ka populārākā kulturālā 
izprieca Latvijā šodien ir seriāls 
“Emīlija. Latvijas preses karalie-
ne”. Seriāla centrā ir leģendārā 
preses izdevēja Emīlija Benja mi-
ņa, ko tēlo Guna Zariņa. Stāsts 
par Benjamiņu atklāj ļoti plašu 
pagājušā gadsimta 20. un 30. 
gadu notikumu panorāmu un 
vēsturisku personību galeriju. 

(Turpinājums 13. lpp.)

Būtu jāpamēģina...

Bezatbildīgs riteņotājs pašā Rīgas centrā
Vai tas būtu arī mans nākamais transports?! Jo – “ja nevarat 
viņus pārspēt, pievienojieties viņiem!”
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Čekus rakstiet Inesei Zaķis –
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

Cena 45,– USD

Cena 45,– USD

(Turpināts no 12. lpp.)

Seriāla sludinājumus redz 
visās malās. Noskatījām pirmās 
divas serijas. Patiesi izcili visos 
aspektos. 

Te daži praktiski padomi.
Rimi pārtikas veikalos pirm-

dienās pulcējas praktiski noska-
ņoti seniori, jo ar Rimi kartiņu 
dod 10% atlaides visam iepirku-
mam.

Ja grib izvairīties no cīņām ar 
birokratiem, jāzina, ka gandrīz 
visu šodien Latvijā var paveikt 
elektroniski. 

Bez mobilā telefona ir grūti 
iztikt. Maksājumi ar ASV kredit-
kartēm darbojas bez traucēju-
miem. 

Ja vēlēsies pieprasīt ES Covid 
sertifikātu, bez datora klāsies 
grūti. Arī drukātājs derētu.

Jā vēlies runāt ar firmu konsul-
tantiem pa telefonu, tagad ir ilgi 
jāgaida - tāpat kā Amerikā.

Uz teātriem der biļetes nopirkt 
laicīgi. Latvijā teātri ir populāri, 
un biļetes ātri izpārdod. Tā kā 
mums pagāja vesela mūžība tikt 
pie sertifikātiem, biļetes uz vi -
siem teātriem, kuŗus vēlējamies 
redzēt, jau bija izpārdotas. 

Bet vismaz ar vienu mums 
laimējās. Dailes teātra jaunajā 
Stikla zālē skatījām divas lielis-
kas mūzikālas monoizrādes tai 
pašā vakarā - Patrika Zīskinda 

“Kontrabass” ar Aldi Siliņu Kon-
trabasista lomā un Džoannas 
Murejas Smitas “Dziesmas tuk-
šai vietai” ar Ēriku Egliju-Grāveli 
Sievietes lomā. 

Pirmā daļā aktierspēle bija 
lieliska. Es nekad nedomāju, ka 
varēšu gandrīz divas stundas 
nosēdēt, klausoties monologu 
par viena mūziķa dzīvi un kā 
kontrabass mūziķa dzīvi sarež-
ģījis, varbūt pat sabojājis. Bet 
kontrabass arī bija viņa labākais 
draugs. 

Otrā daļa bija daudz jautrāka. 
Dažādas sievietes dažādos laikos 
satiek leģendārās divdesmitā 
gad simta zvaigznes Edīti Piafu, 
Billiju Holidu, Džudiju Garlandu 
un Patsiju Klinu. Katrai no sa -
staptajām dīvām ir dažas no vi -
ņas populārākajām dziesmām, 
kuŗas dziedošā aktrise ar savu 
šarmu lieliski izpilda kopā ar 
pavadošajiem mūziķiem.  

... Sēžot Delta lidmašīnā uz 
Bo  stonu, man domas atgriezās 
pie tiem trakiem mopēdu šofe-
riem Rīgas ielās. Ienāca prātā 
amerikāņu teiciens: ja nevarat 
viņus pārspēt, pievienojieties vi -
ņiem! (When you can’t beat them, 
join them.)    Varbūt man de  rētu 
iestāties kvalificētu mopēdu va -
d ītāju treneru kursos? Brīvs laiks 
man būtu. Pasniegšana man 
patīk, un es varētu doties uz 
Rīgu tos mežoņus apmācīt, kā 
kļūt par atbildīgiem mopēdis-
tiem, kas ievēro satiksmes un 
citus būtiskus noteikumus....

LAIKA GRĀMATA
PIEDĀVĀ

Informātīvi bagāta un ērti lie tojama grāmata – ceļvedis par 
Latvijas sakoptākajām pilīm un muižām, parkiem un pasto-
rā tiem, seniem viduslaiku cie tok šņiem, barona un klasicisma 
rezidencēm.

Teksti arī angļu un vācu valodā.

JĀNIS ZILGALVIS

LAIKS CEĻOT. 3. DAĻA

ANITA UZULNIECE

„MANS 
KINO (UN) 
LAIKS”
288.lpp., bagātīgi illustrēta

Laikā, kad vairāk  
kavējamies atmiņās, nevis 
piedzīvojam  vizuālās un 
skaņu mākslas klātienē, 
grāmatu draugus iepriecinās 
šis izdevums. Ārzemju 
latviešiem īpaši patiks 
apraksti par filmām, kas 
stāsta par mums, pasaules 
vējos izkaisītajiem, – par 
krokodilu mednieku
Dandiju, Livonijas 
pusķēniņu fon Fitinghofu, 
filmu „Es esmu latvietis”, 
kur vienuviet vai visas 
latviešu slavenības – Vaira 
Vīķe-Freiberga, Gunārs 
Birkerts, Laila Freivalde, 
Austris Grasis, Valdis Kup-
ris, Andris Kārkliņš... 

Džeksona Poloka motīvs Rīgā

Gurķu saldējuma gaidās

Kopā ar studentiem no saulainās Turcijas. Redakcijas piezīme: 
Jānis Bolis ir ilggadējs vieslektors Latvijas jaunajiem juristiem 
un mediācijas teorijas celmlauzis Latvijas jurisdikcijā
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MĀRIS 
BINDERS

ANDRIS NELSONS
ASV
18., 19., 20., 23., 26., 27. no -

vembrī Andris Nelsons un Bo -
ston Symphony Orchestra. Symp-
ho ny Hall, Boston, MA

Vācija
11., 12. novembrī Andris Nel-

sons un Gewandhausorchester 
Leipzig. Gewandhaus zu Leipzig

9., 10., 11.  decembrī Andris 
Nelsons un Berliner Philhar mo-
niker. Philharmonie Berlin

AINĀRS RUBIĶIS

Vācija
5., 20., 26.  novembrī, 6., 

11. decembrī Ainārs Rubiķis di -
riģē Dmitrija Šostakoviča ope  ru 
“Deguns”. Komische Oper Ber lin

7., 13. novembrī Ainārs Rubi ķis 
diriģē Kurta Veila operu “Ma  ha-
gonijas pilsētas spožums un posts” 
(Aufstieg und Fall der Stadt Maha-
gonny). Komische Oper Berlin

12.  novembrī Ainārs Rubiķis 
un Viviane Hagner. Komische 
Oper Berlin

JĀNIS LIEPIŅŠ

Vācija
1., 6., 17., 18., 19., 27. novem-

brī, 10., 16., 25. decembrī Jānis 
Liepiņš diriģē dejas izrādi “Mo   -
zart”. Nationaltheater Mannheim

5., 16. novembrī, 23. decem-
brī Jānis Liepiņš diriģē Volfgan-
ga Amadeja Mocarta operu 
“Burvju flauta”. Nationaltheater 
Mannheim

7.  novembrī, 18.  decembrī 
Jānis Liepiņš diriģē P. Čaikovska 
operu “Jevgeņijs Oņegins”. Na -
tio naltheater Mannheim

ANDRIS POGA

Norvēģija
4.  novembrī Andris Poga un 

Stavanger Symfoniorkester, Baiba 
Skride (vijole). Konserthus, Sta -
vanger

12. novembrī Andris Poga un 
Stavanger Symfoniorkester. Kon-
serthus, Stavanger

Mūsējie pasaulē

Vācija
2.  decembrī Andris Poga un 

WDR Sinfonieorchester. Konzert-
 haus, Dortmund

3., 4.  decembrī Andris Poga 
un WDR Sinfonieorchester. Köl-
ner Philharmonie

KRISTĪNE OPOLAIS

Itālija
14., 16., 18., 20.  novembrī 

Kri stīne Opolais Adrianas Le  ku v-
 rēras lomā F. Čilea operā “Ad  ria-
na Lekuvrēra”. Teatro Comunale 
di Bologna

ELĪNA GARANČA

Austrija
2., 5. novembrī Elīna Garanča 

Buijonas princeses lomā F. Čilea 
operā “Adriana Lekuvrēra”. Wie-
ner Staatsoper

Vācija
14. novembrī Elīnas Garančas 

solokoncerts. Theater und Phil-
har monie Essen

5., 8., 11., 15., 19. decembrī 
Elīna Garanča Dalilas lomā Ka -
mila Sen-Sansa operā “Samsons 
un Dalila”. Staatsoper Unter den 
Linden, Berlin

13. decembrī Elīna Garanča 
un Staatskapelle Berlin. Staat so-
per Unter den Linden, Berlin

14. decembrī Elīna Garanča 
un Staatskapelle Berlin. Phil har-
monie Berlin

MARINA REBEKA

Austrija
17., 18. decembrī Marina Re -

beka koncertā “Christmas in 
Vien na”. Wiener Konzerthaus

Spānija
10., 13., 16., 19., 22. novembrī 

Marina Rebeka Čo-Čo-sanas 
lomā Dž. Pučīni operā “Madama 
Butterfly”. Palau de les Arts Reina 
Sofia

Šveice
2., 6., 9., 12., 17., 20., 26. no -

vem brī Marina Rebeka Leono-
ras lomā Dž. Verdi operā “Tru-
badūrs”. Opernhaus Zürich.

ZANDA ŠVĒDE

Vācija
12., 26.  novembrī 10., 12., 

15., 31. decembrī Zanda Švēde 
Karmenas lomā Ž. Bizē operā 
“Karmena”. Oper Frankfurt

PĒTERIS VASKS
Apvienotā Karaliste
8.  decembrī Pēteris Vasks, 

“Vientuļais enģelis”, atskaņo O/
Modernt Chamber Orchestra. 
Wigmore Hall, London

Dānija
1. novembrī “Con certo no. 2”, 

atskaņo Ensem ble Hermes. Chris-
tians Kirke, København

Nīderlande
18.  novembrī Pēteris Vasks, 

“Concerto”, atskaņo Phion Strij-
kers. Muziekcentrum, Enschede

19.  novembrī Pēteris Vasks, 
“Concerto”, atskaņo Phion Strij-
kers. Musis, Arnhem 

20.  novembrī Pēteris Vasks, 
“Concerto”, atskaņo Phion Strij-
kers. Walburgiskerk, Zutphen

20.  novembrī Pēteris Vasks, 
“Concerto”, atskaņo Phion Strij-
kers. Cultura, Ede

Norvēģija
4.  novembrī Pēteris Vasks, 

“Musica dolorosa”, atskaņo Oslo-
Filharmonien. Konserthus, Oslo

4. novembrī Pēteris Vasks, “Mu -
sica appassionata”, atskaņo Stavan-
ger Symfoniorkester, dir.  Andris 
Poga. Konserthus, Stavanger

Somija
9.  decembrī Pēteris Vasks, 

“Viatore”, atskaņo Lapin kamari-
orkesteri. Korun, Rovaniemi

10.  decembrī Pēteris Vasks, 
“Viatore”, atskaņo Lapin kamari-
orkesteri. Kunnantalo, Sodankylä 

Šveice
3.  decembrī Pēteris Vasks, 

“Vox amoris”, atskaņo Festival 
Strings Lucerne. Reformierte Kir-
che, Brugg 

23.  decembrī Pēteris Vasks, 
“Vientuļais enģelis”, atskaņo En -
semble Evocia. Eglise Saint Jac-
ques, Lausanne 

Vācija
13., 14. novembrī Pēteris Vas ks, 

“Vientuļais enģelis”, atskaņo 
Mar tinskollegium Pfullingen. 
Pfullinger Hallen

21.  novembrī Pēteris Vasks, 
“Prayer”, atskaņo Residen zorch-
es ter München. Herkulessaal, 
Mün chen 

26 ., 28. novembrī, 1. de  cem-
brī Pēteris Vasks, “Musica serena”, 
atskaņo Südwestdeutsche Phil-
har monie Konstanz. Konzil, 
Konstanz 

25., 26. decembrī Pēteris Vasks, 
“Vox amoris”, atskaņo Dres dner 
Philharmonie. Kultur palast, Dre-
s  den

ĒRIKS EŠENVALDS
Apvienotā Karaliste
12.  novembrī Ēriks Ešen -

valds, “Northern Lights”, izpilda 
Gloriana, Imperial Male Voice 
Choir. St James’s Church, London

13. novembrī Ēriks Ešenvalds, 
koŗmūzika, izpilda St. Peter’s 
Sin  gers. St Mary’s Church, Stam-
ford

11. decembrī Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, izpilda Exeter Festival 
Cho rus. Southernhay United Re -
formed Church, Exeter

ASV
7.  novembrī Ēriks Ešenvalds, 

“Saint Philip’s Missa Brevis” 
(pirm atskaņojums). St. Philip’s 
Episcopal Church, Tucson, AZ

2., 3.  decembrī Ēriks Ešen  -
valds, “Winter Stars” (pirmatska-
ņojums). St. Seraphim of Sarov 
Orthodox Church, Dallas, TX

7.  decembrī Ēriks Ešenvalds, 
“My Song”, Pērlhārboras kaujas 
80. gadadienas atceres koncerts. 
Pearl Harbor Aviation Museum, 
Honolulu, HI

Beļģija
16. decembrī Ēriks Ešenvalds, 

“A Drop in the Ocean”, izpilda 
Latvijas Radio koris, dir. Sigvards 
Kļava. Henry Le Boeuf Hall, 
Brussels

Kanāda
10., 11. novembrī Ēriks Ešen-

valds, “Lux Aeterna”, izpilda 
Chor Leoni Men’s Chorus. St. 
Andrew’s-Wesley United, Van-
couver, BC

Francija
2.,4.  decembrī Ēriks Ešen-

valds, kormūzika. American 
Cathedral, Paris

Polija
21. novembrī Ēriks Ešenvalds, 

“Stars”, “A Drop in the Ocean”, 
izpilda Latvijas Radio koris, dir. 
Sigvards Kļava. Kościół Ewange-
licko - Augsburski Świętej Trójcy, 
Warszawa

Spānija
1.  novembrī Ēriks Ešenvalds, 

“Rivers of Light”, “Stars”, izpilda 
VAK “Latvija”, dir. Māris Sirmais. 
Leidor Aretoa, Tolosa 

2.  novembrī Ēriks Ešenvalds, 
“Rivers of Light”, “Stars”, izpilda 
VAK “Latvija”, dir. Māris Sirmais. 
Parroquia San Francisco Javier, 
Pamplona

3. novembrī Ēriks Ešenvalds, 
“Rivers of Light”, “Stars”, izpilda 
VAK “Latvija”, dir. Māris Sirmais. 
Santa María de la Asunción, 
Beasain

4.  novembrī Ēriks Ešenvalds, 
“Rivers of Light”, “Stars”, izpilda 
VAK “Latvija”, dir. Māris Sir-
mais. Parish Church of San Pablo, 
Zaragoza

5.  novembrī Ēriks Ešenvalds, 
“Rivers of Light”, “Stars”, izpilda 
VAK “Latvija”, dir. Māris Sirmais. 
Iesu Eliza, San Sebastian

6.  novembrī Ēriks Ešenvalds, 
“Rivers of Light”, “Stars”, izpilda 
VAK “Latvija”, dir. Māris Sirmais. 
Parroquia De San Pedro, Mungia

12. novembrī Ēriks Ešenvalds, 
“Stars”, izpilda Cor de Cambra 
del Palau de la Música. Petit 
Palau, Barcelona

Vācija
17. decembrī Ēriks Ešenvalds, 

“In Paradisum”, “Stars”.  Konzert-
haus Dortmund

VALSTS 
AKADĒMISKAIS KORIS 

“LATVIJA”
Spānija
1., 2., 3., 4., 5., 6.  novembrī 

Ko  ris “Latvija”, dir. Māris Sir-
mais, solokoncerti. Leidor Aretoa, 
Tolosa, Parroquia San Francisco 
Javier, Pamplona, Santa María 
De La Asunción, Beasain, Parish 
Church Of San Pablo, Zaragoza, 
Iesu Eliza, San Sebastián, Parro-
quia De San Pedro, Mungia.

KRISTS AUZNIEKS

ASV
19. novembrī Krists Auznieks, 

“Sub Rosa”, atskaņo Atlanta 
Symphony Orchestra. Atlanta 
Symphony Hall, Atlanta, GA

BAIBA SKRIDE
Singapūra
1., 2.  decembrī Baiba Skride 

un Singapore Symphony Orches-
tra. Esplanade Concert Hall 

LAUMA SKRIDE
Vācija
5.  decembrī Lauma Skride. 

Gasteig München

ARTA JĒKABSONE
ASV
26., 27. novembrī Arta Jēkab so-

ne. The Jazz Gallery, New York, NY

KSENIJA SIDOROVA

Šveice
18.  novembrī Ksenija Sido-

rova un Tonhalle-Orchester. 
Tonhalle Zürich

19. novembrī Ksenija Sido ro-
va un Tonhalle-Orchester. Ton-
halle Maag, Zürich

MĀSAS BALANAS
Īrija
13.  novembrī Kristīne un 

Mar garita Balanas. Russborough 
House, County Wicklow

SKY FORGERS
Apvienotā Karaliste
5.  decembrī Sky Forgers. O2 

Academy, Sheffield
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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

1921. gadā tēvs, ilggadējs Rī -
gas sporta biedrības Marss val-
des loceklis – Eduards Čika – 
aiz veda mani pie rokas, tikko 
astoņu gadu vecumā, uz bied-
rības laukumu Vidzemes šosejā. 
Kaŗa laikā sadegušais koka treks 
riteņbraucējiem vēl nebija atjau-
nots. Tādēļ sportisti, sacensību 
izsalkuši, piepūstiem vaigiem, 
sasarkuši un uzmestiem kūku-
miem, triecās tāpat apkārt pa 
mālaino skrejceļu. Brīnumu un 
neredzētā bija tik daudz, ka, acis 
iepletis, centos to visu intensīvi 
noreģistrēt mazajā prātiņā, kaut 
liela, liela daļa, protams, palika 
neaptverta un nesaprasta.

Neņemos apgalvot, ka tieši šis 
gadījums mani būtu ieinteresē -
jis par sportu un pie tam tik pa -
matīgi, lai pēc daudziem ga  diem 
ķertos pat pie grāmatu rakstī-
šanas. Vēl biežāk jau toreiz gāju 
vecākiem līdz uz teātri (jādomā, 
vairāk tīri praktiskas ērtības la -
bad, jo algoti bērnu aukļi dažām 
stundām tad nebija pazīstami). 
Bija pat sezonas, kad Nacionāla-
jā teātrī nepalika neredzēta ne -
viena luga, bet aktieris no manis 
tādēļ neiznāca. 

Gājieni uz Marsu turpinājās 
arī vēlāk, radot iespēju piekļūt 
pavisam tuvu vai visiem tā laika 
lielākajiem riteņbraukšanas dū -
žiem –1912. gada Stokholmas 
Olimpisko spēļu dalībniekam 
Andrejam Apsītim, Frīdricham 
Ukstiņam, Arturam Zeiberli-
ņam, Robertam Plūmem, Ro -
bertam Ozolam, Arturam Po -
pem  u. d. c. Ar riteņbraucēju un 
Latvijas meistaru un rekordistu 
ātrslidošanā Robertu Ībenu, ta -
gad Ņujorkā, iepazīšanās iznāca 
mazliet citāda. Latvijas sporta 
biedrības slidotavā Valdemāra 
ielā, par nepaklausību un maisī-
šanos lielajiem pa kājām viņiem 
īpaši nožogotā skrejceļā, itin 
sāpīgs trieciens sānos, slaid-
brauciens uz bikšu dibena, bet 
laikam gan vissmagāk cietusī 
paš mīlība, izbeidza uz visiem 
laikiem varbūt kādu iespējami 
ap  slēptu ambīciju vismaz šajā 
spor ta nozarē. Bendija spēli to -
mēr vēlāk sāku apgūt jau itin 
pieklājīgi, kad to pēkšņi nomai-
nīja jauns modes kliedziens – Ka -
nadas parauga ledushokejs. Uz 
to vairs pārorientēties neiznāca. 

Bez savas ietekmes droši vien 
nepalika arī toreiz dzīves vietai 
ļoti tuvais Armijas sporta kluba 
laukums pie Kaŗa skolas, kam 
pašā sākumā pat nebija apkārt 
vēlāk vienos caurumos sagrieztā 
koka sēta. Un arī tā nebija ne -
pārvarama, ja bija nospriests, ka 
nākamā futbola valstu sacīkstes 
nedrīkst palikt neredzēta. 

Bet acis, kā toreiz iepletās 
1921. gadā, tā, vismaz daļēji, lie-
kas palikušas vēl šodien. Ar iz -
teiktu redzes atmiņu uztvertie 
pat tik tālas pagātnes notikumi 
nav pilnīgi pagaisuši arī tagad, 
un bieži vien bijuši liels palīgs 
atcerēties to, kas nav atrodams 
nevienā vecā sporta izdevumā 
vai archīvā. 

Daudz nopietnāka pieķerša -
nās sportam un fiziskai audzi nā-
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šanai radās Rīgas pilsētas 1. ģim-
nazijā, ko apmeklēja tikai zēni. 
Tur netrūka ne slavenību, ko ap -
brīnot (Voldemārs Roze, Ar  turs 
Timpers, Rūdolfs Jurciņš, Jānis 
Lidmanis, Arvīds Bradiņš u. c.), 
ne teicama vingrošanas sko lo-
tāja Jāņa Bernsona personā. Viņš 
prata mūs ne tikai iein te resēt 
sportam, bet paturēt arī prātā 
skolas galveno uzdevumu. 1925. 
gadā par naudu, kas bija dota 
kino apmeklēšanai, kur tolaik 
rādīja tik kārdinošās un aizrau-
jošās Toma Miksa, Elmo Linkol-
na vai Harija Pīla seriju filmas, 
aizgāju uz Latvijas un Lietuvas 
pirmo valstu sacīksti basketbolā, 
kas notika šķūņveidīgajā Kon-
centras vingrotavā Pulkv. Brieža 
ielā. Šo sacīksti vērts atzīmēt 
kaut vai tikai tādēļ, ka tā pilnīgi 
izslīdējusi pat no mūsu visrū pī-
gāko sporta statistisķu saraks-
tiem. Latvija toreiz uzvarēja. 

Skolā, gan praktiski tikai pa 
gabalu, iepazinu arī savu taga-
dējo pušelnieku mūsu kopīgajos 
grāmatu rakstīšanas pasākumos. 
Viņš tomēr vairāk palicis atmiņā 
ar savām vienmēr glīti pašūta-
jām drānām un teicamo biljarda 
spēli, kad atkal kādu laiku mūsu 
ceļi sakrustojās Latvijas sporta 
biedrībā. Vēlāk, kad Arnolds 
Šmits jau bija atzīta Sporta Pa -
saules  futbola autoritāte, neatce-
ros viņu bez jaunākā avīzes nu -
mura uzvalka ārkabatā. Tas likās 
ļoti impozanti. 

Trīsdemito gadu pašā sākumā 
dabūju savu sporta nodaļu Al -
berta Trelles rediģētajā privāta 

pasākuma žurnālā Radio Ama-
tieris. Galu galā iznāca pat sa -
skriešanās ar Sporta Pasauli. Tie 
bija laiki, kad mazliet pārcentā-
mies savu demokratisko brīvību 
izmantošanā. Kas nebija ar mums, 
tas parasti bija pret mums. Daž-
reiz nekautrējāmies šķiest mel-
nas tintes traipus bez kādas žē -
lastības uz visām pusēm ne tikai 

simboliski, bet arī pa īstam. Ar 
Nikolaju Seglenieku, vienu no 
Sporta Pasaules izdevējiem, iz -
kār tojāmies, bet Radio Amatieri 
no tolaik epidēmiskās periodis-
ko nāves pēc pāris gadiem ne -
viens nespēja vairs glābt. 

Augstskola tomēr sāka aizvien 
vairāk kavēt sportošanu un ot  rā-
di. Sporta rakstīšana palika no -
vārtā. Latvijas Universitātes lauk-
saimniecības fakultāti pabeidzu 
1937. gadā. No studiju biedriem 
Irma Grebzde kļuvusi plaši lasīta 
rakstniece, Jānis Venners  tika 
par Smiltenes pilsētas galvu un 
vēlāk Cēsu apriņķa vecāko, bet 
Zemgales saimnieka dēls Jānis 
Vanags izvirzījās par lielu boļše-
viku varas vīru. No profesoriem 
bakteriologs Augusts Kirchen-
šteins aizbrauca uz Maskavu 
lūg ties Staļinu uzņemt Sarkanās 
armijas okupēto Latviju padom-
ju paradīzē. Sabiedriskās agro-
no mijas katedras vadītājs Pēteris 
Starcs pievērsās tautkopībai un 
kļuva par sporta apkarotāju. 
Pro fesorus Pauli Dermani un 
Maksi Eglīti vēlāk sastapu ASV 
rietumu piekrastē, ar kuŗiem 
ko  pā dibinājām Latviešu biedrī-
bu Vašingtonas pavalstī, par spīti 
mūsu galvojumu devēju izbrīnai 
un skepsei. 

Nekāds izcilais sportists no 
manis neiznāca. Spēlēju volej-
bolu, basketbolu un futbolu, gan 
visās nozarēs, tomēr virslīgā, bija 
izdevība redzēt arī vienu otru 
svešu zemi. Reiz tīri oficiāli re -
prezentēju pat Rīgas pilsētu ba  s-
ketbolā  pret Tallinu. Bet to 
mums – Jaunekļu kristīgās savie-
nības sastāvam – Latvijas basket-
bola vadība atļāva tikai tādēļ, ka 
tajā pat dienā Rīgā viesojās Igau-
nijas valstsvienība. Mēs igauņus 
tomēr pieveicām. 

1931. gadā Vislatvijas sporta 
svētkos gadījās saņemt kopā ar 
izcilo galda tenisistu Arnoldu 

Ošiņu pāŗu  spēlē apzeltītu sud-
raba medaļu, tieši tādu pat, kādu 
Arturs Motmillers dabūja par 
uz   varu maratonā. Bija bezgala 
neērti par nevienādo novērtē-
jumu. Un šī sajūta nav atstājusi 
arī vēl tagad, kad redzu kā olim-
piskajās spēlēs burtiski šķiež 
zeltu, piemēram, vingrošanā pēc 
dažiem lēcieniem pāri bukam 
vai pēc akrobatiska pāris minū -
šu baleta vingrinājuma parterī. 
Un tad to savtīgos propagandas 
nolūkos liek blakām uzvarām 
vieglatlētikas desmitcīņā vai 10 
tūkst. metru skrējienā. 

15 gadus vecs Marsa internās 
sacīkstēs izmēģināju pat riteņb-
rauk šanu, ko savā laikā varēju 
pierādīt arī ar godalgu – “klun-
kuru”, kuŗus Latvija toreiz pēc 
vecas tradicijas vienmēr deva 
smagatlētiem un riteņbraucē-
jiem. Dažam šo košajās krāsās 
emaljēto žetonu bija tik daudz, 
ka, ejot pie fotografa, varēja no -
klāt visas krūtis un arī tad vēl 
palika pāri. 

1946.gadā Eslingenā, Vācijā, 
tagad nu jau mirušajam redak-
toram Arvīdam Klāvsonam ie -
vajadzējās sporta līdzstrādnieka 
viņa vadītajām Latviešu Ziņām, 
Mūsu žurnālistikas seniors Jānis 
Porietis gan pastāvēja, ka par 
sportu varot rakstīt katrs puika, 
bet tā kā neviens cits šajā 5000 
cilvēku lielajā latviešu bēgļu 
kolonijā, kas to varētu vai gribē-
tu darīt, laikam tai brīdī tomēr 
nebija, tad nodaļa nonāca ma -
nās rokās. Pēc ieceļošanas ASV 
1949. gadā tam pašam nolūkam 
no Ņujorkas tālu uz Rietumu 
piekrasti vēstuli sūtīja Laika gal-
venais redaktors Kārlis Rabācs, 
kam nu jau esmu nokalpojis vai-
rāk nekā 15 gadus.  Rēgulāri par 
sporta lietām aprunāties tieši ar 
tautiešiem dzimtenē iznāk no 
galvaspilsētas Vašingtonas, kur 
top Amerikas Balss raidījumi 
latviešu valodā.

Nezinu, vai kāds var precīzi 
definēt, kādēļ viņš kļuvis tieši 
par rakstnieku, gleznotāju, ša -
chistu, filatēlistu vai sporta žur-
nālistu. Bet manā gadījumu viens 
no iemesliem ir patiesa pieķer-
šanās un cienība pret mūsu tēvu 
un tēvutēvu izkarotās neatka - 
rī gās Latvijas sporta sasniegu -
miem, kas  tāpat ietilpa, kaut 
mazas, bet vitālas un plaukstošas 
valsts daudz un dažādo dzīves 
nozaŗu panākumu kontā. Tikai 
tādēļ arī tapušas kopā ar Arnoldu 
Šmitu, kaut mūs tagad šķir kon-
tinenti un okeani, grāmatas  
“Sporta Latvija”, “Sporta smaids” 
un “Zelts, sudrabs, bronza”, lai 
kaut ko atstātu  palepoties mūsu 
nākamajām audzēm arī sporta 
laukā. 

Liktenis man bija labvēlīgs. 
Viņš ļāvis, vairāk vai mazāk, būt 
šo notikumu līdzgaitniekam. 
Gandrīz vai visu manas līdzši-
nējās dzīves laiku, kas sākās 
1913. gada 9. aprīlī Rīgā, izvadot 
cauri vienam bēgļu posmam 
Pirmā pasaules kaŗa laikā un ie -
vadot otrā, kas no kādreiz cerētā 
sprinta draud izvērsties ļoti gaŗā 
maratonā. 

Ilggadīgais Laika sporta apskatnieks un trimdas sporta 
vēstures apkopotājs, savulaik Amerikas Balss līdzstrādnieks 
Vilis Čika
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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. 40) 
atrisinājums

Līmeniski. 7. Balatons. 8. 
Spartaks. 10. Karno. 11. Smūls. 
12. Atrepsija. 16. Sakaut. 19. An  te-
na. 20. Tritoni. 21. Sakss. 22. 
Ofiss. 23. Lieki. 24. Steps. 25. 
Broce. 28. Kreps. 30. Stimuls. 31. 
Staras. 32. Spiest. 36. Procedūra. 
40. Boles. 41. Kokle. 42. Sašķelti. 
43. Baziliks. 

Stateniski. 1. Elīna. 2. Komēta. 
3. Asare. 4. Asars. 5. Kafija. 6. 
Basma. 7. Braslava. 9. Salkanas. 
13. Porto. 14. Aukslejas. 15. En -
doskops. 17. Trikāta. 18. Anatols. 
26. Retinols. 27. Smēde. 29. Pa -
stelis. 33. Krauls. 34. Krauze. 35. 
Peršs. 37. Cēsis. 38. Durbe. 39. 
“Ronis’’.

Līmeniski.  5. Kalnu masīvs 
Grieķijā. 8. Sodīšanas ierīce feo-
dālismā. 10. Atdalīt kaut ko ne -
vajadzīgu. 11. Bliete. 12. Rīgas 
pilsētas daļa. 13. Cietas konfek-
tes. 14. Lielupes pieteka. 16. Fri-
zū ra. 18. Apdzīvota vieta Cēsu 
novadā. 19. Sešrindes. 22. No -
turīgs, pastāvīgs. 25. Valsts Eiro-
pā. 26. Šampinjons. 28. Piena 
pro dukts. 30. Budistu tempļi. 32. 
Veģetācijas tips. 33. Pilsēta Švei-

ces austrumos. 36. Tēls J. Raiņa 
lugā “Jāzeps un viņa brāļi’’. 38. 
Apdzīvota vieta Smiltenes no -
vadā. 39. Panātru dzimtas augs. 
40. Apgaismojuma ierīce. 41. 
Algoti laukstrādnieki. 42. Kon-
takts. 43. Latviešu aktieris (1907-
1968). 

Stateniski. 1. Piespiedu izsūtī-
jums no dzimtenes. 2. Latviešu 
gleznotāja (1939). 3. Sporta spē-
le. 4. Amerikas Kinoakadēmijas 

balva. 5. Īsts, neviltots. 6. Aro-
mātiskais ogļūdeņradis. 7. Pūša-
mais mūzikas instruments. 8. 
Bra šas, slaidas. 9. Senas, senlai-
ku. 15. Priekštelpa sabiedriskās 
ēkās. 17. Vētrasputnu kārtas 
putns. 20. Jupitera pavadonis. 
21. Ķirzakveidīgo apakškārtas 
dzīvnieks. 23. Pilsēta ASV, Flo-
ridā. 24. Latviešu rokgrupa. 27. 
Pilsēta Kurzemē. 28. Liels slu di-
nājums, ko izliek vispārējai zinā-
šanai. 29. Latviešu gleznotājs 
(1894-1966). 30. Šajā brīdī. 31. 
Saules sistēmas planēta. 34. Pil-
sēta Dānijā, Fīnas salā. 35. Gat-
ves. 36. Sievietes vārds (apr.). 37. 
Ātras.

“Nav tādu atmiņu, kuŗas 
neizdzēstu laiks”. Šie kastīliešu 
rakstnieka Migela de Servantesa 
pirms vairāk nekā pustūkstoša 
gadiem teiktie vārdi nāca prāta, 
vērojot jezgu ap Namejs 2021 
mācībām Rīgā. Pagājuši tikai 30 
gadi kopš barikāžu laika – nieka 
sprīdis cilvēces vēsturē, bet mēs 
jau esam aizmirsuši par reālu 
apdraudējumu dzīvībai. Par nai-
dīgi noskaņotiem bruņotiem 
cilvēkiem mūsu galvaspilsētā. 
Par lodēm, kas spindz virs gal-
vām, atlec no ēku sienām un 
draud ķert nepareizā laikā un 
nepareizā vietā ieklīdušu ga   ŗām-
gājēju.

Kaŗadarbības ainas šodien 
šķiet drīzāk televīzijas ārzemju 
ziņu sižetiem piestāvošas. Tik 
tālas un nesaprotamas, ka tām 
nemaz nevajadzētu parādīties 
mūsu dzīvē. Tādēļ pat vienu 
nedēļu ilgas militārās mācības 
Rīgā daļa sabiedrības uztvēra 
izteikti negātīvi, kā traucēkli 
rimtajai ikdienas dzīvei. Pat labi 
apzinoties, ka tajās piedalījās 
mūsu pašu kaŗavīri un viņu 
ārvalstu sabiedrotie, kas briesmu 
brīdī pirmie dosies sargāt šos 
pašus nīgros kritiķus.

Negribu nevienu biedēt. Pārāk 
daudz un bieži tiekam baidīti pat 
reklāmās. Tomēr aicinu ikvienu 
iztēloties, kā jūs justos un uzves-
tos, ja būtu plaši izrādītā video 
varones vietā, taču jūs un jūsu 
bērnu pārsteigtu nevis no slēpņa 
ar mācību patronām šaujošs 

savas valsts armijas kaŗavīrs, bet 
pēkšņi pilsētā nonācis diver-
sants? Ar īstām lodēm. Bez no -
doma atvainoties civiliedzīvo-
tājiem par neērtībām un pat bez 
mazākās vēlmes saudzēt viņu 
dzīvību. Vai jūs turpinātu pu -
koties par izjaukto pastaigu un 
filmētu nejaukos pāridarītājus, 
vai tomēr ļautu pamosties paš-
saglabāšanās instinktam un bēg-
tu, cik kājas nes, lai izglābtu 
dzīvību?

Dzīvnieku pētnieki novēro-
juši, ka izdzīvošanas instinkts ir 
mainīgs lielums. Jo ilgāk zvēriņš 
dzīvo drošībā, jo vairāk nostip ri-
nās pārliecība, ka viņu nekas 
neapdraud. Tādēļ šāds dzīvnieks 
kļūst neuzmanīgāks un vieglāks 
upuris plēsējiem. 

Līdzīgi varētu būt ar cilvē -
kiem. Gadiem ilgi dzīvojot mie-
ra apstākļos, mums ir aizvien 
grū tāk noticēt, ka varam nonākt 

situācijā, kuŗā būs jācīnās par 
savu dzīvību. To pierāda neskai-
tāmi gadījumi, kad cilvēki atsa-
kās pamest mājas dabas kata st ro-
fu priekšvakarā vai terroristu 
uzbrukuma brīdī nevis glābjas, 
bet ziņkārīgi vēro notikušo un 
bieži vien muļķīgās rīcības dēļ 
iet bojā. Zināmi pat gadījumi, 
kad situāciju adekvāti izvērtēt 
nespējušie dodas izlamāt terro-
ristus par ālēšanos vai pastāstīt 
par savām tiesībām uz dzīvību, 
kas diemžēl beidzas bēdīgi. Tas 
tikai apliecina, ka cilvēki ir 
pārlieku atradinājušies no do -
mas, ka varētu tikt apdraudēti.

Tieši šo iemeslu dēļ, manu-
prāt, Namejs un līdzīgas mācības 
ne vien nevajadzētu aizliegt 
pilsētā, bet pat paplašināt, iesais-
tot pēc iespējas plašāku civīlie-
dzīvotāju loku. Kādēļ gan mums 
neapmācīt visiem lielāku un 
mazāku apdzīvotu vietu iemīt-

niekiem, kā rīkoties uzbrukuma 
gadījumā? Kurp doties, kur pat-
verties? Kā netrāpīties uzbrucēju 
ceļā? Kā pasargāt savu un savu 
tuvinieku dzīvību, kā izdzīvot 
bez elektrības, siltuma un citām 
ērtībām? Aizsardzības ministri-
jas izdotie bukleti un uzturētās 
vietnes neapšaubāmi ir noderīgs 
teorētiskais materiāls civīliedzī-
votājiem. Tomēr krizes brīdī viss 
lasītais mēdz aizmirsties un kon-
troli pārņem instinkti kopā ar 
muskuļu atmiņu. Ja ikviens pie-
augušais civiliedzīvotājs kaut 
reizi miera laikos būtu mērojis 
ceļu uz dzīvesvietai tuvāko pa -
tvē ruma vietu, krizes brīdī būtu 
vieglāk pārvarēt sākotnējās bai-
les, apmulsumu, izmisumu. 

Šādās apmācībās civīlie dzī vo-
tāji arī uzzinātu tādas elemen-
tāras lietas, kā atšķirt sabiedroto 
un naidīgu armiju formastērpu, 
ka apšaudes brīdī visdrošāk ir 
piespiesties pie zemes, jo lodes 

LIKTEŅDĀRZS
ŠORUDEN

Armijas mācībās vajadzētu 
iesaistīt visu sabiedrībuJURIS ALBERTS ULMANIS, 

zemessargs

parasti lido krūšu un galvas 
augstumā, un ka fotografēt cil-
vēku ar ieroci rokās nekad nav 
laba doma. Jo īpaši tumsā, kad 
zibspuldze vienkārši nodos foto-
grafētāja atrašanās vietu. 

Ne velti aukstā kaŗa gados kā 
ASV, tā PSRS skolēniem tika 
rēgulāri rīkotas mācības, kuŗās 
bija jāapgūst rīcība iespējamā 
militārā konflikta gadījumā. Jau 
būdami bērni, zinājām, kā uz -
vilkt gāzmasku, ka bombardē ša-
nas laikā jāslēpjas zem skolas 
soliem vai jāskrien uz patvēruma 
vietu, kam obligāti bija jābūt 
skolas pagrabā vai zem kādas 
tuvējās ēkas.

Kāds varbūt teiks, ka šādas 
apmācības tikai padarīs jau tā 
stresa pārņemto sabiedrību vēl 
trauksmaināku. Man gan šķiet, 
ka ir tieši pretēji. Jo labāk cilvēks 
ir sagatavots krizes situācijai, jo 
mierīgāk viņš tādā jūtas.

Pie informācijas namiņa
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PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;

A.Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net

A.Padegs 845-462-3317 (NY)
apadegs@optonline.net

S P O R T S

(Turpināts  18. lpp.)

(Turpināts  20. lpp.)

PĀRDOD

PĒRK

Pērku Zemi.
Tālr. +371 20151111.

Polikarbonāta siltumnīcas. 
Tālr. +371 26211050.

Pērkam lauksaimniecības zemi 
Latvijā jebkādā stāvoklī, sākot 
no 5 ha un vairāk.
Tālr. +371 29570026.

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.

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa -

zināties ar sarīkojumu un diev-
kalpojumu rīkotājiem, pre   cī-
zējot, vai paredzētie sarīkojumi 
notiks, vai tie ir atcelti!

LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā 

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

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

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

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

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.terve-
te.org.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trimdas 

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

617-935-4917. E-pasts: igorssa-
fins@gmail.com.

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.Lat -
vian.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.: 561-447-
9050. Dievk. notiek 14:00. Pēc 
dievk. visi lūgti pie kafijas galda!

Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). 
7. novembrī- Dievkalpojums ar 
dievgaldu (diak. Guna Reina). 

21. novembrī – Latvijas neatka-
rības atceres un Mūžīgo pie -
miņas dienas dievkalpojums ar 
dievgaldu (viesosies arch. Lau  ma 
Zušēvica) Dievkalpojumi notiek 
plkst. 11:00.

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

Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.:(301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073), 
tālr.: 610-353-2227. Māc. Gija Galina.

Grandrapidu latv. ev. lut. dr.: 
Faith Lutheran Church. 2740 
Fuller Ave NE, Grand Rapids MI 
49505. Tālr: 616-361-6003.

Iemēģina Pekinas 
olimpisko trasi

Latvijas skeletonisti Tomass 
un Martins Dukuri, kā arī Endija 
Tērauda sieviešu konkurencē 
iekļuva pirmajā desmitniekā pār-
baudes sacensībās Jaņcjinas trasē, 
kur februārī risināsies Pekinas 
Ziemas olimpiskās spēles. To -
mass noslēdza labāko sešnieku, 
Martins bija astotais, bet Tērauda 
ieguva devīto vietu. Visi spē cī-
gākie bobslejisti un skeletonisti 
oktobŗa otrajā pusē sezonai gata-
vojas Jaņcjinā, kur iepriekšējās 
divās nedēļās veica treniņ bra u-
cienus. Savukārt oktobŗa pēdējā 
nedēļā olimpiskajām spēlēm 
uzbūvētajā trasē risinās starp-
tautiskas sacensības.

Pirmās sacentās skeletonistes, 
Endija Tērauda 25 sportistu 
konkurencē divu braucienu 
summā iekļuva labāko desmit-
niekā. Pirmajā braucienā Endija 
bija astotā, bet otrajā braucienā 
kļūda trases lejasdaļā viņu at -
virzīja uz 14. vietu. Uzvarēja 
vāciete Tina Hermane, par 0,04 
sekundēm summā apsteidzot 

savu tautieti Hannu Neizi.To -
mass Dukurs braucienos sasnie-
dza sesto un devīto re  zul tātu, 
turpretim Martina rēķinā bija 8. 
un 10. vieta. Uzvaru 30 dalīb-
nieku konkurencē guva vā  cietis 
Aleksandrs Gasners.

Vīriešu bobsleja divnieku kon-
kurencē Oskars Ķibermanis ar 
Matīsu Mikni pirmajā braucienā 
ierindojās 11. vietā, turpretim 
otrajā braucienā sasniedza otro 
rezultātu. Dāvis Kaufmanis ar 
Edgaru Nemmi braucienos sas-
niedza 17. un 8. vietu, kas 
summā deva 15. poziciju. Emīls 
Cipulis un Ivo Dans Kleinbergs 
braucienos bija 18. un 24. vietā, 
kopvērtējumā sasniedzot 24. vietu 
un apsteidzot vienu sāncenšu 
ekipāžu. Uzvarēja titulētais Vā -
cijas pilots Frančesko Frīdrichs.

Ķibermaņa divnieks abos brau-
cienos startā bija otrais, pie  kāp-
joties tikai Gaitukevičam. Pir-
majā braucienā viņš bija 11., bet 
otrajā – otrais. Arī Kaufmanis 
startā bija viens no labākajiem – 
latvieši kamanas iestūma ar 
ceturto un otro laiku, bet finišā 
bija attiecīgi 17. un astotie. 
Cipuļa divnieks startā bija ses-
tais un septītais, bet finišā 
ieņēma 18. un 24. vietu.

Šogad Pasaules kausa sezona 
sāksies 15. novembrī Īglsā, kur 
sacensības risināsies divas ne  dē-
ļas nogales pēc kārtas. Visi Pa -
saules kausa posmi notiks tikai 
Eiropas trasēs – astoņi posmi, 
četras valstis, piecas trases. Arī 

šogad viens posms notiks Si -
guldas trasē, kur skeletonisti 
sacensības aizvadīs Vecgada va -
karā, bet bobslejisti – jaunā gada 
pirmajās divās dienās.

Bertāns palīdz 
Wizards izcīnīt 

uzvaru  

Foto: SCANPIX/ZUMA PRESS.com
Latvijas basketbolists Dāvis 

Bertāns ar 17 gūtajiem punk-
tiem palīdzēja Vašingtonas Wiz ards 
izcīnīt otro uzvaru Nacionālās 
basketbola asociācijas (NBA) 
spēlē. Vašingtonas vienība mājas 
spēlē ar rezultātu 135:134 pa  pil d-
laikā pārspēja Indianas Pacers. 
Bertāns izcēlās ar 17 gūtajiem 
punktiem, svarīgāko trīs punktu 
metienu gūstot 34,4 sekundes 
pirms papildlaika beigām un 
izvirzot Wizards vadībā Bertāns 
laukumā bija 23 minūtes, reā li-
zēja vienu divu punktu metienu, 
četrus tālmetienus un trīs soda 
metienus. Viņš arī savāca divas 
atlēkušās bumbas, vienu reizi 
atdeva rezultātīvu piespēli, pār-

tvēra vienu pretinieku piespēli, 
nopelnīja vienu personīgo 
piezīmi, kā arī sakrāja +/- koefi-
cientu +11. Wizards vienībā 
rezultātīvākais bija Spensers 
Dinvidijs, kuŗš guva 34 punktus.

***
Porziņģim double-
double uzvarā pār 

Raptors
Kristaps Porziņģis ar 18 punk-

tiem un desmit atlēkušajām 
bumbām palīdzēja Dalasas 
Mavericks izcīnīt pirmo uzvaru 
šosezon Nacionālājā basketbola 
asociācijā (NBA).

Kristaps Porziņģis aizsardzībā 
bloķē Raptors uzbrukumu
// FOTO: AP/Scanpix
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Savā deviņdesmit devītajā gadā Mūžībā aizgājis

DAILONS STAUVERS
Dzimis 1922. gada 12. aprīlī Rīgā,

miris 2021. gada 6. oktobrī Klīvlandē

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā māmiņa

RASMA DINBERGA,
dzim. STANKĒVIČS

Dzimusi 1928. gada 23. februārī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2021. gada 5. oktobrī Nashua NH, ASV

No mums šķīrusies mūsu mīļā filistre,
Māksliniece

Fil! ILZE DAMROZE LOŽEŅICINS 53. c!
Dzimusi 1938. gada 22. septembrī Rīgā, Latvijā,

mirusi 2021. gada 6. oktobrī Los Angeles, Kalifornijā, ASV

Viņu mīļi piemin
DRAUGI KLĪVLANDĒ

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJAS SELGA

KANADAS UN ASV SAIME

Sēro
DĒLS ARTŪRS AR CHRISTINE

MEITA IVETA AR VILNI
DĒLS KĀRLIS

MAZBĒRNI LARISA, MĀRA, MELISA, DIĀNA UN ELISE
RADI LATVIJĀ UN AMERIKĀ

Dzimtenes vēji sērīgi pūš,
Svešajā zemē beidzies Tavs mūžs.

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma.
Mīļi vārdi, labi darbi
Tie palika šai zemē
T.dz.

Dzeltens mirdzums ceļu rāda,
Zila straume laivu trauc.
Pāri ikdienai un raizēm
Sudrabota tāle sauc…
(Valda Mora)

Ziedotājai Rasmai Dinbergai aizejot

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 die nu, 
pulksten 10:00. Paralēli pieeja-
mi sprediķu ieraksti draudzes 
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 
sazināties ar draudzes pr. Kārli 
Indriksonu, tālr.: 402-730-3427, 
e-pasts: kindriks@aol.com. Pen-
sionāru saiets katra mēneša otrā 
ceturtdienā plkst. 11:00 sabied-
riskās telpās.

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

20. novembrī plkst. 11:00  – 
Valsts svētku dievk., viesu māc. 
Igors Safins.   Sekos Valsts svētku 
sarīkojums kur  latviešu kom-
ponists un ģitārists  Matīss Ču -
dars pastāstīs par sevi, savu mū -
ziku, un nodemonstrēs to ierak-
stu veidā, kā arī nospēlēs īsu 
muzikālu programmu Valsts 
svētku noskaņā.  Matīss Čudars 
pirmo gadu mācās Jeila Mūzikas 

skolas prestižajā Mūzikas Maģis-
tra Kompozīcijas programmā.

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 mn  -
draudze.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: latvianluther-
anchurch@gmail.com, telefons: 
908-638-1101.

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

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

Salas bazn. 4 Riga Ln, Melville 
NY. dievkalpojums 31 oktobri 
10:30, mācītājs 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.

5.oktobrī Mūžībā devusies Vī -
tolu fonda ziedotāja Rasma 
Dinberga, kuŗa 2006. gadā dibi-
nāja stipendiju vīra Kornēlija 
Dinberga  piemiņai. Piecpadsmit 
sadarbības gadu gaŗumā Rasma 
turējusi rūpi par studentiem, 
raudzījusies, lai to kāpiens vestu 
augšup. Priecājoties par savējo 
bērnu un mazbērnu sasniegu-
miem, Rasma atrada īpašu vietu 
sirdī, kur kopā ar Latvijas jau-
niešiem lolot sapņus par gaišāku 
rītdienu. 

Rasma Dinberga dzimusi Rīgā, 
1928. gadā 23. februārī. Rasmas 
tēvs Jēkabs Stankēvičs bija mā -
cībspēks Latvijas Universitātē un 
vēlāk arī Lauksaimniecības aka-
dēmijā Jelgavā. Māte Auguste, 
dzim. Vāpe, studēja zobārst nie-
cību, bet Pirmais pasaules kaŗš 
izglītošanos pārtrauca. Bērnību 
Rasma kopā ar māsu Āriju un 
brāļiem Jāni un Juri pavadīja 
Rīgā, kā arī lauku īpašumos 
Zemgalē un Vidzemē. 1944. gada 
rudenī, tuvojoties kaŗa draudiem, 

koties uzlidojumiem, ģimene 
patvērumu rada Bavārijā, pēcāk 
Eslingenā. Šeit Rasma pabeidza 
ģimnaziju, vēlāk sāka studēt 
Heidelbergas Universitātē. 

1950. gadā ģimene ieradās 
ASV, kur Rasma ieguva Clifford 
ģimenes stipendiju tālākām stu -
dijām; pēc kolledžas beigšanas 
darbojās kā ķīmiķe Sloan Ket-
tering vēža pētniecības institūtā 
Ņujorkā. Studiju gados Rasma 
iestājās studenšu korporācijā 
Gundega, kā arī American Me -
dical Technologists un Alpha 
Sigma Tau Professional Sorority 
organizācijās.

1958. gadā Rasma apprecējās 
ar  Kornēliju Dinbergu,  un abi 
sāka jaunas dzīves cēlienu Klīv-
landē, kur Rasma strādāja vai-
rāku slimnīcu medicīniskajās 
laboratorijās. Ģimenē uzaudzi-
nāti trīs bērni – Artūrs, Iveta un 
Kārlis, kuŗi visi ieguvuši aug-
stāko izglītību. Rasma Dinberga 
iesaistījusies arī Klīvlandes sa -
biedriskajā dzīvē – bija Amerikas 

latviešu apvienības, kā arī 
Klīvlandes Latviešu biedrības 
mūža biedre. Īpašu uzmanību 
Rasma veltījusi grāmatu klubam, 
kur aktīvi dalījusies savās pār -
domās par literātūru. Inteliģence 
un sievišķīgs smalkums atspo-
guļojās ne tikai Rasmas mīlestībā 
pret labu lasāmvielu, ceļošanu 
un dārzniecības darbiem, bet arī 
viņas ziedotājas būtībā. 

Rasma vienmēr bija balsts 
savam vīram un arī pēc Kornēlija 
aiziešanas vēlējās, lai vīra un 
ievērojamā latviešu ķīmiķa pie -
miņa tiktu iemūžināta, dibinot 
stipendiju Vītolu fondā. Stipen-
dijas veidā palīdzēts topošajiem 
ķīmiķiem, farmaceitiem, mate-
riāl zinātnes un lietišķās ķīmijas 
studentiem. Jauna pētnieku un 
ekspertu paaudze turpinās to 
karjeras un zinātnes ceļu, ko 
Dinbergu pāris īstenoja savā 
dzīvē. Dinbergi ziedojuši arī 
Latvijas Okupācijas mūzejam un 
Kentas Valsts universitātes lat-
viešu studentu stipendiju fondam. 

ģimene devās prom no dzim-
tenes uz Vāciju, uz Tīringeni, 

kur tēvs bija uzaicināts par lek-
toru Veimāras Universitātē. Sā -
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Mīļā piemiņā viņu paturēs
KORPORĀCIJA BEVERONIJA

Par viņu sēro draugi:
LIGA HOY-TYACK

VIJA A. BAUER-LINDBERGS
ZINTA UN OJĀRS SOVERI

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

ILGA ĀRIJA IVULIS,
dzim. VĪGANTS

Dzimusi 1935. gada 6. augustā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2021. gada 29. augustā Milwaukee, WI

VALTERS PAUGA
Dzimis 1927. gada 18. maijā Aizpalšos, Drustu pagastā, Vidzemē,

miris 2021. gada 1. oktobrī Rīgā

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

MAGNUSS JURIS KĻAVIŅŠ
Dzimis 1944. gada 2. aprīlī Rīgā,

miris 2021. gada 11. oktobrī Ņudžersijā

Dziļās skumjās un mīļā atmiņā piemin
DĒLS RICHARD AR SIEVU JEN, MAZDĒLS CHRITOPHER,

MEITA SANDRA,
RADI UN DRAUGI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

SĒRO BRĀLĒNS ALVIS PAUGA UN SIEVA ANNE ASV
MEITA INESE, MAZDĒLS NAURIS,

AUDŽUDĒLS OSKARS SUVEIZDA AR ĢIMENI
UN CITI RADI LATVIJĀ

Par viņu sēro
SIEVA BAIBA

MEITA INDRA
DĒLS ROBERTS AR SIEVU ANNU UN BĒRNIEM KRISTOFERU UN KĀRLI

MĀSA BIRUTA PIPER AR MEITĀM
SVAINIS JURIS LAZDIŅŠ AR ĢIMENI

Mums palikuši Tavi vārdi,
Mums palikusi Tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl Tavas acis pretī mirdz.
(M. Jansone)

Dieviņš deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma;
Mīļi vārdi, labi darbi,
Tie palika šai saulē.

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.

Mūsu mīļais filistrs,

Fil! NORMUNDS KNOFS
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Dzimis 1934. gada 15. janvārī Rīgā,
miris 2021. gada 19. augustā Fort Worth, Teksasā, ASV

ZANE SAULVIJA
OZOLIŅA-KOUCHVALIS

Dzimusi 1944. gada 13. jūlijā Latvijā,
mirusi 2021. gada 23. septembrī Summerland, Kalifornijā

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā māsa

ZANE SAULVIJA KOUCHAVLIS,
dzim. OZOLIŅA

Dzimusi 1944. gada 13. jūlijā Rubā, Latvijā,
mirusi 2021. gada 23. septembrī Summerland, Kalifornijā

Par viņu sēro
BRĀLIS ĢIRTS OZOLIŅŠ AR MEITĀM SANDRU UN DIĀNU

BRĀLIS MADARS OZOLIŅŠ
UN DĒLS ĒRIKS

Ročesteras ev. lut. Krusta dr.: 
Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY 
14618).

Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI 
48602).

Mācītāja Biruta Puiķe-Wilson, 
mob. (269)2675-330. Kontakt-
persona Mary Beth Dzirnis, 
mob. (989)781-1163. E-pasts: 
dzirnis@chartermi.net.

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

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

San Diego Draudzes dievkal-
pojumi

Dievkalpojumi notiks iek -
šienē un jānēsā sejas maskas!  

20. novembris plkst. 12.00 – 
Archibīskape Lauma Zuše vica, 
Diakone Guna Reins; San Diego 
Draudzes 70. Gadu svinību un 
Latvijas Valsts  dibināšanas 103. 
Gadu Dievkalpojums ar Diev -
galdu.  Svētku programma un 
Pusdienas sarīkojumu telpās. 
Ieeja ar ziedojumiem.

18. decembris plkst. 12.00  – 
Diakone Guna Reins; Ziemas-
svētku Dievkalpojums ar Diev-
galdu; pēc Dievkalpojuma gro -
ziņu kafijas galds. Ciemosies 
Ziemassvētku vecītis.

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.
31. okt. Reformācijas svētki. 

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

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

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

Dievkalpkojumi svētdienās 2 
pm, Bībeles stundas svētdienās 

2 pm 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 dievkalpo-
jumi sāksies plkst. 11:00. Treš-
dienās svētbrīžu laiks paliek 
nemainīgs – plkst. 10:00. Pieslēg-
šanās norādes ir atrodamas 
draudzes mājas lapā.

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

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

ne vēlāk kā 
PIEKTDIENĀS.
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Darja Semeņistaja

Dalasas vienība izbraukumā 
ar rezultātu 103:95 pārspēja 
Toronto Raptors. Porziņģis lau -
kumā pavadija 29 minūtes un 12 
sekundes, kuru laikā sakrāja 
double-double, gūstot 18 punktus 
un izcīnot desmit atlēkušās 
bumbas. Kristaps arī bloķēja 
četrus pretinieku metienus, at -
deva vienu rezultātīvu piespēli, 
atņēma vienu reizi bumbu preti-
niekiem, sakrāja trīs personīgās 
piezīmes un beidza spēli ar +/- 
koeficientu -3. Mavericks rezul-
tātīvākais spēlētājs bija Luka 
Dončičs, kuŗš guva 27 punktus, 
atdeva 12 rezultātīvas piespēles 
un izcīnīja deviņas atlēkušās 
bumbas, bet Tims Hārdevejs 
pievienoja 25 punktus.

***
Latvijas basketbolistu Rolanda 

Šmita un Artūra Kuruca pār-
stāvētās komandas svinēja uz -
varas ULEB Eirolīgas piektās 
kārtas spēlēs. Šmits guva sep-
tiņus punktus, kamēr Barcelona 
savu skatītāju priekšā ar rezultātu 
84:58 pārspēja Sanktpēterburgas 
Zeņit vienību, sezonu turpinot 
bez zaudējumiem. Šmits lau  ku mā 
pavadīja 22 minūtes un desmit 
sekundes, grozā raidīja vienu no 
diviem divpunktu metieniem, 
savu vienīgo tālmetienu un abus 
divus “sodiņus”, kopumā nopel-
not deviņus efektīvitātes koefi-
cienta punktus. Barcelona ko -
mandā ar 20 punktiem rezul-
tātīvākais bija Nikola Mirotičs, 
kamēr pa 11 punktiem sameta 
Brendons Deivīss un Sertačs 
Šanli.

Savukārt Artūrs Kurucs guva 
divus punktus spēlē, kuŗā viņa 
pārstāvētā Vitorijas Baskonia 
savā laukumā ar rezultātu 78:66  
uzvarēja Monaco. Kurucs spēlēja 
deviņas minūtes un 12 sekundes, 
grozā raidot savu vienīgo div-
punktu metienu, bet netrāpot 
vienu tālmetienu. Viņš arī div-
reiz rezultatīvi piespēlēja, pār-
tvēra vienu bumbu, vienreiz 
pārkāpa noteikumus un iekrāja 
trīs efektīvitātes koeficienta 
punktus.

Eirolīgā sezonu ar perfektu 
bilanci turpina Barselonas un 
Milānas klubi, kas kopvērtējuma 
tabulā aizņem pirmās divas ai -
lītes. Abas vienības nav zaudē-
jušas arī vietējos čempionātos.

***
Latvijas čempionvienība VEF 

Rīga Starptautiskās Basketbola 
federācijas (FIBA) Čempionu 
līgas sezonas otrajā spēlē mājās 
zaudēja Sombathejas Falco Vul-
cano. – 74:80, ot otro neveiksmi 
otrajā spēlē. VEF Rīga rindās 
rezultātīvākais ar 21 gūto punk-
tu, piecām atlēkušajām bumbām 
un piecām rezultātīvām bija 
Kristers Zoriks, bet Rons Karijs 
pievienoja 13 punktus. Iepriekš 
rīdzinieki viesos ar rezultātu 85:91 
zaudēja Trevizo NutriBullet. 

Rolands Šmits pretinieku 
ielenkumā

Edgars Krūmiņš

Rīgas 3x3 basket-
bolisti Krūmiņa 

atgriešanās turnīrā 
iegūst trešo vietu

Latvijas 3x3 basketbola ko -
manda Rīga Permā ar vienu 
uzvaru un vienu zaudējumu 
iekļuva Quest līmeņa turnīra 
ceturtdaļfinālā. Šajā turnīrā ko -
mandas rindās atgriezies Edgars 
Krūmiņš, kuŗš spēlē kopā ar 
Agni Čavaru, Kārli Lasmani un 
Artūru Strēlnieku. Šoreiz Rīga 
spēlē bez Naura Mieža. Latvijas 
komanda pirmajā spēlē ar 18:21 
atzina Krievijas komandas Moscow-
Inanomo pārākumu, bet otrajā 
spēlē ar 22:16 uzvarēja Izraēlas 
vienību Tel Aviv. Krievijas un 
Izraēlas komandu duelī pārāki 
ar 22:12 bija maskavieši.

Pusfinālā pretī stājās spēcīgā 
Serbijas komanda Liman, kuŗai 
tika piedzīvots zaudējums 19:20, 
bet cīņā par trešo vietu latvieši ar 
16:13 revanšējās apakšgrupā zau-
dējušajiem maskaviešiem. Tādē-
jādi Latvijas 3×3 basketbola ko -
manda Rīga Permā izcīnīja trešo 
vietu Quest līmeņa turnīrā.

Balcera pārstāvētā 
Sharks turpina 

uzvaru seriju, bet 
Girgensonam pir-

mais zaudējums

Latvijas uzbrucēja Rūdolfa 
Balcera (attēlā) pārstāvētā San-
hosē Sharks Nacionālajā hokeja 
līgā (NHL) izcīnīja ceturto 
uzvaru pēc kārtas, bet Zemgus 
Girgensona pārstāvētā Bufalo 
Sabres piedzīvoja pirmo zau-
dējumu šosezon. 

Balcers uz laukuma bija 14 
minūtes un 48 sekundes, no 
kuŗām divas minūtes un četras 
sekundes spēlēja mazākumā. 
Uz ledus pavadītajā laikā viņš 
izcēlās ar spēka paņēmienu, 
diviem bloķētiem metieniem 
un sakrāja negatīvu lietderības 
koeficientu –2.

Girgensona pārstāvētā Bufalo 
Sabres mājas spēlē ar rezultātu 
1:4 (0:2, 0:1, 1:1) zaudēja Bos-
tonas Bruins. Girgensons lau-
kumā bija 17 minūtes un trīs 
sekundes, tostarp divas minūtes 
un 26 sekundes spēlējot vai-
rākumā un minūti un 51 
sekundi mazākumā.

Merzļikins atvaira 
34 metienus

 

Nacionālās hokeja līgas (NHL) 
rēgulārā čempionāta spēlē Elvis 
Merzļikins atvairīja 34 metienus, 
bet Kolumbusas Blue Jackets 
pagarinājumā ar 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 
1:0) pieveica Ņujorkas Islanders. 
Merzļikins atvairīja 34 no 36 
pretinieku metieniem, bet Blue 
Jackets spēlē izdarīja 32 metien-
us pa Iļjas Sorokina sargātajiem 
vārtiem.

Kolumbusas komandai tā bija 
trešā uzvara sezonas pirmajās 
četrās spēlēs, turklāt visas trīs 
uzvaras izcīnītas ar Merzļikinu 
vārtos Latviešu vārtsargs šajās 
trijās spēlēs ielaidis piecas ripas, 
pa viņa vārtiem izdarīti 94 metieni, 
no kuŗiem atvairīti 89 (jeb 94,7%).

Ostapenko ar 
Sinjakovu uzvar 
Maskavas WTA 

dubultspēļu turnīrā

Pirmajā kārtā Latvijas/Če  chi-
jas duets ar 6:3, 6:2 uzveica balt-
krievietes Veru Lapko un Lidziju 
Marozavu, otrajā kārtā ar 5:7, 
6:3, 11:9 uzvarēja slovakieti Vik-
toriju Kužmovu un krievieti 
Alek sandru Panovu, bet pus fi-
nālā ar 6:2, 5:7, 10:2 pārspēja 
Marī Bouzkovu un Luciji Hra-
decku no Čechijas, kuŗas turnīrā 
izliktas ar trešo numuru. Finālā 
Aļona Ostapenko un Kateržina 
Sinjakova ar rezultātu 6:2, 4:6, 
10:8 pārspēja ukrainieti Nadju 
Kičenoku un Raluku Olaru no 
Rumānijas, kuŗas turnīrā bija 
izliktas ar ceturto numuru. Līdz 
šim Ostapenko bija svinējusi 
uzvaru trīs A raudzes dubult-
spēļu turnīros.

Ostapenko pāriniece Sinja ko-
va karjeras laikā līdz Maskavas 
turnīram bija izcīnījusi 11 du -
bult spēļu titulus, no tiem trīs 
Grand Slam sacensībās, un bi  jusi 
arī dubultspēļu ranga līdeŗ po-
zicijā. Savus lielākos panā ku-
mus, kuŗu vidū ir arī olimpisko 
spēļu čempiones tituls, viņa gu -
vusi kopā ar Barboru Krejčīkovu.

***
Maskavas WTA 500 turnīra 

finālā uzvarēja pasaules 20. ra -
kete Anete Kon taveita (attēlā), 
izcīnot ceturto titulu savā 
karjērā. 

Igauniete, kuŗa turnīrā tika 
izsēta ar devīto numuru, finālā 
ar 4:6, 6:4, 7:5 pārspēja Krievijas 
tenisisti Jekaterinu Aleksan-
drovu.

***
Aļona Ostapenko WTA pa -

saules rangā atkāpusies par 
vienu poziciju un ieņem 30. 
vietu, kamēr Anastasija Sevas-
tova pakāpusies par trim vietām 
uz 62. poziciju. Abas Latvijas 
vadošās tenisistes spēlēja Indian-
velsas WTA 1000 turnīrā, kur 
Ostapenko aizkļuva līdz pusfi-
nālam, bet Sevastova apstājās 
vienspēļu sacensību otrajā kārtā.

Piecu vietu kritums ir Latvijas 
trešajai raketei Danielai Vis-
manei (314.), Diāna Marcin-
kēviča pakāpusies par trim 
vietām (351.), Kamilla Bartone 
– par divām vietām (393.), Darja 
Semeņistaja atrodas par 80 vie -
tām augstāk nekā pirms ne  dēļas 
(581.), bet Sabīne Rut lauka 
zaudējusi piecas pozicijas (907.). 
Piecu poziciju kritums bijis arī 
Margaritai Ignatjevai (1023.), 
savukārt par četrām vietām 
zemāk nekā pirms nedēļas ierin-
dojas Patrīcijai Špakai (1067.), 
bet par 29 pozicijām pakāpusies 
Anna Ozerova (1161.), divas 
vietas zaudējusi Elza Tomase 
(1175)., bet Līga Dekmeijere 
rangā pakāpusies par 84 vietām 
(1316.)

Līderu trijnieks saglabājies ne -
mainīgs – pirmajā vietā ir aus -
trāliete Ešlija Bārtija, viņai seko 
baltkrieviete Arina Sabaļenka 
un čechiete Karolīna Plīškova, 
par vienu poziciju uz ceturto 
vietu pakāpusies čehiete Bar-
bora Krejčikova.

***
Latvijas tenisiste Darja Se  me -

ņistaja uzvarēja Starptautiskās 
tenisa federācijas (ITF) W-15 
serijas turnīrā Kankunā, šajā 
Meksikas pilsētā uzvarot trešo 
nedēļu pēc kārtas.

Turnīrā ar pirmo numuru 
izsētā Seme ņistaja (WTA 661.) 
finālā ar rezultātu 7:5, 7:5 pār-
spēja lat viešu izcelsmes ASV 
tenisistu Reičelu Gaili (WTA 
1061.). Par izcīnīto uzvaru Lat-
vijas tenisiste nopelnīja desmit 
WTA ranga punktus, kas ļaus 
turpināt kā  pumu WTA rangā.

Smaiļotājs Akmens 
otrajā vietā jaunā-

kajā pasaules rangā

Latvijas smaiļotājs Roberts 
Akmens jaunākajā Starptau-
tiskās kanoe federācijas (ICF) 
rangā 200 metru distancē ieņem 
otro vietu. Rangs tiek publicēts 

divas reizes gadā. Šomēnes pub-
licētais rangs veidots pēc Un  gā-
rijā un Krievijā notikušā Pasau-
les kausa posma, kā arī Dānijā 
notikušā pasaules čem pionāta 
rezultātiem. Jaunākajā rangā Ak -
mens ieņem otro vietu, atpalie-
kot tikai no zviedra Petera Me -
ninga. Trešo un ceturto vietu 
ieņem lietuvieši Maldonis Min-
daugs un Artūrs Seja. Pirmo pie-
cinieku noslēdz Andrea di 
Liberto no Italijas.

Roberts Akmens septembrī 
Kopen hāgenā pasaules čempio-
nātā (PČ) smaiļošanas un kanoe 
sprintā izcīnīja bronzas medaļu 
200 metru distancē. Maijā Krie-
vijā Pasaules kausa (PK) posmā 
smaiļošanā un kanoe airēšanā 
Akmens 200 metru airējumā 
izcīnīja trešo vietu, bet pirms 
tam Ungārijas pilsētā Segedā PK 
posmā 200 metru distances 
finālā izcīnīja astoto vietu.15. 
vietā 200 metru distances rangā 
ir Latvijas smaiļotājs Aleksejs 
Rumjancevs.

1000 metru distances rangā 
14./15. vietā ierindots Artūrs 
Vilde, bet 5000 metru distances 
rangā viņš vēl ar 11 sportistiem 
dala 37. vietu. Vīriešu komandu 
rangā 500 metru distancē Latvija 
ir 17. vietā.

Sieviešu 200 m distances rangā 
27. vietā ierindota Latvijas smai-
ļotāja Madara Aldiņa, bet 500 m 
distances rangā viņa ir 34. vietā.

Kanoe airētāju rangā 500 m 
distancē Roberts Lagzdiņš ie -
ņem devīto vietu, bet 1000 
metru distancē – 18. vietu.

Mārtiņš Blūms 
uzvar sacensībās 

Grieķijā

Latvijas vadošais kalnu riteņ-
braucējs Mārtiņš Blūms (attēlā) 
Grieķijā izcīnījis uzvaru UCI 2. 
katēgorijas sacensībās Salamina 
Epic MTB Race. Mārtiņam iz -
devās pārspēt arī iepriekš vēl 
neuzvarēto labāko poļu kalnu 
riteņbraucēju Bartlomiju Vavaku, 
informē Latvijas Riteņbrauk-
šanas federācija.

Šautriņu metējs 
Razma paveic 

meistarstiķi 
Latvijas šautriņu metējs Ma  -

dars Razma veiksmīgi aizvadījis 
Player`s Championship Pro Tour 26 
sacensības, kur sasniedza pus -
finālu. Tajā viņš izcēlās ar meis-
tarstiķi, ar deviņiem metieniem 
nodzēšot 501 punktu. Pusfinālā 
Razma tomēr zaudēja Krosam 
ar rezultātu 4:7. Pirms tam viņš 
pārspēja Dariusu Labanausku 
(6:2), Rastiju Džeiku Rodrigesu 
(6:3), ar pirmo numuru izlikto 
Džo Kalenu (6:2), (Rosu Smitu 
(6-5), bet ceturtdaļfinālā ar 6:4 
pārspēja Lūku Vudhausu.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


