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Rudens dārzā, kur dvēselēm satikties
Likteņdārzs ir atvērts apmeklētājiem, aicina būt atbildīgiem

Latvijā noteiktās ārkārtējās 
situācijas laikā Likteņdārzs ir 
atvērts apmeklētājiem, taču 
“Kokneses fonds”, kas ikdienā 
rūpējas par dārza uzturēšanu, 
aicina Likteņdārza viesus pēc 
būtības un atbildīgi ievērot 
valstī noteiktos stingros pul cē-

šanās un pārvietošanās ierobe-
žojumus, un pastaigās pa dārzu 
doties vienīgi savas ģimenes 
lokā.

Sandra Kalniete, Eiropas Par
lamenta deputāte, “Kok ne ses 
fonda” padomes priekšsē dē
tāja: “Likteņdārzā arī ārkārtējās 

situācijas laikā ikviens ir gaidīts 
nesteidzīgām, iedvesmojošam, 
veselīgām pastaigām – dārzs ir 
atvērts, taču lūdzam to apmeklēt 
tikai individuāli vai kopā ar 
saviem tiešajiem ģimenes lo  cek
ļiem. Mūsu visu kopīga atbildība 
ir respektēt īpašos apstākļus, 

kādos dzīvojam, un tikai kopā, 
būdami solidāri, patiesi ievē
rojot šobrīd noteiktos ierobe
žojumus, varēsim Latvijā ap 
turēt pandēmijas strauju iz  pla
tību un atgriezties pie tādas 
ikdienas, kādu mēs vēlamies.”

Ievērojot valdības noteikto ierobežojumu darbam klātienē, 
Likteņdārza Informācijas centrs līdz 14. novembrim būs slēgts

Skats uz amfiteātri no Ulža Gravas tiltiņa

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

www.laiks.us!

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:

3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00

Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa  www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna

mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.

Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.

Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli

par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas sūtīt Inesei Zaķis
e-pasts: rigaven@aol.com

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
2787 Brinker Lane, Easton, PA 18040

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

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

PĒC LASĪTĀJU PIEPRASĪJUMA

2022. gada kalendārs:  ................... gab.     US $22.00….........…............

Piesūtīšana: ASV – par pirmo US $3.00

Par katru nākamo uz to pašu adresi US $2.00

Ārpus ASV – par katru US $4.00. Par katru nākamo – US $3.00. (NB! Maksa ASV dolaros)

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

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

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

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

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

Kalendāra 
tapšanu 

atbalstījusi

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

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

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

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

2. Kā ASV vakcinējies cilvēks 
var iegūt ES Covid19 serti
fikātu, kas derigs Latvijā?

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

To dara tā:
1. Minētajā tīmekļvietnē no -

spiest pogu “Apskatīt savus 
sertifikātus”.

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

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

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

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

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

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

3. Ko vēl sakarā ar šābrīža 
situāciju būtu jāzina?

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

Informāciju palīdzēja sagata vot 
Oskars Šneiders

(Veselības ministrija)
un Evija Štālberga

(NVD)
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Moderators  Mārtiņš Andersons, dalībnieki – LR ārlietu mi 
nistrs Edgars Rinkēvičs, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku 
brigādes ģenerālis Ilmārs Lejiņš, ASV Vācijas Māršala fonda 
pētniece Kristīne Bērziņa.

Vispirms runātāji vērsa uzmanību uz Latvijas un ASV 
polītiskajiem sakariem, kas  vērtējami kā labi. ASV attiecības 
ar Eiropu ir mainījušās, proti,  ASV svarīga ir Ķīna, kas gan 
varētu būt kā vilks aitas kažokā. NATO 5. punkts paredz 
aizsargāt savas valstis. Latvijas sadarbība ar NATO bruņotiem 
spēkiem ir stabila un perspektīva – bruņoto spēku  apjoms  
Eiropā pieaug, un tas ir garants. Lielākais drauds ir Krievija. 
Eiropā ir sagaidāmas pārmaiņas,  Vācijā nesen bija vēlēšanas,  
un drīz tās būs Francijā. Abas lielvalstis dod mājienus attiecībā 
uz sadarbošanos ar Krieviju. Polītiskie uzskati ir kļuvusi 
kreisāki, bet ekonomiski tie  kļuvuši konservātīvāki. Kas 
attiecas uz notikumiem Baltkrievijā, Rietumu reakcija nav 
bijusi pietiekami stingra. Pasaule tiešām ir mainījusies – uz 
Ķīnu jāraugās kā uz nozīmīgu militāru un polītisku spēku.

Lietojot analoģiju, varētu teikt, ka pasaule ir kā kuģis, kas 
svārstās un šūpojas, bet pasažieri joprojām dejo un dzied. 

Pierakstīja Ruta PriedkalneZirne
Paldies sabiedriskā darba leģendai Rutai Priedkalnei-Zirnei!

Paneļdiskusija
„Latvija starptautiskos pārmaiņu 
vējos – izaicinājumi un iespējas”

Sarīkot klātienes kongresu jo -
projām pastāvošo pandēmijas ie -
  robežojumu laikā bija dro smīgs 
lēmums. Pēc vairāku mēnešu sa -
runām starp ALA valdi un rī  cī bas 
komiteju Čikāgā tika no   lemts – 
kongress būs! Patīkams pārstei-
gums bija, ka kongresa darbā 
piedalījās 68 delegāti no dau dzām 
ASV latviešu organi zā cijām, kas 
ir iespaidīgs dalīb nieku skaits 
pat optimālos ap  stākļos.

“Čikāgā ir liela un stipra lat-
viešu kopiena,” kongresa atklā-
ša nas uzrunā teica ALA priekš-
sēdis Pēteris Blumbergs, kuŗam 
šajā kongresā beidzās pilnvaru 
termiņš apvienības valdē. Čikā-
gai kā kongresa izvēles vietai bija 
simboliska nozīme arī tāpēc, ka 
tā ir Pēteŗa dzimtā pilsēta. Blum-
bergu ģimene ir ļoti aktīva gan 
ASV, gan Čikāgas  latviešu sa -
biedrībā. “20 gadu laikā, kopš 
dar bojos ALA, pilsētā daudz kas 
ir mainījies, bet te joprojām sa -
stopu cilvēkus, kam latvietības 
saglabāšana ir viena no viņu dzī-
ves lielajām izvēlēm. Es aicinu 
ikvienu no jums izdarīt šādu iz -
vēli!” uzsvēra priekšsēdis. 

Īpaši patīkami bija, ka ieradās 
arī visi ielūgtie goda viesi, kas 
aktīvi piedalījās kongresa darbā: 
Latvijas ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs, speciālo uzdevumu 
vēstniece diasporas jautājumos 
Elita Gavele, Latvijas vēstnieks 
ASV Māris Selga un viņa kun-
dze Marika, Latvijas Izglītības 
un zinātnes ministrijas pārstāvji, 
Eiropas Latviešu apvienības pār-
stāve Justīne Krēsliņa, PBLA iz -
pilddirektors Raits Eglītis, NBS 
brigādes ģenerālis Ilmārs Lejiņš, 
labdarības organizācijas Ziedot.lv 
vadītāja, Latvijas labdarības ie -
stāžu eksperte Rūta Dimanta, 
ASV Vācijas Māršala fonda pēt-
niece Kristīne Bērziņa, biznesa 
foruma Spotlight Latvia dibinā-
tājs Roberts Blumbergs, LNOĢ 
pārstāvis Ivars Slokenbergs, uz -
ņēmuma Printful un finanču 
kom pānijas Raymond James pār  -
stāvji. Ar delegātiem un dalībnie-
kiem tikās un sarunājās Latvijas 
žurnāliste, raidījuma “Globālais 
latvietis. 21. gadsimts” vadītāja 
Agnese Drunka.

Savā uzrunā kongresa atklā ša-
nā ārlietu ministrs Edgara Rin-
kēvičs uzsvēra Ame ri kas latviešu 
apvienības lielo no  zīmi Latvijas 
neatkarības idejas saglabāšanā 
ilgajos okupācijas gados un Lat-
vijas Republikas neatkarības at -
jaunošanā. 

“Arī turpmāk Latvijas sadar bība 
un draudzība ar mūsu sa  biedroto 
ASV ir un būs īpaši no  zīmīga,” 
teica E. Rinkēvičs. “ASV ir Eiropas 
draugs, taču tas ne vienmēr ir 
pašsaprotami ikvienam. Manu-
prāt, viens no Ame rikas latviešu 
apvienības mēr ķiem būtu darbs 
ar jaunās pa  audzes ASV polīti-
ķiem, atgā dinot par mums, par 
Eiropu.”  Ministrs uzslavēja arī ap -
vienības aktīvo iesaisti, veicinot 
Latvijas un ASV ekonomisko sa -
darbību. “Mēs nezinām, kāda būs 
pasaule pēc desmit gadiem, taču 
šajās ģeo polītiskajās vētrās mums 
ir jānosargā sava valsts un jāpa-
dara tā stiprāka.” 

Ārlietu ministrs arī piešķīra 
ministrijas atzinības rakstu ap -

TATJANA ŽAGARE-VĪTIŅA, 
ALA Informācijas nozares vadītāja

“Mums jāturas kopā un citam citu jāatbalsta!”
Amerikas latviešu apvienības 70 kongress Čikāgā

vienības priekšsēdim Pēterim 
Blumbergam. E. Rinkē vičs ak -
centēja Blumberga iegul dījumu, 
uzsverot viņa ilggadējo aktīvo 
darbību latviešu sabiedrī bas la bā 
un panākumus, sešus gadus vadot 
lielāko ASV latviešu or  gani zā-
ciju, kam ir būtiska loma ASV 
un Latvijas saišu stiprinā šanā. 

Savukārt ALA pateicībā par 
produktīvo sadarbību desmit 
ga du gaŗumā ministram Rinkē-
vičam piešķīra apvienības aug  - 
s tā ko apbalvojumu – Nameja 
Goda zīmi. Apvienības augsto 
atzinību ALA valde nolēma pie-
šķirt arī Pēterim Blumbergam, 
kuŗš ir bijis enerģisks apvienības 
vadītājs ar plašu un tālredzīgu 
skatienu uz apvienības misiju. 
Piebildīšu, ka Nameja Goda 
zīme pirms ministra un Blum-
berga piešķirta tikai diviem cil-

pasauli ir balstīts ilgstošā pro-
fesionālā pieredzē.

Kongresā notika trīs diskusiju 
paneļi – par latviešu diasporu 
pa  saulē, ko vadīja ALA Izglītības 
nozares vadītāja Elisa Freimane, 
piedalījās R. Eglītis, E. Gavele, 
IZM pārstāve L. F. Dreimane,       
P. Blumbergs, I. Stravelli.  Disku-
sijas dalībnieki bija vienisprātis, 
ka diasporas jaunieši ir vajadzīgi 
Latvijai un daudzi no viņiem 
grib saglabāt saites ar latviešu va -
 lodu un kultūru. Saruna rosināja 
uz pārdomām par to, kā motivēt 
diasporas sabiedrību uz latvisku mu 
un kāda loma šajā procesā ir ģi -
menei, kāda – sabiedrībai, tai skaitā 
Amerikas latviešu apvie nībai.

Diskusiju par ekonomiskās sa -
darbības iespējām ar Latviju va -
dīja Roberts Blumbergs, pieda-
lījās vēstnieks M. Selga, I. Sloken-

oktobŗa vakarā notika viesnīcā  
ar skatu uz Mičiganas ezeru un 
Navy Pier. Čikāgas tautasdeju 
grupa “Mantinieki” uzstājās ar 
krāšņu priekšnesumu, bet ballē 
spēlēja bostonieši Richards Kol-
manis un viņa mūzikas grupa 

“Tālēs zilajās”, kas lieliski prata 
uzturēt jautrības un svētku gaisotni.

Balles apmeklētāji ar aplau-
siem un sirsnīgām pārsteiguma 
dāvanām pateicās bijušajam 
priekšsēdim Pēterim Blumber-
gam. Jaunievēlētais priekšsēdis 
Mārtiņš Andersons iepazīstināja 
ar jaunievēlēto ALA valdi.

Amerikas latviešu apvienība 
izsaka visdziļāko pateicību 70. 
kongresa rīcības komitejai Čikā-
gā, īpaši – Helmutam Lāčkājam, 
Robertam Blumbergam, Mārti-
ņam Stākam, Rasmai Kraulei, 
Līgai Ejupei un viņu palīgiem 
par lielo ieguldījumu kongresa 
organizēšanā!

 “Bet kongress ir svētki, un visi 
svētki kādreiz beigsies,” atklāša-
nas uzrunā atzina Pēteris Blum-
bergs. “Domāju, nevaram uzska-
tīt, ka lietas atgriezīsies vecajās 
sliedēs. Mums jāturpina atbalstīt 
citam citu. Es domāju, ka mums – 
ASV latviešu diasporas lielākajai 
organizācijai – ir jādod stimuli. 
Organizācijām, kas var to atļau-
ties, jābūt devīgām. Labvēļiem, 
kas ir turīgi, vajag dalīties. Mums 
ir jāpiedāvā labas un interesan -
tas programmas, lai cilvēki atkal 
gribētu piedalīties latviešu sa -
biedriskajā dzīvē.”

Sekretāres Nora Steel un  Vineta Berga

Jaunievēlētās valdes pirmā sēde. ALAs valdes locekļi un viņu amati: Mārtiņš Andersons 
(priekšsēdis), Andrejs Kancs (priekšsēža vietnieks), Anita Grīviņa (kasiere), Nora Muižniece 
Steel (sekretāre), Dzintars Dzilna (Sabiedrisko attiecību nozare), Elisa Freimane (Izglītības 
nozare), Kristīne Ģiga (Biedru un līdzekļu vākšanas nozare), Miķelis Ģiga (Sporta nozare), 
Valda Grinberga (Kultūras nozare), Kaija Petrovska (Labdarība Latvijā nozare), Tatjana 
ŽagareVītiņa (Informācijas nozare). Par Kultūras fonda priekšsēdi kongress ievēlēja Inesi 
Stravelli. Revīzijas komisijas locekļi: Mārtiņš Jansons, Diāna Kārkliņa, Una Veilande

vēkiem – Jānim Kukainim un 
bijušajai Latvijas kultūras mi -
nistrei Dacei Melbārdei. 

Atskaitē par apvienības veiku-
mu kopš pagājušā gada kon-
gresa, priekšsēdis Blumbergs uz -
svēra ALA ievērojamo financiā -
lo atbalstu latviešu skolām ASV, 
datoru akciju Latvijas bērniem, 
kuŗas laikā, sadarbībā ar atsaucī-
giem tautiešiem, Latvijas Bērnu 
fondu un laikrakstu Laiks, tika 
savākti līdzekļi viedierīču iegā-
dei Latvijas mazturīgām ģime-
nēm. Priekšsēdis uzteica veik - 
s mī gos tiešsaistes pasākumus – 
koncertus, sarunu vakarus un 
Baltijas Aizstāvības dienas, kuŗu 
laikā bija iespēja informēt ASV 
kongresmeņus vai viņu biroja 
darbiniekus par Baltijas valstu 
aizsardzībai svarīgiem jautāju-
miem. Jau otro vasaru pandē mi-
jas ierobežojumu dēļ tika atcel-
tas izglītojošās un prakses pro-
grammas Latvijā. Veiksmīga iz -
rādījās operatīvi noorganizētā 
prakses programma “Pavadi 
vasaru ASV”, kuŗai pieteicās as -
toņi jaunieši, kas strādāja ar Lat-
viju saistītās iestādēs dažādās 
Amerikas pilsētās.

Kongresa viesu runātāji šogad 
bija Rūta Dimanta, Edgars Rin-
kēvičs un Ilmārs Lejiņš. Bija ļoti 
interesanti dzirdēt šos runātājus, 
kuŗu skatījums uz mūsdienu 

bergs, R. Eglītis, IZM pārstāvis     
J. Paiders, Printful pārstāve Zane 
Levša. Dalībnieki atzina, ka ir 
vai rāki veiksmes stāsti, kas pierā-
da, ka ekonomiskā sadarbība 
starp ASV un Latvijas uzņēmē-
jiem var būt produktīva un veik-
s mīga. Uzņēmums Printful ir 
tam labs piemērs. 

 Sestdienas rītā notika ļoti inte-
resanta un visaptveroša saruna 
par ārpolītikas jautājumiem, ko 
vadīja ALA valdes loceklis Mār-
tiņš Andersons, tajā piedalījās 
ārlietu ministrs E. Rinkēvičs, bri-
gādes ģenerālis I. Lejiņš un pēt-
niece K. Bērziņa.

Nozaru vadītāji kopā ar uzai-
cinātiem ekspertiem noorgani-
zē ja interesantas darba grupas- 
kultūras (Valda Grinberga), polī-
tikas (Dzintars Dzilna), labdarī-
bas (Kaija Petrovska), finanču 
(Anita Grīviņa).  Sestdienas pus-
dienas lai kā dalībniekus tiešrai -
dē no Lat vijas izklaidēja mūzikas 
grupa “Tautumeitas”.

Jautra un uzmundrinoša iz -
vērtās delegātu iepazīšanās, ko 
novadīja P. Blumbergs, ALA ģe -
nerālsekretāre Marisa Gudrā un 
Informācijas nozares vadītāja 
Tatjana Žagare-Vītiņa. 

Kongress pieņēma 29 rezolū-
cijas, ar kuŗām ikvienam būs 
iespēja iepazīties mūsu medijos. 

Pasākuma balle sestdienas, 23. 
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DACE ĶEZBERE

DACE 
APERĀNE

"Pusnakts mūzikanti" – no kreisās: Sintija Grigorjeva, Arta 
Jēkabsone, Richards Kolmanis

Vērtīgs darbs, kas padarīts!
Latvijas pasu pārvietojamā darbstacija sekmīgi darbojās

ALA kongresa laikā Čikāgā

TILTS uz drošiem kultūras pamatiem

No Latvijas vēstniecības Va -
šingtonā uz Čikāgas “Ligzdu” 
21. oktobrī ieradās vēstniecības 
Konsulārās nodaļas vadītāja 
Santa Dālmane ar vēstniecības 
otro sekretāru Arvilu Zeltiņu 
palīdzēt tautiešiem izņemt vai 
atjaunot Latvijas pases un eID 
kartes.  Nākamajā dienā pasu 
stacija pārcēlās uz viesnīcu, kur 
notika Amerikas latviešu ap  -
vienības kongress, bet sestdien, 
23.oktobrī, tā ceļoja atpakaļ uz 
“Ligzdu”.  Šī ceļošana reizēm 
bija sarežģīta un prasīja daudz 
darba spēku un koordinācijas, 
jo tie paši cilvēki palīdzēja 
organizēt kā ALA kongresu, tā 
pasu staciju. 

Šā gada sākumā TILTS valde 
nonāca pie atziņas, ka, tāpat kā 
2020. gadā, būtu ļoti sarezģīti 
sekmīgi noorganizēt koncerta 
vai teātŗa turnejas Ziemeļ ame-
rikā. Līdz ar to TILTS Mūzikas 
nozare izlēma sarīkot virtuālu 
Mūzikas un mākslas seriju 
“Kultūras TILTS”, kuŗas mērķis 
– sniegt klausītājiem no visām 
paaudzēm jaunus ieskatus par 
latviešu kultūras daudzveidību 
un nozīmi mūsdienās. Pavasaŗa 
mēnešos notika trīs “Kultūras 
TILTS” pasākumi; tie sekmīgi 
izdevās un piesaistīja daudz 
skatītāju no Ziemeļamerikas, 
Latvijas, Austrālijas un citām 
valstīm.

Pirmais bija latviešu populārās 
mūzikas dziedātājas un pianistes 
Katrīnas Gupalo koncerts, kuŗā 
viņa dziedāja Imanta Kalniņa 
dziesmas jaunās aranžijās. Kon-
certā vēl piedalījās dejotāja  
Gabija Bīriņa no Floridas. Sa -
runā, ko vadīja Iveta Grava, 
piedalījās bijušais vēstnieks un 
dziesmu tekstu autors, diemžēl, 
nu jau Mūžībā aizgājušais Ojārs 
Ēriks Kalniņš.  

Otrā Kultūras TILTS pasā-
kumā Pēteris Dajevskis sniedza 
referātu ar nosaukumu “Latviešu 
scēnografa un mākslinieka 
Ēvalda Dajevska pasaule: pazīs-
tamais un nepazīstamais”. 

Referāts dziļi rezonēja ar 

skatītājiem un apliecināja tau-
tiešu interesi noklausīties stāstī-
jumus par trimdas kultūras 
personībām un mantojumu.

Koncerts “Meklējot dziesmu” 
noslēdza “Kultūras TILTS” seri-
ju. Tajā mūzicēja trīs jauni, 

profesionāli džeza mūziķi – Sin-
tija Grigorjeva, Arta Jēkabsone 
un Richards Kolmanis, kuŗi sava 
trio “Pusnakts mūzikanti” sa  stā vā 
pirmatskaņoja speciāli koncer-
tam sacerētas dziesmas ar Li -
narda Tauna un Gunara Saliņa 

Imants Klimovičs, pēdējais, 
kas atjaunoja pasi stacijā
// FOTO: Mārtiņš Stāks

Vēstniecības 2. sekretārs Arvils Zeltiņš ar Diasporas vēstnieci 
Elitu Gaveli // FOTO:  Silvija KļaviņaBarshney

Santa Dālmane, ASV Latvijas Republikas vēstniecības Konsulārās nodaļas vadītāja, ar klientiem // FOTO:  Silvija KļaviņaBarshney

dzejas vārdiem, kā arī latviešu 
tautasdziesmu aranžijas. TILTS 
plāno seriju “Kultūras TILTS” 
turpināt jaunajā gadā. Mēs arī 
ceram sarīkot mazākas turnejas 
ar vietējiem latviešu mūziķiem 
un, ja iespējams, noorganizēt 
turneju vienam Latvijas teātrim 
un vienu plašāku Latvijas 
mūziķu koncerta turneju. 

TILTA paspārnē darbojas 
Izcilo talantu fonds, ko vada 
sabiedriskā darbiniece Laila Ro -
biņa. Šogad Talantu fonds ir 
saņēmis vairāk nekā $13 000 zie-
dojumos. Pateicoties šai ievē-
rojamai summai, fonds līdz šim 
ir piešķīris atbalstu komponis-
tam Matīsam Čudaram, kuŗš 
studē Jeila mūzikas skolā, ģitā-
ristam Eduardam Lazdiņam un 
viņa studijām Berklija mūzikas 
kolledžā, kā arī dziedātājai Emī-
lijai Pavlovskai, kas studē Man-
hatanas mūzikas skolā Ņujorkā.

TILTS ir turpinājis atbalstīt 
projektu “Trimdas kokle”,  kuŗa 
vadītājas ir Māra Linde no San-
francisko un Dace Veinberga no 
Hamiltonas.  Projekta galvenais 
mērķis ir celt gaismā trimdas 
laikā darinātās 13 stīgu kokles 
un tās kultūras mantojumu. 

Lai veicinātu šo mērķi, pro-
jekts  „Trimdas kokle“ kopā ar 
TILTS atbalstu ir sarīkojis  četras 
virtuālas tikšanās “Koklītes ska-
nēja” ar tautiešiem zoom plat-

formā. Šīs “Koklītes skanēja” 
tikšanās ir veicinājušas interesi 
par trimdas koklēm un kok lē-
šanas apmācību latviešu skolās.

TILTS valdē šobrīd ir 45 val-
des locekļi, kuŗi visi darbojas bez 
atlīdzības, jo TILTS ir bezpeļņas 
organizācija. Valdes sēdēs aprīlī 
un maijā tika apstiprināts at -
balsts XV Dziesmu svētkiem 
Minesotā, Rīgas Domas skolas 
meiteņu koŗa “TIARA” 25. jubi-
lejas  koncertam Rīgā, kā arī 
apstiprināti ziedojumi mazā-
kiem kultūras projektiem, Gaŗ-
ezeram un $1000 ziedojums 
ALAi uz tās 70 gadu jubileju.

TILTS galvenais projekts šo -
ruden ir etnomūzikas grupas 
“Tautumeitas” Ziemeļamerikas 
virtuālais koncerts, ko atbalstīja 
Latvijas Kultūras ministrija un 
PBLA saistībā ar konkursu 
“Dziesmu un deju svētku tra -
dīcijas ilgtspējas un Latvijas 
profesionālās kultūras un māk-
slas pieejamības nodrošinājums 
diasporas mītnes zemēs”.  

TILTS priecājas par sadarbību 
ar Amerikas latviešu apvienību 
un 3x3 “Tērvetē”, kā arī ar 
biedrībām un fondiem Amerikā, 
organizējot šo koncertu, kas ir 
izraisījis lielu interesi visās 
paaudzēs.  

Daces Aperānes ziņojumu kon
gresa delegātiem nolasīja Dace 
Ķezbere un Pēteris Da  jevskis.

noformēti 89 pieteikumi pasēm 
un 91 pieteikumi eID kartēm”. 

Jaunākais Latvijas valstspie-
derīgais, kuŗš ieradās uz pases 
noformēšanu, bija četrus gadus 
vecs un vecākais – 92 gadus 
vecs. Uz dokumentu noformē-
šanu ieradās ne tikai no Čikāgas 
vai tās apkārtnes, bet arī no 
Viskonsīnas, Mičiganas, Kali-
for nijas, Vašingtonas, Misūri 
un Indiānas pavalsts.

Vēlreiz visiem paldies par 
iesaisti un atbalstu, kas ļāva 
īstenot ieceres par Latvijas do -
kumentu noformēšanu visiem, 
kam nepieciešami personu ap -
liecinoši dokumenti! 

Paldies Silvijai un Ken 
Barshney, Mārtiņam Stākam, 
Artim Inkam, Robertam Blum-
bergam, Svenam Kīnam, Ras-
mai Kraulei, Benitai un Hel-
mūtam Lāčkājiem par labi 
padarītu darbu!  Sirsnīgi patei-
cos Daugavas Vanagiem par 
atļauju lietot viņu mītni, kā arī 
visiem, kuŗi nodrošināja, ka 
viss noritēja gludi! 

Paldies vēstniecības darbi-
niekiem par atbraukšanu!

Konsulārās nodaļas vadītāja 
Santa Dālmane ziņoja:  “Čikāgā 
101 personai bija iespēja nofor-
mēt Latvijas Republikas pasi 
vai/un eID karti. Kopumā tika 
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Biļetes uz Dziesmu svētkiem Minesotā varēs iegādāties tikai elektroniski
XV Vispārējo ASV latviešu 

Dziesmu un deju svētku Rīcības 
komiteja ziņo, ka biļešu pār-
došana sāksies 2021. gada 18. 
novembrī.  Svētki notiks St. 
Paulā, Minesotā, 2022. gadā, no 
29. jūnija līdz 4. jūlijam. Bi  ļe-
tēm būs 10% atlaide līdz gada 
beigām. Biļetes varēs pa  sūtināt 
Dziesmu svētku tīmekļa vietnē 

www.latviansongfest2022.org, 
lietojot kreditkarti. Biļetes ie -
priekšpārdošanā varēs iegādā-
ties tikai elektroniski.

Pircējs saņems e-pastā biļeti 
vai kuponu. Uz abiem parā-
dīsies QR kods (melnie un bal-
tie kvadrātiņi četrkantainā lau-
kumā). Tos varēs uzglabāt vai 
nu mobilajā telefonā, vai iz -

drukāt uz papīra. Kuponi būs 
uz sarīkojumiem, kam vajadzēs 
pašas zāles drukātās biļetes.  
Kuponi būs jāuzrāda un jāie-
maina pret biļeti Dziesmu 
svētku laikā pie biļešu kases 
svētku galvenajā viesnīcā Inter
Continental St. Paul Riverfront.

Rīcības komiteja nolēma iz -
mantot šādu biļešu pārdošanas 

kārtību, lai samazinātu pie-
maksas un biļešu gala cenas 
Dziesmu svētku apmeklētājiem. 
Dažas iestādes sagaida 10% līdz 
20% piemaksu par katru biļeti. 
Pēc mūsu kārtības, tās izmaksās 
pircējam zem 3%. Mērķis ir 
padarīt biļešu cenas pieejamas 
visiem, arī, ņemot vērā augstās 
izmaksas koncertzālēm un 

citām iestādēm.
Komiteja aicina visus ap  mek-

lēt svētku tīmekļa vietni, lai ie -
pazītos ar bagātīgo svētku pro-
grammu un mudina pi r  cējus 
iegādāties biļetes savlaicīgi.

Vēl labākas Ziemassvētku 
dā  vanas nekā piparkūkas!

Dziesmu un deju svētku 
Rīcības komiteja
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Jonkeru skolas jaunais mācību gads sācies. Nāc!

Bērnu dziesmas Klīvlandē

11. septembrī, siltajā, saulai-
najā sestdienā, pēc pusotra gada 
prombūtnes durvis vēra Jonkeru 
pamatskola. Svinīgi tā tika at -
klāta ar mīļu un pamācošu 
uzrunu no mācītāja Laŗa Saliņa, 
skolotājiem skolas logos sarī-
kojot nelielu priekšnesumu ar 
tērpiem, tekstiem un dziesmām. 
Tika nodziedāta Latvijas himna, 
ka arī jauntapusī Jonkeru skolas 
himna (komponiste skolotāja 
Arta Jēkabsone, izmantojot sko -
las bērnu radītos tekstus).

Tomēr pirms svinīgās atklā-
šanas liels darbs bija jāiegulda 
klātienes mācību noorganizē-
šanai pandēmijas laikā. Visiem 
studentiem un vecākiem tiek 
mērītas temperatūras, katrā sko-
las istabā gaisa filtrs, visiem 
maskas, un logus mācību laikā 
jātur vaļā. Neskatoties uz to, ka 
jaunais režīms ir apgrūtinošs, 
tas viss ir tā vērts, jo esam atkal 
kopā, nevis attālināti. Varam 
atkal dziedāt kopā, dejot un iet 
rotaļās. Lai arī cik jauki ir 
mācīties pidžammās un vecajās 
čībās, skolas telpās tomēr iz -
glītības process iet raitāk un 
patīkamāk. Skolas pārzines Līga 
Balode, Inita Cordazzo un Arta 
Jēkabsone veltīja neskaitāmas 
stundas, lai varētu veiksmīgi 
atsākt mācības, – 2021./2022. 
skolas gadā būs piecas klases, kā 
arī sagatavošanas grupa un vēl 
rēgulāri tiksies spēļu grupiņa 
pavisam mazajiem letiņiem. No 
visām malām brauc bērni, lai 
piedalītos, – no Konektikutas, no 
Longailendas, no Vestčesteras 
un tālākiem ziemeļiem. Tālākie 
braucēji brauc ar mašīnām, 
ņujorkieši brauc gan ar metro, 
gan autobusu no Manhatenas, 
Bruklinas un no citiem liel pil-
sētas punktiem, lai tikai būtu 
iespēja mācīties, draudzēties, 
runāt latviski ar citiem tautie-
šiem un viņu līdzgaitniekiem.

Mācībspēku pulks arī palicis 
kuplāks ar vairākiem jauniem 
skolotājiem, gan no Latvijas, gan 
vietējo vidus. Bērniem ir iespēja 
mācīties ne tikai latviešu valodu, 

EGILS
KALJO

bet arī Latvijas vēsturi, literātūru, 
ģeografiju un papildus tikt 
bagātinātiem arī ar Ticības 
mācību un svētbrīžiem.

Viens no nozīmīgākajiem un 
iespaidīgākajiem projektiem šajā 
skolas gadā ir dokumentālās fil-
mas  “Ņujorkā Latviju meklējot” 
izveide. Ņujorka – varbūt pa -
saulē visievērojamākā kultūras, 
sporta, mākslas galvaspilsēta. No 

ietekmīgie rakstnieki, dzejnieki, 
un mākslinieki, un vēl daudzi. 
Katrai ģimenei bija uzdevums 
sagatavot īsu filmiņu par kādu 
cilvēku vai vietu Ņujorkā, un 
rezultāti tiks sakopti filmā, kuŗa 
tiks prezentēta 20. novembrī, 
kad Jonkeros svinēs Latvijas 
gadadienu.

Skolas gadā vēl tiek plānota 
rotaļu diena kādā Ņujorkas 

jušies no senajiem 80. gadiem 
kad es beidzu astoto klasi. 
Atceros,  cik skola bija svarīga un 
apjomīga – 8. klasē bija jāsa ga-
tavojas diviem nopietniem „bi -
ļešu eksāmeniem” – vēsturē un 
latviešu valodā. Lai arī netur-
pināju latviešu skolas mācības 
pēc tam, šis pamatakmens, ko 
Jonkeru skola ielika, joprojām 
stāv. Apgūtā valoda un zināšanas 
par Latviju, ko ieguvu Jonkeros, 
deva man iespēju nodzīvot un 
baudīt dzīvi Latvijā piecpadsmit 
gadus – bez Jonkeriem tas 
nebūtu bijis iespējams (dzīvot 
Latvijā man visdrīzāk pat ne -
ienāktu prātā).

Lai arī tagad stundu jābrauc uz 
skolu (vairākām ģimenēm pat 
vēl ilgāk), ceru, ka manām 
meitām arī būs līdzīgi pozitīvi 
iespaidi gan par Jonkeru skolu, 
gan par Latviju. Visvairāk prie-
cājos ne tikai par to, ka mums 
visiem ir iespēja runāt latviski 
arī ārpus mājas, bet arī, ka 
meitām ir iespēja dziedāt un iet 
rotaļās latviskā, draudzīgā un 
atvērtā vidē.

Lielākais pārsteigums man 
bija, kad, apmēram nedēļu pirms 
pirmās skolas dienas, pavisam 
negaidīti tiku uzaicināts kļūt par 
skolotāju – 4. klasei mācīt lat -
viešu valodu un 6.klasei mācīt 
ģeografiju. Savā mūžā nekad 
neesmu bijis skolotājs, nekādas 
pedagoģiskās izglītības man nav, 
arī nekādas zināšanas par to, kā 
mācīt,  motīvēt un iedvesmot 
bērnus. Tomēr – skolotāju trū -
kums visur ir jūtams, un mums 
katram ir jāpalīdz, kur varam. 
Vēl mācos būt par skolotāju – 
jūtu, ka bērni ilgi ir mācījušies 
attālināti un varbūt ir neliels 
uzmanības deficīts (vai arī vien-
kārši ir tāds vecums). Galvenais, 
ko ceru iemācīt bērniem, ir tas, cik 
lieliski, ka mums ir sava valoda. 
No pasaules gandrīz astoņiem 
miljardiem cilvēku labi,  ja trīs 
miljoni (tātad, 0.0375% no pa -
saules iedzīvotājiem!) runā lat-
viski. Mums ir savs slepenais 
„kods”, kā sazināties ar citiem 

latviešiem – reti kuŗam pasaulē 
ir tāda iespēja. Nu un tas, ka 
mums, protams, ir pašas skais-
tākās tautasdziesmas pasaulē – 
skumīgi domāt, cik daudzi bērni 
pasaulē ir gājuši gulēt bez „Aijā,  
žūžū”, vai saprot, ko nozīmē 
lielajā estrādē dziedāt „Pūt, vē -
jiņi” kopā ar desmitiem tūkstošu 
citu dziedātāju. Tāpēc vien ir 
vērts mācīties latviešu valodu.

Gadu desmiti ir pagājuši, kopš 
es pats biju students Jonkeru 
pamatskolā, un, protams, daudz 
kas ir mainījies. Manuprāt, viena 
no vispatīkamākajm pārmaiņām 
ir tā, cik skola ir atvērta visiem. 
Kad pats gāju Jonkeros, valdīja 
liela stingrība – visas nodarbības 
tikai latviešu valodā. Labi, ka bija 
tāds režīms, tomēr atceros, ka 
bija vairāki bērni, kuŗi laika gaitā 
„pazuda”. Nezinu patiesos ie -
mes lus, bet pieņemu, ka dažiem 
valoda “kliboja”, daži rēgulāri 
netika uz latviešu skolu (sporta 
vai citu iemeslu dēļ), bet bija 
daļa, kas tomēr jutās atstumti 
(kā kādreiz gadījās ar ģimenēm, 
kuŗās tikai viens vecāks bija lat-
vietis). Un šodien tas ir skumji – 
tie ir tādi „zudušie” latvieši – 
bērni, kas varbūt labprāt būtu 
nākuši un piedalījušies, bet 
toreiz saprata (vai viņiem lika 
saprast), ka tas nav lemts.

Šodien Jonkeros ir visādi skol-
nieki. Priecājos,  ka attieksme ir 
šāda: “Nerunā ne vārdu latviski? 
Tas nekas. Nāc!” vai “Tiksi tikai 
reizi mēnesī, vai pat retāk? Tas 
nekas. Nāc!”,  vai “Tikai pusotrs 
gads un knapi runā? Tas nekas. 
Nāc!” vai pat “Vēlos mācīties lat-
 viešu valodu, lai labāk saprastu 
savu sievu (vai vīru). Ļoti labi – 
palīdzēsim!” Proti, visi ir mīļi 
gaidīti. Ja tev sirdī ir kaut mazākā 
daļiņa Latvijas, vienmēr būsi 
viens no mums.

Priecājos un esmu pateicīgs, 
ka manām meitām, kas ir jau 
trešās paaudzes Jonkeru skol-
nieces (arī mana mamma šajā 
skolā mācījusies), joprojām ir 
šāda iespēja.

No labās puses Klinta un Lelde Kaljo, Jonkeru skolnieces

visām pasaules malām braukt uz 
Ņujorku ar cerību izsisties – bet 
ne jau visiem sanāk. Pārsteidzoši 
ir, cik daudzi latvieši ir tomēr 
atstājuši savu iespaidu šajā pil-
sētā. Ir gan pazīstamāki vārdi – 
kā, piemēram, basketbolists Kris-
taps Porziņģis un operdziedātāja 
Elīna Garanča. Tomēr ir vesels 
pulks latviešu, kuŗi ir cieši saistīti 
ar Ņujorkas vēsturi – kā tikai 
dažus piemērus varētu  minēt – 
šacha lielmeistars Edmārs Med-
nis, māksliniece Vija Celmiņa, 
dejotāja Vija Vētra, Elles ķēķa 
latviešu bohēmieši, izcilie un 

parkā, kad bērni, skolotāji un 
vecāki ies pastaigā, lai varētu 
baudīt dabu un mācīties dabas 
klasē, dziedāt un rotaļāties. 

Lai arī pēdējais pusotrs gads ir 
bijis trieciens visiem, Jonkeru 
pamatskola turpina mīļi gaidīt 
bērnus (daži labi jau trešās pa -
audzes Jonkeru latviešu sko lēni) 
un vecākus, kuŗi vēlas pavadīt 
sestdienas latviskā gaisotnē.

Man pašam – bijušam Jonkeru 
pamatskolniekam – likās svarīgi 
un vērtīgi, lai manas meitas arī 
pavada laiku un mācās Jonkeru 
skolā. Laiki, protams, ir mai nī-

Putni vīteroja skaistajā svēt-
dienas 19. septembŗa rītā, aici-
not Klīvlandes latviešu apvie-
notās draudzes baznīcēnus 
baudīt dabas skaistumu Berejas 
parka paviljonā. Bija jau arī 
daudz ko redzēt, un tikai retais 
šai parkā bijis iepriekš. Bez 
putniņiem gaisā un kokos eze-
riņā pēkšķēja pīles, zosis vei-
doja savus kāšus ceļā uz dienvi-
diem, un dažas laiviņas airējās 
ap augsto strūklaku.

Draudzes skoliņas iesāku-
mam veltītajā dievkalpojumā 
prāveste Sarma Eglīte, uzrunāja 
kā bērnus, tā pieaugušos. Viņai 
ir īpaša dāvana iesaistīt bērnus 
dievvārdu izpratnē. Ar ievada 
dziesmu Slavēts Dievs visaug

stākais, rosinājums: „mosties 
sirds”, liek apzināties, ka viss ap 
tevi ir Dieva radīts. Dziesmā 
Putni dziesmās godina To, kas 
viņus radīja prāveste Eglīte 
ievirzīja atklāsmi, ka viss ko 
Dievs radījis ir LABS. 

Skoliņas pārziņu Karīnas Folt-
zers un Zandas Zilaotes vadībā 
bērni nodziedāja Čiv, čiv, čiv, 
ko, protams, sajūsminātie klau-
sītāji pieprasīja atkārtot. Neiz-
palika arī iemīļotā dziesmiņa,  
Alelūja ...Svēts ir tas Kungs, 
iepriekš norunātām grupiņām 
pārmaiņus ceļoties un sēžot. 
Noslēguma dziesma Svētī Kungs 
un sargi – lūgsna par skolēniem, 
kuŗi atsāk jaunu mācību gadu, 
par Latviju un par visu cilvēci, 

kas cīnās ar bargi sīvo vīrusu. 
Mārtiņš Daukšs pavadīja visas 
dziesmas uz klavierēm. Paldies, 
Mārtiņ!

Draudzes Dāmu komitejas 
dāmas bija gādājušas par cie -
nastu, bija arī daudz citu gar-
dumu, jo atnācēji nebija nākuši 
tukšām rokām. Pēc ilgi uz  spies-
tiem pandēmijas ierobežo ju-
miem bija jauki izbaudīt sav-
starpēju tikšanos.

Īpaši gribas uzslavēt skoliņas 
pārzines un skolotājus par 
2020/2021 Gadagrāmatu Virtu
 ā   lais skolas gads, kur katrs 
skolotājs ir aprakstījis savu 
klašu mācību plānu un mērķus. 
Tiešām teicami. Vēlam labas 
sekmes!

ANDA
SŪNA COOK



LAIKS 72021. gada 6. novembris – 12. novembris

Hamlets un Ģertrūde – Mariss Vētra un Anna Ludiņa

Tālivaldis Ķeniņš ar kundzi un Mariss Vētra (pa kreisi)

MARISS VĒTRA – OTRAIS CĒLIENS
Marisam Vētram, Jāņa Kal-

niņa operas “Hamlets” titullo-
mas atveidotājam, bija dzīve kā 
operās: vairākos cēlienos, ar 
neparedzamajiem, pat gandrīz 
neticamiem gadījumiem un 
negadījumiem, ar romantisku 
pieskaņu. Ieredzēts tenors Lat-
vijas Nacionālajā operā, ar du -
čiem galveno lomu repertuārā, 
tostarp titullomas operās “Andrē 
Šenjē”, “Fausts”, “Hofmaņa stās ti”, 
“Loengrīns”, “Otello”, “Tanhei-
zers”. Mariss Vētra patiesi bija 
LNO zvaigzne. Bet vai viņš 
kādreiz būtu iedomājies tādu 
operas ainu, ka liktenis lems 
staigāt pa tālās Kanadas laipām, 
gaidot kuģus ar bēgļiem no 
Latvijas?

Ar ģimeni, (Vācijā saticis un 
apprecējis vācu baletdejotāju 
Ireni Veilu (Irene Weil), un 
viņiem bija divi dēli – Pēteris 
un Andrejs), Vētra 1944. gadā 
devās bēgļu gaitās ar laivu uz 
Zviedriju – Pēteris vēl spilgti 
atcerējās drausmīgo nakts brau-
cienu, pārpildītā kuģī.

Par Ireni, Vētra pats raksta 
savās atmiņās “Mans baltais 
nams”: “...biju savu bries mīgi 
jauno sieviņu ietērpis gaŗā 
melnā samta kleitā un aizvedis 
uz “Zvejnieka dēla” pirm izrādi 
Nacionālajā teātrī.  Viņa bija 
tik slaida un trausla, viņas acis 
tikpat skaidras kā viņas dzinta-
ra rotas, un viņa nevis gāja, bet, 
šķiet, peldēja ļaužu pulkā, tā, 
ka – es biju iemīlējies bez gala.”

Zviedrijā Vētra, liels un spē-
cīgs vīrietis, strādāja gan fizisku 
darbu ostā, gan Zviedrijas Ka -
raliskās operas archīvā. Kad 
pienāca iespēja izceļot uz 
Kanadu un nodarboties pilnu 
laiku ar mūziku, ģimene atkal 
atstāja pazīstamo un 1947. 
gadā kāpa kuģī.

Halifaksa (Halifax) ir austru-
mu Kanadas provinces Jaun-
skotijas (Nova Scotia) galvas-
pilsēta, kuŗai 1950. gadā bija ap 
130 000 iedzīvotāju.  Vētra bija 
strādājis Latvijas Nacionālajā 
operā, arī Zviedrijas Karaliskajā 
operā, bet Jaunskotijā nekādas 
operas nebija. Kanadas Nacio-
nālā opera (Canadian Opera 
Company) dibināta Toronto 
tikai 1950. gadā. Jau 1947. gadā 
Vētra sāka strādāt Halifaksas 
Jūras Mūzikas akadēmijā (Ma 
ritime Academy of Music) par 
dziedāšanas nozares vadītāju.  
(Kolēģi MAM bija LNO bari-
tons Teodors Brilts un diriģents 
Alfrēds Štrombergs, kuŗam 
izveidojās nopietna karjera 
operā Kanadā.)  MAM sadar-
bībā ar Dalhousie universitāti,  
piedāvāja bakalaura gradus un 
diplomus mūzikā.

Manot operas trūkumu 
Kanadā vispār un konkrēti 
Halifaksā, Mariss Vētra dibi-
nāja operas kursu MAM, un 
1949. gadā viņa režijā, izdevās 
uzvest pirmo operu, Mocarta 
“Donu Žuanu” (Don Giovanni) 
universitātes vingrotavā. Tā 
bija viena no pirmajām operas 
izrādēm Kanadā.  Dziedātāju 
sarakstā bija kolēģis Brilts, un 
pie pults Štrombergs. (Pro-
grammas izdalīja dēli Pēteris 
un Andris kā daļa no Hali-

faksas kanadiešu mazskautu 
pulka.)  Šie pirmie soļi veda uz 
Jaunskotijas Operas biedrības 
(Nova Scotia Opera Asso ciat
ion) dibināšanu 1950. gadā 
Vēt ras vadībā, un drīz sekoja 
tādas operu izrādes kā “Hof-
maņa stāsti”, “Traviata”, “Ma 
dama Butterfly” un “Figaro 
kāzas”. 

Kanadas latviešu labā Vētra 
uzņēmās vēl svarīgāku un no  zī-
mīgāku lomu – Halifaksas ostā 
sākuma gados sagaidot katru 
kuģi, kuŗā ceļoja latviešu kaŗa 
bēgļi. Viņš piedāvāja praktisku 
palīdzību, vāca līdzekļus un 
rakstīja simtiem vēstules ierēd-
ņiem, iestādēm un darba de  vē-
jiem.  (Miesās dūšīgajam Vēt-
ram, ierodoties ostmalā  savā 
smagā, melnā mētelī, viņš iz -
pelnīja kādā rakstā nosaukumu 
“Don José of the docks” – laipu 
dons Hozē). Kanadas lielākā 
osta Austrumu krastā saņēma 
jauniebraucējus Pier 21 (21. laipa).  
Šodien šī laipa ir mūzejs, kuŗā 
attēlots  šis  Kanadas vēstures 
posms, kad pēc kaŗa valstī ie -
brauca ap 750 000 bēgļiem no 
Eiropas. Viņi meklēja patvē-
rumu un jaunu dzīvi, un, pēc 
Jāņa Mežaka raksta “Kanadas 
enciklopēdijā” (Canadian Ency
clopedia), ap 15 000 no tiem 
bija latvieši. Vētras sakari 
palīdzēja arī gādāt par ceļu uz 

JURIS
ĶENIŅŠ

koŗiem un deju grupām, klu-
biem un sportu vienībām, un 
no 1953. gada – ar Dziesmu 
svētkiem.

Tajā pašā 1953. gadā arī 
Mariss Vētra ar ģimeni ieradās 
Toronto, kur dibināja savu 
privātstudiju.  (Vētram atstājot 
Nova Scotia, Operas biedrības 
vadībā palika Brilts.  Drīz pēc 
tam Štrombergs sekoja Vētram 
uz Toronto un  daudzus gadus 
diriģēja Stratfordas, Ontario, 
Šekspīra festivālā, diriģēja Ka -
nadas Nacionālajā operā un 
mācīja Toronto universitātes 
operas skolā.) Vairāki Vētras 
audzēkņi sasniedza atzinību 
gan kanadiešu, gan latviešu sa -
biedrībā. Īru izcelsmes soliste 
Marta Makvikara (Martha 
MacVicar) dziedāja, kā lilecina 
recenzijas, nevainojamā lat-
viešu valodā.  Maiga Dežardēna 
(Desjardins) kā soliste bieži 
uzstājās latviešu sarīkojumos, 
arī Kanadas Dziesmu svētku 
lielajā koncertā. Audzēkne In -
geborga Veinberga ne tikai bija 
soliste latviešu koncertos, (un 
ieredzēta Toronto klavieŗ sko-
lotāja) bet, kopā ar Kanadas 
Nacionālās operas Dāmu komi-
teju (Canadian Opera Com 
pany Women’s Committee) vāca 
līdzekļus gadskārtējai Marisa 
Vētras piemiņas stipendījai 
(Mariss Vetra Memorial Scho
larship) Toronto universitātes 
operas skolā, šī stipendija pa -
stāv vēl šodien. Vienlaikus, viņa 
gādāja par mākslinieka Ērika 
Dzeņa darināto portretu, kurš 
šodien ir pie sienas Nacionālajā 
operā Rīgā.  

Sabiedriskie darbi nebija vēl 
pabeigti.  Satiekot komponistus 
Jāni Cīruli un Tālivaldi Ķeniņu, 
1959. gadā viņš sasauca orga-
nizāciju pārstāvjus savā studijā 
uz pārrunām par koncertap-
vienības dibināšanu Toronto.  
Sabiedrības vadītāji piekrita, 
tika dibināta Toronto Latviešu 
koncertapvienība, un pirmajā 
valdē kalpoja Ķeniņš kā priekš-
sēdis un Vētra kā viņa vietnieks.  
Šī organizācijas mērķis bija, pēc 
Ķeniņa teiktā: “…tikai augst-
vērtīga latviešu un cittautiešu 
komponistu mūzika mūsu la -
bāko mākslinieku izpildī jumā”.  
Būdams Koncertapvienības dibi-
nātājs, Cīrulis laikrakstā Laiks 
zīmīgi rakstīja: “Ja latvieši sa -
ņemas, tie kopīgiem spēkiem 
var paveikt un pacelt pavisam 
lielas un labas lietas”. Orga ni-
zācija ar šiem pašiem augsta-
jiem mērķiem pastāv līdz šai 
dienai.

Mariss Vētra devās pie Lielā 
Režisora 1965. 24. decembrī, 
viņa atdusas vieta ir starp di -
viem bērziem Toronto lat viešu 
Jorka (York) kapos, blakus viņa 
skaistajai Irenai, mātei Emmai 
un māsai Maigai.

Es pats no savas bērnības  
atceros Marisu Vētru kā lielu 
personību, vienmēr ar platu 
smaidu un jokiem, ar kon-
fektēm, ko dalīja bērniem, viņš 
bija enerģisks un arvien ideju 
pilns.  Uz Hamleta jautājumu 
“Būt vai nebūt?” Mariss Vētra 
skaļi atbildēja: “Būt!”  

Kanadu viņa mātei Emmai un 
māsai Maigai no nometnes 
Vācijā.

Tika dibināta Latviešu pa  lī-
dzības biedrība (Latvian Relief 
Association), atkal vadībā Vētra 
ar Briltu kā palīgu. Laika te  cē-
jumā apvienojās vairākas lat-
viešu organizācijas un tapa 
Latviešu Nacionālā apvienība 
Kanadā (LNAK), kuŗa sekmīgi 
turpina kalpo Kanadas latvie-
šiem. No LNAK mājaslapas: 
“Par organizācijas iniciātoriem 
ir jāmin Konrāds Dobelis 
Edmontonā un Mariss Vētra 
Halifaksā.”

Starp daudziem pienāku-
miem Vētra atradu laiku rakstīt 
savas atmiņas par LNO, 1953. 
gadā viņš pabeidza burvīgo 
grāmatu “Mans baltais nams”.  
Tai nākamajos gados sekoja vēl 

“Karaļa viesi”, “Rīga toreiz“, 
“Sestā kolonna” un citas, kur nu 
vēl raksti latviešu laikrakstos. 

Vairums Halifaksas latviešu 

devās uz Toronto, kas kļuva par 
lielāko latviešu centru ārpus 
Latvijas ar trīs draudzēm, sko-
lām, biedrībām un namiem, 
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Dr. Emma Irēne Groduma
un Ojāra Veides fonds 

Latviskā glezniecība mainīgajā pasaulē

Šī gada 17. oktobrī Ojāra 
Veides Stipendiju fonda dibinā-
tājai Dr. Emmai Irēnei Grodu-
mai, Saskatčevanas Universitātes 
Medicīnas fakultātes profesorei, 
ir 105 gadu jubileja. Dr. Gro-
duma dzimusi Rīgā, 1916. gada 
17. oktobrī. 1941. gadā viņa ie -
guva zobārstniecības diplomu 
Latvijas Universitātē un pirms 
izbēgšanas no Latvijas 1944. 
gadā strādāja par zobārsti Rīgā. 
1953. gadā viņa kopā ar vīru 
Vilchelmu Grodumu emigrēja 
no Anglijas uz Kanadu, uz 
Saskatčevanas provinci. Tajos 
laikos, lai Kanadā strādātu par 
zobārsti, studijas bija jāsāk no 
paša sākuma. Dr. Groduma 
izlēma, ka Saskatčevanas Uni-
versitātē pārstudēs nevis par 
zobārsti, bet iegūs doktora gradu 
neiroanatomijā un patoloģijā. 
Pēc grada iegūšanas Dr. Gro-
duma publicēja daudzus zināt-
niskus darbus un nostrādāja par 
profesori Saskatčevanas Uni ver-
si tātes Mikrobioloģijas nodaļā 
līdz aiziešanai pensijā 1982. ga -
dā. Nu jau kopš 2007. gada 20. 
augusta viņas šīs zemes gaitas ir 

tikai mūsu atmiņās. 
Bet ir viņas darbi, kuŗu augļus 

var baudīt Latvijas veselības 
aprūpes speciālisti jau vairāk nekā 
20 gadus – 1999. gadā Ka  nadā 
tika nodibināts Ojāra Veides 
Stipendiju fonds un tam ir ziedo-
jumu nodokļu atlaides kā lab-
darības organizācijai. Fonda mēr -
ķis ir atbalstīt Latvijas jaunos 
ārstus un citus nozares speciā-
listus. Fonda vadītājs bija un ir 
LĀZA valdes loceklis un ekspre-
zidents Kaspars Tūters, bet 
naudu fonda darbības uzsāk-
šanai deva Dr. Emma Irēne Gro-
duma. Viņas karsta vēlē šanās 
bija saglabāt sava brāļa Ojāra 
Veides piemiņu. Būdams jauns 
medicīnas students Latvijā, viņš 
zaudēja savu dzīvību, cīnoties 
Otrajā pasaules kaŗā. Ojārs 
Kārlis Veide piedzima Rīgā, 
1922. gada 17. aprīlī. Viņš sāka 
studijas Latvijas Universitātes 
Medicīnas fakultātē, bet 1944. 
gada rudenī tika mobilizēts 
latviešu leģionā. Cik zināms, pēc 
sākotnējām apmācībām Ojārs 
Veide tika norīkots par asistentu 
pie leģiona kaŗa ārsta Dr. Alberta 
Vēriņa (dzimis 1917. g. Gaujienā, 
Latvijā – miris 1987. g. Mel-
burnā, Austrālijā). Pēc Dr. Vēriņa 
teiktā, 1945. gada pavasarī bija 
ļoti smagas cīņas. Ojārs Veide 
neatgriezās no kaujas lauka un 
vēlāk nav atrasts. 

2022. gada 17. aprīlī atzīmēsim 
Ojāra Veides 100. dzimšanas 
dienu, bet nāves diena tā arī nav 
zināma. Ja kādam, kuŗš lasa šī 
rindas, ir zināms vēl kaut kas 
par Ojāru Veidi, tad Latviešu 
ārstu un zobārstu apvienība 
(LĀZA) būs pateicīga par 
jebkuŗu in  formāciju.

Bet Dr. Grodumas dibinātais 
fonds ir daudz palīdzējis Latvijas 
ārstiem viņu profesionālajā iz -
aug smē. Pateicoties Ojāra Veides 
fonda piešķirtajai stipendijai, arī 

Liepājas ģimenes ārstei un die t-
oloģei Justīnei Rudzītei 2021. 
gada jūnijā bija iespēja iepazīt 
medicīnas sistēmu un darbu ģi -
menes ārsta praksē Kalifornijā, 
tikt uzņemtai ģimeniskā vidē, kā 
arī ceļot ASV.  

veicot profilaktiskās apskates, 
vakcināciju, nosūtot un veicot 
valstī organizētos vēža skrīningu, 
rakstot dažāda veida izziņas utt. 

Strādājot vairāk nekā piecus 
gadus savā praksē, nepārtraukti 
ir domas – vai tas, kā es strādāju, 

šana” nav tas, ko es vēlos darīt.  
Tā arī sapratu, ka vēlētos pa -
skatīties, kā ģimenes ārsti strādā 
citās valstīs. Gatavošanās un 
prakses plānošana pagājušā gada 
garumā ir bijis iedvesmas avots, 
pat jau pirms biju devusies uz 
ASV. 

Vēlos pateikties LĀZA un 
Ojāra Veides fondam, īpaši Kas
param Tūteram, Dainai Drei ma
nei un Irēnai Baumanei par doto 
iespēju ar stipendijas un cilvē
ciskas sirsnības palīdzību redzēt 
un izjust Ameriku.” Pilns raksts 
http://lazariga.lv/250iedvesma
gimenesarstadarbam

2021. gadā sakarā ar Covid 
pandēmiju mainīta pieteikšanās 
kārtība. Lai pieteiktos stipendiju 
konkur sam, pretendentiem ir 
jānosūta pieteikuma e-pasts uz 
laza@la  zariga.lv, pievienojot visus 
dokumentus  (faila nosaukumā 
no  rādot uzvārdu un doc. saturu), 
tēmā norādot  Ojāra Veides Sti  
pendiju fondam. Katru gadu 4-6 
pretendentiem ir iespēja saņemt 
stipendiju $1000 līdz $2000 ap -
mērā.

Pieteikumus vērtēs fonda 
valde – LĀZA valdes loceklis 
Kaspars Tūters, LĀZA vicepriekš-
sēdis Juris Lazovskis un LĀZA 
biedre Inese Flude (Kanada). 
Fonda darbība ir cieši saistīta ar 
Latviešu ārstu un zobārstu ap -
vienības (LĀZA) darbību.

Uzziņai:
LĀZA vieno ārzemēs un Lat

vijā dzīvojošos ārstus un zob
ārstus, kā arī citus veselības no 
zares profesionāļus, zinātniekus 
un darbiniekus kopējam mērķim – 
visiem spēkiem veicināt ve  selības 
aprūpē un zinātnē iesaistīto stu
dentu, rezidentu, ārstu un zob
ārstu izglītību un sadarbību. To 
dibināja 1947. gadā Eslingenā 
trimdā devušies latviešu ārsti.

Dr. Justīne Rudzīte Huntington Beach ģimenes ārsta praksē, 
2021. gada jūnijs

Prof. Emma Irēne Groduma 
dz. Veide (19162007)

Te neliels ieskats Dr. Justīnes 
Rudzītes pieredzes aprakstā, kas 
publicēts LĀZA mājaslapā. „Es 
esmu sertificēta ģimenes ārste 
Liepājā. Savu praksi atvēru 2014.
gada decembrī.  Tā tika izveidota 
no nulles, nevis pārņemta no 
ārsta, kas pārtrauc savu profe
sionālo darbību.  Manai ģimenes 
ārsta praksei ir līgums ar Na  cio
nālo veselības dienestu, kas no 
saku, ka mana prakse uzņemas 
rūpes par 1400 Kurzemes iedzī
votājiem, ārstējot viņu slimības, 

ir tā, kā tam ir jābūt? Kā lai es 
realizēju visas tās prasības, ko 
nosaka Nacionālā veselības die 
nesta (NVD) līguma noteikumi? 
Kā lai nodrošina labāko veselības 
aprūpi un pieejamību maniem 
pacientiem?

Šajā darbā un vispār dzīvē 
bieži nākas būt radošam. Un es 
neesmu vienīgais ārsts, kas ar 
ierobežotiem resursiem diezgan 
labi spēj šo visu „nožonglēt”.  
Tomēr mans radošums bija uz 
izsīkuma robežās un „žonglē-

KAMENA 
KAIDAKA,

LĀZA biroja vadītāja Latvijā

Pēc grandiozās Alekseja Nau -
mova ainavu izstādes (tik 
iespaidīga un pasaules elpu 
apgarota mākslas darbu skate 
līdz šim te nebija sarīkota) kopš 
1. oktobra uz diviem mēnešiem 
Jelgavas Svētās Trīsvienības baz-
nīcas tornī izvietojusies pa -
visam cita veida glezniecība, ko 
pārstāv Anita Jansone-Zirnīte. 
Tajā sižetiskais vēstījums nav 
būtisks, uzsvars likts uz pašu 
eļļas glezniecību un tās speci-
fiskajiem līdzekļiem – uz krāsu 
tonālo risinājumu, kas nāk no 
latviešu glezniecības tradicijām 
un ko iedibinājis akadēmiķis 
Vilchelms Purvītis, un uz virs-
mas faktūrām. 

Še gan jālabo neliela ne  pre-
cīzitāte. Varētu likties, ka iz -
stādes “Burtnieku viļņi” darbi 
ir abstrakti, jo jau nav sižeta. Tā 
nu gluži nav. Pirmsākums 
lielākajai daļai darbu ir latvju 
ornaments – jumis, Māras 

MĀRIS 
BRANCIS

zīme, sietiņš un citi. Tas saplūst 
ar ainavu, kas lielākoties no -
skatīta Burtnieku ezera ap -
kārtnē, kuŗā gleznotājas vec-
vecāku 20. gadsimtā celtajos 
“Viļņos” dzīvo autore. Tātad 
izstādes nosaukums ir iznācis 
visai metaforisks – katrs to uz -
tvers savādāk: vieniem tā būs 
zināma spēle ar latvju rakstu 
zīmēm, citiem atklāsies, ka šie 
ornamenti atrodami dabā, at  -
liek tikai skatīties un ieraudzīt, 
vēl citiem tas būs vienas dzim-
tas stāsts, un vēl kādi citi 
skatītāji gleznās izlasīs cilvēka 
un visas Latvijas likteņus, kas 
vizuāli izteikti gleznieciskā 
valodā.

Izstāde ir ļoti intīma un lat-
viska. Darbu izsmalcinātais 
tonālais risinājums mainās no 
apgaismojuma, arī no tā, ka 
faktūru spēcīgie raksti un kus-
tības veicina krāsu toņu maiņu, 
kad tiem uzspīd kāds gaismas 

stars. Protams, gleznu iedarbība 
uz skatītāju atkarīga no viņa tā 
brīža emocionālā stāvokļa. 

Darbi ir ārkārtīgi jūtīgi, uz -
sverot katra mirkļa vienreizību 
un neatkārto ja mī bu. Te vienlai-

kus atklājas kā pasaules sta-
bilitāte, tā arī tās trauslums. 

Un vēl kāda dimensija šajā 
Anitas Jansones-Zirnītes glez-
nu skatē. Daudziem darbiem 
māksliniece par rāmi izman-
tojusi savu laiku nokalpojušos 
vecvecāku šķūņa dēļus. Tie 
izceļas ar laika patīnu un ir tik 
gleznieciski, it kā būtu tīši pie -
skaņojušies viņas darbu tonā-
lajam risinājumam, virsmas 
grodumam. Rāmju dēļiem ir 
atstāta to dabiskā laika koro-
zija, tajos parādās zaru izciļņi, 
gadu gredzenu raksti, vienīgi 
iekšējā mala ir apdarināta, lai 
izskatītos glīti. Šie savdabīgie 
rāmji pa  dziļina mākslinieces 
vēstījumu. Šādā veidā Anita 
Jansone-Zirnīte samēro pagātni 
ar mūs dienām, uzsverot, ka 
viss mai nās, ka viss ir relatīvs 
un ka pagātne ir saķēdēta ar 
šodienu. Nekas neapstājas. 
Laika ritē jumu neapturēt.Anita izstādes atklāšanā
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***
Valsts prezidents Egils Levits 
1. un 2. novembrī Apvienotajā 

Karalistē, Glāzgovā, piedalījās 
ANO Vispārējās Konvencijas par 
klimata pārmaiņām konferences 
26. sesijas (COP26) atklāšanā.

Valsts prezidents savā uzrunā 
Pasaules līderu samitā aicināja 
dalībvalstis nekavēties un mērķ -
tiecīgāk plānot un ieviest pa  sā -
kumus, kas ļautu savlaicīgi izpil -
dīt Parīzes nolīgumā paredzētās 
saistības. E. Levits uzsvēra zināt-
niski pamatoto nepieciešamību 
vēl ambiciozākiem klimata mēr-
ķiem un aicināja dalībvalstis no 
vārdiem pāriet uz darbiem kā 
globālā, tā nacionālā un indivi-
duālā līmenī.

COP26 tika izskatīts progress 
Parīzes nolīgumā paredzēto sai stī -
bu izpildē, proti, saistībā ar mērķi 
ierobežot globālo sasilšanu, lai tā 
būtu būtiski mazāka par 2° C sa -
līdzinājumā ar pirmsindustriālo 
līmeni, kā arī turpināt centienus 
to ierobežot līdz 1,5º C. Ņemot 
vērā Klimata pārmaiņu starpval-
dību padomes pēdējo ziņojumu, 
globālā rīcība joprojām nav pie-
tiekama, lai īstenotu 2015. gada 
decembrī pieņemtā Parīzes nolī-
guma mērķus. COP26 laikā vals-
tis ar mazāk ambicioziem plāniem 
klimata pārmaiņu jomā tika aici-
nātas nospraust un īstenot ambi-
ciozākus mērķus.

***
Britu bruņoto spēku ministrs: 

Lielbritanija vienmēr 
būs kopā ar Latviju

“Pieredzējuši padomju okupā-
ciju, jūs zināt, kāda cena ir tam, ka 
nevarat sevi aizstāvēt, un Lielbri-
tanija labi saprot, ka gan ģeogra-
fija, gan vēsture pieprasa no jums 
ātru rīcību, un mēs vienmēr bū -
sim ar jums,” intervijā LTV rai dī-
jumam “Pasaules Panorāma” uz -
svēra Lielbritanijas bruņoto spē ku 
ministrs Džeimss Hīpijs (attēlā). 

Viņš nesen viesojās Latvijā, kur 
apmeklēja arī forumu “Rīgas kon-
ference”. Tas, ko mēs redzam ne 
tikai Latvijā, bet arī citur Baltijā,   
ir moderna konkurence ar tādu 
pre  tinieku kā Krievija. Jums ir visi 
ierastie draudi, jo Krievija rēgulāri 
pie jūsu robežām veic militārās 
mācības un rada militāro risku, 
un tad ir šie nemilitārie draudi, 
kā, piemēram, apzināta nelegālās 
migrācijas veicināšana, uzbruku-
mi jūsu demokratijai, publiska-
jam diskursam ar dezinformāciju, 
uzbrukumi informācijas tech no-

lo ģiju sistēmām. Tas, kas būtu 
jādara NATO, arī Lielbritanijai, ir 
jāizdomā, kā mēs ne tikai stip-
rinām militāro spēku, piemēram 
valstīs izvietojot kaujas grupas, 
bet arī, kā mēs palīdzam cīnīties 
ar citām šīm aktīvitātēm,” sacīja 
Džeims Hīpijs.

***
Aizsardzības nozares vadība 
godina Latvijas Neatkarības 

kaŗā kritušos 
sabiedroto jūrniekus

Jūras spēku Patruļkuģu eskadrā 
Daugavgrīvā notika piemiņas pa -
sākums, godinot Lielbritanijas, 
Francijas un Īrijas jūrniekus, kas 
krituši, sniedzot atbalstu Latvijas 
Neatkarības karā 1919. gadā.

Piemiņas pasākumā piedalījās 
Aizsardzības ministrijas parla-
mentārā sekretāre Baiba Bļod-
niece, Jūras spēku komandieris 
jūras kapteinis Kaspars Zelčs, 
Francijas vēstniece Latvijā Au -
rēlija Ruajē-Gunēna, Lielbritanijas 
vēstnieks Latvijā Pols Bramels  un 
Īrijas vēstniece Latvijā Īmera 
Frīla.

***
NATO gaisa un kosmosa 

mācības Steadfast Jupiter 2021

Vairāk nekā 600 speciālistu no 
NATO dalībvalstīm, kā arī part-
neŗvalstīm – Somijas un Zvied    ri-
jas – pabeiguši NATO sabiedroto 
Gaisa spēku pavēlniecības organi-
  zētās divu nedēļu mācības Stead  
fast Jupiter 21, pārbaudot spēku 
gatavību un integrāciju gan stratē-
  ģiskajā, gan taktiskajā vadības 
līmenī. Tāpat tika trenēti arī da  -
žādu hibrīddraudu scēnāriji, rea    -
ģējot uz simulētiem kiberuzbru-
kumiem un pretinieku izvērstām 
informācijas operācijām.

***
Latvijas armijai piegādātas 

bruņumašīnas
Somijas uzņēmums Patria sa -

skaņā ar augustā parakstītās vis  -
pārīgās vienošanās nosacījumiem 
29. oktobrī Latvijai ir piegādājis 
pirmos četrus jaunos 6x6 bruņu 
transportlīdzekļus, aģentūru LETA 
informēja Aizsardzības ministri-
ja. “Latvijas apstākļiem piemē ro-
tās un visdažādākajos testos pār-
baudītās bruņumašīnas būtiski 
paplašinās Nacionālo bruņoto 
spē  ku operacionālās spējas, vien-
laikus uzlabojot karavīru fizisko 
drošību. Īpašu prieku sagādā paš-
māju uzņēmumu sadarbība ar 
Somijas partneriem jauno bru ņu-
mašīnu pētniecībā un izstrādē, 
kas apliecina mūsu aizsardzības 
in  dustrijas kompetenci un ko n-
ku  rētspēju plašākā mērogā,” uz -
sver aizsardzības ministrs Artis 
Pabriks (AP).

***
Latvijai cīņā ar Covid-19 
palīdz Somija, Ungārija, 
Nīderlande un Zviedrija

Latvijai cīņai ar Covid-19 pan-
dē miju atbalstu sniegušas Somija, 
Ungārija, Nīderlande un Zvied-
rija, liecina Veselības ministrijas 
(VM) izplatītā informācija. Pirmo 
sūtījumu ar sešu mākslīgo plaušu 
ventilatoriem no Somijas Latvija 
saņēma 30. oktobrī, un iekārtas 
jau nogādātas Paula Stradiņa klī-
niskajā universitātes slimnīcā 
(PSKUS). 31. oktobrī, no Ungā ri-
jas Latvija saņēma 50 perfūzijas 
šļirces sūkņu aprīkojuma kom - 
 p lektus, kas nogādāti PSKUS un 
Rīgas Austrumu klīniskajā uni-
ver sitātes slimnīcā. Iekārtas slim-
nīcām tika sadalītas atbilstoši iz -
strādātajiem kritērijiem un Co 
vid19 pacientu ārstēšanai gultu 
atvēršanas plānam. 

1. novembrī, no Zviedrijas sa -
ņemtas 80 mākslīgās plaušu ven-
tilācijas iekārtas. 3. novembrī, no 
Nīderlandes – ultrasonografijas 
aparāti un vitālo parametru mo -
nitora stacijas. 

VM izsaka pateicību starptau-
tiskajiem partneriem par sniegto 
atbalstu. Tāpat VM izsaka patei-
cību Eiropas Savienības civilās 
aiz sardzības mehanisma (UCPM) 
kontaktpunktam Latvijā – Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas die-
nestam par atbalstu koordinēša -
nā un Aizsardzības ministrijai, 
kas nodrošina iekārtu atvešanu, 
uzglabāšanu un nogādāšanu 
ārstniecības iestādēs.

***
Latvijas skolniece uzvar 

starptautiskā jauno vides 
reportieŗu konkursā

Kaitējums, ko videi nodara ugu -
ņošana, ir kā mirdzoši putekļi. It 
kā sīki un neievērojami, tomēr 
ilgtermiņā bīstami. Tieši šāds sa -
līdzinājums un problēmas iz  pēte 
desmitgadīgajai Rīgas Rīnūžu vi -
dusskolas skolniecei Darjai Skrip
kinai nesusi uzvaru starptautiskā 
jauno vides reportieŗu konkursā. 

Darja Skripkina pēc apbalvoju
ma saņemšanas

Jauno vides reportieŗu konkur-
su rīkoja starptautisks nodibi nā-
jums “Vides izglītības fonds”. Šo -
gad konkursā piedalījās gandrīz 
pusmiljons dažādu valstu skolē -
nu un studentu vecumā līdz 25 
gadiem, tika iesniegti teju 20 000 
vides žurnālistikas darbu.

***
Pulkstenis pagriezts 
par stundu atpakaļ

Naktī uz svētdienu, 31. oktobri, 
plkst. 4 pulksteņa rādītāji pagriez-
ti vienu stundu atpakaļ, informē -
ja Ekonomikas ministrijā (EM). 
Tā kā Eiropas Savienības (ES) 
līmenī vienots redzējums par jau-
niem nosacījumiem attiecībā uz 

laika maiņu divas reizes gadā vēl 
nav panākts, pašlaik joprojām ir 
spēkā iepriekš apstiprinātā kār -
tība – vasaras laiks Latvijā ir spēkā 
no marta pēdējās svētdienas līdz 
oktobŗa pēdējai svētdienai. Pāreja 
uz vasaras laiku atkal notiks 2022. 
gada 27. martā.

Pāreju uz vasaras laiku un at -
pakaļ Latvijā nosaka 2010. gada 
26. oktobŗa Ministru kabineta 
noteikumi, kuŗos minēts, ka Lat-
vijā pāreja uz vasaras laiku notiek 
šādā kārtībā: marta pēdējā svēt-
dienā plkst. 3 pulksteņa rādītājus 
pagriež par vienu stundu uz 
priekšu un attiecīgi oktobra pē -
dējā svētdienā plkst. 4 – vienu 
stundu atpakaļ. ES pāreju uz va -
saras laiku nosaka 2001. gada 19. 
janvāŗa direktīva, kas nosaka va -
saras laika sākumu un beigas 
vienoti visām ES dalībvalstīm. 
Latvijas iedzīvotāji gan aplie ci-
nājuši vēlmi visu gadu dzīvot tikai 
vasaras laikā, taču vecais para-
dums joprojām ir spēkā. Maz 
ticams, ka arī pavasarī pulksteņu 
grozīšana izpaliks.

“It kā virspusēji liekas, ka jau-
tājums ir vienkāršs – kāpēc dalīb-
valstis nevar vienoties, bet vieno-
šanās nav tik vienkārši panāka -
ma, jo ir dalībvalstis, kas vispār 
negrib mainīt esošo kārtību, ir 
valstis, kas grib palikt vasaras lai-
kā un ir valstis, kas grib palikt 
ziemas laikā. Līdz ar to, lai šī 
sistēma joprojām būtu vienota, 
esošā kārtība joprojām ir spēkā.   
Ja runājam par jautājuma virzī -
bu, jāatzīst, ka tas ir apstājies un 
šobrīd, ņemot vērā droši vien – 
negribētu arī visu norakstīt uz 
Covid jautājumiem, bet būtiski  
tas pamainīja – un šobrīd, 2021. 
gada rudenī, joprojām jautājums 
nav atgriezies uz diskusiju,” skaid-
ro Ekonomikas ministrijas pār-
stāvis Normunds Freibergs.

***
Plāno aizliegt 

Georga lentīšu izmantošanu 
publiskos pasākumos

Saeimas Cilvēktiesību un sa -
bied risko lietu komisija 27.okto-
brī, trešajā lasījumā atbalstīja gro-
zījumu likumā “Par sapulcēm, 
gājieniem un piketiem” un gro-
zījumu Publisku izklaides un 
svēt ku pasākumu drošības liku -
mā, kas paredz aizliegt publiskos 
izklaides un svētku pasākumos, 
kā arī sapulcēs, gājienos un pike-
tos izmantot Georga lentes.

“Ņemot vērā Krievijas ekspan-
siju Ukrainā un tās īstenoto totā-
litāro ideoloģiju attiecībā uz biju-
šajām PSRS republikām, Latvijai 
ir pamats saskatīt pietiekamu ap -
draudējumu tās demokratiskajai 
iekārtai un drošībai. Georga lenšu 
kā simbola nozīme laika gaitā ir 
mainījusies, un, pašlaik tās aizlie-
dzot, tiktu ierobežotas iepriekš 
minētās ideoloģijas izpausmes. 
Mums ir skaidri jāpauž savas vēr-
tības un jāparāda nostāja pret šo 
lenšu lietošanu publiskos pasā-
kumos,” iepriekš uzsvēris Cilvēk-
tie sību komisijas priekšsēdis 
Artuss Kaimiņš.

Pašlaik likums “Par sapulcēm, 
gājieniem un piketiem” paredz, 
ka sapulces, gājiena un piketa da -
lībniekam šo pasākumu laikā ir 
aizliegts izmantot, arī stilizētā 
veidā, bijušās PSRS, bijušo tās 

republiku un nacistiskās Vācijas 
karogus, to bruņoto spēku un 
represīvo iestāžu formas tērpus, 
kā arī šā apģērba elementus, kuŗu 
kopums pēc to vizuālā izskata 
nepārprotami ļauj identificēt mi -
nētos bruņotos spēkus vai repre-
sīvās iestādes. Tāpat aizliegts iz -
mantot PSRS, bijušo tās republiku 
un nacistiskās Vācijas ģerboņus 
un himnas, nacistisko svastiku, SS 
zīmes un padomju simbolus – 
sirpi un āmuru līdz ar piecstaru 
zvaigzni.

***
Jūrmala izstājas no cīņas 

par Eiropas kultūras 
galvaspilsētas titulu

Jūrmala ir nolēmusi izstāties   
no cīņas par “Eiropas kultūras 
galvas pilsētas 2027” titulu, liecina 
LTV “Kultūras ziņu” rīcībā esošā 
informācija. Iemesls – projekta 
sagatavošanas lielās izmaksas un 
neskaidrība par valsts līdzfinan-
cējumu. Jūrmala bija viena no 
deviņām pilsētām, kas pieteicās 
konkursā uz “Eiropas kultūras 
galvaspilsētas 2027” nosaukumu, 
un viena no četrām, kas šovasar 
izturēja pirmo kārtu un tika vir-
zīta tālāk. Pēc Jūrmalas lēmuma 
izstāties no sacensības kandidātu 
sarakstā paliek Daugavpils, Lie-
pāja un Valmiera.

Kuŗa no tām kopā ar kādu no 
Portugāles pilsētām 2027. gadā 
kļūs par Eiropas kultūras galvas-
pilsētu, uzzināsim nākamā gada 
pavasarī. Tad neatkarīgu Eiropas 
un nacionālo ekspertu grupa iz -
vērtēs kandidātpilsētu detāli zētos 
pieteikumus un pieņems gala lē -
mumu.

***
Daugavpilī koncertzāles 

nebūs...
Jaunievēlētā pilsētas dome ar 

Saskaņu priekšgalā pārvilkusi 
svītru sešus gadus lolotajam Os -
kara Stroka vasaras koncertzāles 
projektam Daugavpils Centrālajā 
parkā. Šis lēmums var nopietni 
mazināt Daugavpils konkurēt-
spēju cīņā par 2027. gada Eiropas 
kultūras galvaspilsētas statusu,   
jo, pat pilsētai vēl solot vasaras 
koncertzāli, starptautiskā žūrija 
norādīja, ka Daugavpils vājais 
punkts ir nepietiekošā infra-
struktūra augstvērtīgu kultūras 
pasākumu rīkošanai. Ar radinie-
kiem saskaņota koncertzāles no -
dēvēšana Daugavpilī dzimušā 
pasaulslavenā komponista, par 
tango karali dēvētā Oskara Stroka 
vārdā. Septembŗa vidū jaunie vē-
lētā Daugavpils pilsētas dome, 
kuŗā vairākums mandātu ticis 
partijas Saskaņa deputātiem, no -
lē ma atteikties no šīs ilgi lolotās 
ieceres, kas pilsētai izmaksātu 3,5 
miljonus eiro. “Ir jāsāk ar to, ka 
pamati ir bijuši ielikti greizi. Lie-
lākā daļa no Daugavpils iedzīvo-
tājiem šo projektu nevienā brīdī 
nav atbalstījusi. Vēl jo vairāk – 
sabiedriskās aptaujas un publis -
kās apspriešanas rezultāti parā-
dīja, ka atbalsta šāda veida ini-
ciātīvai nav. Mēs neturpināsim 
virzīt tos projektus, kuŗus vairā-
kums iedzīvotāju neatbalsta,” lē -
mumu skaidro Daugavpils domes 
priekšsēdis Andrejs Elksniņš.



LAIKS 2021. gada 6. novembris – 12. 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.)

Jaunākā informācija sociālajos tīklos:
www.facebook.com/brivalatvija
www.twitter.com/briva_latvija

Mājaslapa: www.brivalatvija.lv

***
Nacionālās kino balvas 

“Lielais Kristaps” 
apbalvošanas ceremonija 

tiek pārcelta uz nākamo gadu, kad 
tā notiks no 24. februāŗa līdz        
27. februārim, aģentūru LETA 
informēja balvas pārstāve Marta 
Bite, skaidrojot, ka šāds lēmums 
pieņemts pēc valdības pasludi nā-
tajiem stingrajiem ierobežo ju-
miem Covid19 izplatības dēļ.

Bite pavēstīja, ka rīkotāji gaidīs 
iespēju atgriezties kinoteātrī uz 
Covid19 drošu notikumu, kad 
varēs pulcēties, lai “svinētu Lat vi-
jas kino sasniegumus”. Bite ak -
centēja, ka jau pagājušajā gadā 
balvas rīkotāji bija spiesti atcelt 
filmu seansus, rīkot ceremoniju 
bez skatītājiem zālē, bez iespējas 
tikties filmu nozares profesio-
nāļiem, taču tikšanās esot “tikpat 
būtisks šī pasākuma elements kā 
filmu izvērtēšana”.

***
Latgales Centrālajā bibliotēkā 

sāk darboties 
grāmatu pakomāts

Daugavpilī Latgales Centrālā 
bibliotēka ārkārtējās situācijas 
laikā, kad lasītāji bibliotēku klā-
tienē nevar apmeklēt, pirms da -
žām dienām atvēra bezkontakta 
grāmatu un citu izdevumu sa -
ņem šanas pakomātu. Tas darbo-
jas pēc līdzīga principa, kā visiem 
zināmie pakomāti sūtījumu sa -
ņemšanai. “Mēs savlaicīgi strādā-
jām pie tā, lai nodrošinātu saviem 
lasītājiem katram gadījumam 
bezkontakta grāmatu apmaiņas 
iespējas, jo daudzas lietas mēs, 
protams, varam pārnest un esam 
pārnesuši virtuālajā vidē, bet ne -
apšaubāmi cilvēki joprojām vēlas 
fiziski turēt grāmatu savās rokās, 
un grāmata bibliotēkai ir visa 
centrā. Tādēļ pavasarī pie biblio-
tēkas ieejas tika uzstādīta grāmatu 
nodošanas kaste, kas jau ir iegu-
vusi lielu populāritāti, un tikko tai 
pievienojās pakomāts grāmatu 
saņemšanai. Un mēs arī apzinā-
jām pirmos lasītājus, kuŗi bija pa -
sūtījuši grāmatas īsi pirms biblio-
tēku aizvēršanas un nebija pa -
spējuši tās izņemt, un viņi ļoti 

labprāt izmantoja šo iespēju, un 
šodien man jau kollēgas, biblio-
tekāres ziņo, ka grāmatu pako-
māts esot pilnībā aizpildīts,” stāsta 
Latgales Centrālās bibliotēkas 
pārstāve Jana Konopecka.

***
Nākamā gada 1. jūnijā 

Mežaparka Lielajā estrādē 
pasaules koncertturnejas Mercury 
World Tour laikā uzstāsies ASV 
grupa Imagine Dragons, aģentūru 
LETA informēja Positivus Press. 
Positivus Press uzsvēra, ka grupa 
Imagine Dragons ir sevi pierādī-
jusi kā viena no spēcīgākajām 
koncertgrupām. Apvienības kon-
certi ir kā mūzikāls piedzīvo -
jums, kur rokmūzika sastopas ar 
hiphopu, folkmūzikas un elek-
tronikas elementiem. Grupa ir sa -
ņēmusi 53 prestižus mūzikas ap -
balvojumus un 160 nominācijas 
piecu izdoto albumu ietvaros. 
Imagine Dragons ir ieguvuši arī 
trīs American Music Awards bal-
vas, deviņas Billboard Music 
Awards balvas, Grammy Award 
apbalvojumu par labāko rok mū-
zikas izpildījumu, MTV Video 
Music Award balvu un World 
Music Award balvu kā labākā 
rokmūzikas grupa.

***
Pretendenti Izcilības balvai 

kultūrā
Kultūras ministrijas (KM) aici-

nājumam izvirzīt pretendentus 
Izcilības balvai kultūrā šogad at -
saukušies seši pieteicēji; pan dē-
mijas ietekmē starptautisko sa -
sniegumu kultūrā, līdz ar to arī 
pieteikumu skaits sarucis. Preten-
denti pārstāv mūziku, literātūru 
un grāmatniecību, mūzeju nozari 
un kultūras mantojumu, teātri.

Kandidātu pieteikumus iesūtī-
jušas KM pārraudzībā esošās 
institūcijas, nozaŗu konsultātīvās 
padomes, un nevalsts organizā-
cijas.

***
Ar mākslu pret 

depresiju un vientulību 
Vai māksla un tās baudīšana 

palīdz cilvēka garīgajai un fiziska-
jai labsajūtai? Ir neskaitāmi pē -
tījumi, kas apgalvo – jā, šī ietekme 
ir un visbiežāk pozitīva. Te ir runa 

gan par radošām nodarbībām, 
gan izstāžu apmeklējumiem, gan 
vienkāršu pastaigu un arhitek-
tūras vērošanu. Latvijas Laikme-
tīgās mākslas centrs šobrīd ir iz -
veidojis divas mākslas terapijas 
grupas, no kuŗām vienu vada 
mākslas terapeite Lība Bērziņa. 
Tajā ar laikmetīgās mākslas starp-
niecību sevi apzina astoņas pen-
sijas vecuma dāmas. “Mums jau 
tas organisms un smadzenes 
strādā tā, ka mums ir ļoti daudz 
neapzinātās bagāžas. Un caur 
mākslu var lieliski strādāt ar vi -
sām temām. Arī ar tām, par ku -
ŗām ir grūti runāt. Brīdī, kad 
ienāk tā māksla, viņas var radīt 
kaut ko, iegrimt šajā procesā un 
pat neapzināti ienest kaut kādas 
jaunas temas. Un tur ir ļoti daudz 
atmiņu, kas arī viņām šobrīd ir 
ļoti aktuāli – tās integrēt,” skaidro 
Lība Bērziņa.

***
Ziņas īsumā

• Pēdējo gadu laikā Latvijā sā 
cies pilskalnu atklāšanas bums. 
Jaunu pilskalnu atklāšanai talkā 
nāk modernās technoloģijas, līdz 
ar to četru gadu laikā uzieti 70 
jaunu pilskalni, stāstīja Latvijas 
Kultūras akadēmijas profesors 
Juris Tālivaldis Urtāns. Tie tiek 
atklāti gan dziļi mežos, gan šoseju 
malā, kur ikdienā garām brauc  
vai iet tūkstošiem cilvēku

• Eiropas Parlamenta Juridiskā 
komiteja 21. oktobrī ir nobalsoju-
si par deputāta imūnitātes atcel
šanu Nilam Ušakovam (Saska
ņa). Lēmumu atbalstīja pārlieci-
nošs vairākums komitejas locek -
ļu. Galīgais lēmums par Ušakova 
izdošanu kriminālvajāšanai Lat-
vijā vēl ir jāpieņem Eiropas Par-
lamenta plenārsēdē, kas notiks  
10. un 11. novembrī.

• Lietuva uz Baltkrievijas robe-
žas sākusi būvēt četru metrus 
aug stu barjēru, 27. oktobrī pa -
vēstīja par projektu atbildīgā 
valsts kompanija “EPSO-G”. Pats 
žogs tiek ražots Polijā un Nī  der-
landē, un žoga pirmie 100 ki  lo-
metri tiks nogādāti uz robežas 
līdz gada beigām, bet posma 
uzstādīšana pabeigta līdz aprīlim. 
Lietuva plāno uzbūvēt kopumā 
400 kilometrus gaŗu žogu uz 
robežas ar Baltkrieviju, kas tiek 

apsūdzēta par migrantu plūsmas 
organizēšanu.

• Pēc 28. aprīļa traģiskā uguns-
grēka Rīgā, Merķeļa ielā 8, nelegāli 
ierīkotā hostelī, kas prasīja devi -
ņu cilvēku dzīvības, galvaspilsētā 
pār traukta kopumā vairāk nekā 
20 nelegāli izveidotu naktsmīt 
ņu darbība. Iedzīvotāji, kuŗu 
namos beidzot slēgtas šīs mītnes, 
jūtas gan atviegloti, gan arī sašu-
tuši par to, kāpēc atbildīgo iestāžu 
rīcība sekojusi vien pēc traģēdijas.

• Prokuratūra bijušo Satvers-
mes aizsardzības biroja (SAB) 
darbinieku Aigaru Sparānu un 
viņa sievu apsūdzējusi par spie-
go šanu. Valsts drošības dienests 
(VDD) 2020. gada aprīlī aizturēja 

Sparānu par kukuļņemšanu. Kā 
toreiz ziņoja Latvijas Televīzijas 
(LTV) raidījums De facto, dien-
ests Sparānam bija inkriminējis 
35 000 eiro kukuļņemšanu.

• Sakopšanas darbu laikā kapos 
un tiem piegulošās arvien biežāk 
atrod kapu pieminekļus, kas 
padomju gados slēpti, lai tos pa -
sargātu no iznīcības. Torņ kalna 
kapsētā pēdējo desmit gadu laikā 
vien uzietas un atjaunotas vismaz 
200 kapu plāksnes un pieminekļi. 
Daļa no tiem atgriezušies savās 
vēsturiskajās vietās, vēstīja Lat vi-
jas Televīzijas raidījums “4. stu-
dija”.

Ziņas sakopojis  P. Karlsons

ASV. Latvijas Republikas vēstniecība Amerikas Savienotajās 
Valstīs izziņo pārvietojamās pasu stacijas izbraukumu 2021. gada 2. 
decembrī un 3. decembrī, Losandželosā, Kalifornijā. Dokumentu 
noformēšanas norises vieta: Losandželosas latviešu nams / Dienvid-
kalifornijas Latviešu Sabiedriskais Centrs1955 Riverside Dr. Los 
Angeles, CA 900393704. Pieteikšanās līdz 21. novembrim.

ĪRIJA. 25. oktobrī Droghedā tika atklāta Īrijas latviešu nacio-
nālās padomes ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas finan-
ciālo atbalstu organizētā latviešu valodas nometne vidusskolas 
vecuma jauniešiem. Atklājot nometni, Latvijas vēstniecības Īrijā 
padomniece Edīte Medne sveica nometnes organizātori Laimu 
Ozolu, skolotāju Vinetu Makšus, abus jaunos skolotājus, kuŗi vēl 
nesen paši bija nometnes dalībnieki sešu gadu gaŗumā, Andu Gē -
gersoni un  Niklāvu Miezi un 20 latviešu jauniešus, kuŗi nometnes 
noslēgumā kārtos Valsts valodas prasmju pārbaudi.

• Katru gadu 11. novembrī visā Latvijā iededzot sveces, mūsu 
tauta atzīmē Lāčplēšu dienu un piemin par mūsu valsts brīvību 
kritušos kaŗavīrus. Latvijas vēstniecība Īrijā 2021. gada 11. novembrī 
plkst. 18.30 – 19.30  aicina uz Lāčplēšu dienas piemiņas pasākumu 
Peace Garden, 13 Christchurch Place, Dublinā (pāri ielai pretī Kristus 
baznīcai). Ņemot vērā, ka 11. novembris ir darba diena un daudziem 
varētu nebūt iespēja atbraukt uz Dublinu, aicinām latviešu kopienu 
arī citās Īrijas pilsētās 11. novembŗa vakarā iedegt sveces, pieminot 
kritušos varoņus.

ZVIEDRIJA. Stokholmā notika Latvijas, Igaunijas un Lie-
tuvas vēstniecību Zviedrijā un Zviedrijas Aizsardzības Universi tātes 
Asimetrisko apdraudējumu pētījumu centra rīkotais seminārs 
“Hibrīdie draudi Baltijas jūras reģionā – jaunie izaicinājumi”. Zvied-
rijas aizsardzības ministrs Pēters Hultkvists un iekšlietu ministrs 
Mikaels Dambergs seminārā piedalījās, uzsverot Zviedrijas izpratni 
par reģionā esošajiem apdraudējumiem un nepieciešamību reaģēt 
uz tiem. Seminārā piedalījās NATO izcilības centru direktori Baltijas 
valstīs, ieskaitot NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra 
direktoru Jānis Sārtu, kuŗš raksturoja apdraudējumu vidi. Latvijas 
rīcībpolītiku seminārā prezentēja Aizsardzības ministrijas polītikas 
direktors – valsts sekretāra vietnieks Jānis Karlsbergs.

SOMIJA. Latvijas vēstniece Somijā Kristīne Našeniece 
viesojās Ālandu salās. Vēstniece tikās ar Ālandu salu parlamenta, 
pārvaldes, biznesa, kultūras, izglītības, tirdzniecības kameras un 
vietējās latviešu kopienas pārstāvjiem, savukārt 20. oktobrī vēstniece 
piedalījās Ālandu salu parlamenta organizētajos svinīgajos pasā-
kumos Ālandu salu demilitarizācijas 100. gadadienas atzīmēšanai.
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Pēdējā laikā polītiķi, pētnieki, 
mediji un nevalstiskās organizā-
cijas pievērš īpašu uzmanību vil-
tus ziņām (fake news). Tomēr 
brīžiem šī cīņa atgādina meža 
ugunsgrēka dzēšanu karstā va -
saras dienā. Te vienā, te otrā vietā 
parādās jauns uguns perēklis, un 
mēs beigās vairs nesaprotam, kur 
skriet un ko darīt. Nāk prātā bēr-
nībā lasītās pasakas par pūķiem, 
kuŗiem vienas nocirstās galvas 
vietā izaug divas. Tas nozīmē, ka 
pienācis laiks meklēt atbildes uz 
dziļākiem un plašākiem jautā-
jumiem. Mēģināt saprast, kāpēc 
sabiedrības, kuŗas vēl pirms pār-
desmit gadiem paļāvās uz auto-
ritātēm, izglītotiem cilvēkiem, uz 
zinātni, šodien pārņem neuzti-
cība un skepse? Un kāpēc tieši tik 
daudzi latvieši tic šausmu stās-
tiem, faktiski meliem par Covid
19 vakcīnu kaitīgumu?  Lai kaut 
mazliet pietuvotos lietu izprat -
nei, es aprunājos ar filozofu Māri 
Kūli un psīchoterapeitu Gati 
Līdumu.

Filozofijas doktors Māris Kūlis 
ir LU Filozofijas un socioloģijas 
institūta pētnieks. Viņa zinātnisko 
interešu lokā – sociālā filozofija, 
starpkultūru attiecības un islā-
misms. Savā nesen iznākušajā 
grāmatā “Finis Veritatis? Par pa -
tie sību un meliem” viņš mēģina 
atbildēt uz jautājumu – vai pa -
tiesībai tiešām ir pienācis gals? Un 
pats atbild – mēs dzīvojam melu 
laikmetā. “Meli un maldi ir bijuši 
visos laikos. Tomēr, raugoties uz 
šodienu pagātnes cilvēka acīm, 
varētu likties, ka iestājies maldu 
laikmets. Būtiskas izmaiņas sākās 

Pēcpatiesības laikmets
pēc Pirmā pasaules kaŗa, kad bija 
vērojama milzīga vilšanās lielajos 
vecajos ideālos. Arī līdz tam 
cilvēces vēsture bija netaisnības, 
kaŗu un asiņu pilna. Vienlaikus 
sabiedrību kopā saturēja pārlie-
cība, ka nepieciešams tiekties uz 
kaut ko vienojošu, uz ideālu, uz 
patiesību. Vienubrīd tas bija Dievs 
un baznīca, vēlāk izglītība un 
zinātne, piederība savai nācijai   
un valstij. Šodien šīs stabilizējo -
šās vērtības pamazām izzūd, bet 
to vietā nav nākušas jaunas. Mo -
dernās Rietumu civīlizācijas vad-
motīvs ir nevis patiesība, bet gan 
dažādība. Kas vienam patiesība, 
tas otram – “viltus ziņa”. Tā rodas 
neskaitāmi daudz patiesību, kas 
noved līdz patiesības devalvā -
cijai. Iestājas pēcpatiesības laik-
mets. Ja patiesības ir daudzas, ja 
tās nav vienojošas, tad tām vairs 
nav lielas vērtības. Un tā jau ir 
augsne hibriduzbrukumiem. Pa -
veras milzīga iespēja manipulā-
cijai, kā to redzam jezgā ap Covid 
19 vakcīnām. Nevar izslēgt, ka 
neticība zinātnei, medicīnai un 
vakcīnām, ko vērojam Latvijā, 
tiek radīta mērķtiecīgi.

Katram ir dota izvēle starp pa -
tiesību un meliem. Bet vēl drā-
matiskāka ir izvēle starp patiesī -
bu un brīvību. Ja gribam, lai indi-
vīdi baudītu maksimālu brīvību, 
tad jāatsakās no vienas stingras 
patiesības. Pēdējos simt gados sa -
biedrības attīstību var raksturot  
ar vārdu “atbrīvošanās”. Tās mēr-
ķis – atsvabināt cilvēku no auto-
ritātēm, kas to apspiež – no valsts, 
šķiras, sociālās hierarhijas, baz nī-
cas, reliģijas, no tradicijas. Daudz 

kas ir sasniegts – izcīnītas sieviešu 
tiesības, ekonomika kļuvusi tais-
nīgāka, augusi sociālā nodroši-
nātība. Tas viss ir labi. Diemžēl 
brīžiem šķiet, ka atbrīvošanās 
kustība zaudējusi mēru, ka tā vir-
zās pēc inerces un sāk ārdīt sa -
biedrību no iekšpuses. Piemē ram, 
ik pa laikam tiek izdomātas jau-
nas dzimtes definīcijas, LGTBQ 
abreviatūrai tiek pievienoti aiz -
vien jauni burti. Gribētu gan at -
gādināt, ka modernā sabiedrība, 
kas pati sevi atbrīvo, joprojām 
dzīvo uz kredita, ko tai izsniegu-
šas iepriekšējās paaudzes. Valsts 
un tās institūcijas, bruņotie spē -
ki, sabiedriskās struktūras, valo-
da, reliģija, izglītība un zināšanas, 
morāle un ētika, gadsimtiem 
koptas tradicijas – tas viss pēc 
inerces vēl tur kopā sabiedrību. 
Jautājums – cik ilgi vēl?”

Gatis Līdums vispirms pa -
beidzis Rīgas Technisko univer-
sitāti, vēlāk studējis teoloģiju 
Zviedrijā, ASV un Somijā, kā arī 
psīchoterapiju Latvijā un Vācijā. 
Patlaban strādā savā psīcho-
terapijas privātpraksē Rīgā. Vai-
rāku grāmatu autors. Jautāju Kā -
pēc arī Latvijā cilvēki uzķeras “vil-
tus ziņām”?

“Latvijā cilvēki vadās pēc aizdo-
mīguma principa. Pa daļai to no -
teikusi mūsu vēsture, it īpaši pa -
domju laiki. Diemžēl arī pēdējie 
trīsdesmit neatkarīgajā Latvijā 
nodzīvotie gadi. Jo tik bieži ticis 
melots. Kolīdz valdība saka – viss 
ir labi, tā izput bankas, sākas 
saimnieciskā krize, nekontrolē-
jama kļūst Covid 19 pandēmija, 
pieaug nodokļi. Cilvēks, kuŗš uz -

audzis un dzīves pieredzi guvis 
šādos apstākļos, jebkuŗu valdības 
iniciātīvu pirmajā brīdī gluži 
intuitīvi uztver ar aizdomām –  
vai tikai mani atkal nemēģina 
“apčakarēt”?. Apspiestības un aiz-
domīguma mentālitāte latvie -
šiem ir klātesoša vēsturiski – jo 
mums vajadzēja izdzīvot pie vi -
sām varām. Mēs pašos pamatos 
esam aizdomīgi. Ar to jārēķinās 
ikvienam, kuŗš atrodas pie varas. 
Arī Rietumos pastāv līdzīga 
problēma, bet tā raksturīga di -
skriminētām un apspiestām mi -
noritātēm. Ja tu esi turīgs, priekš-
pilsētā dzīvojošs baltais ameri-
kānis un raugies uz valdību ar 
aizdomām, tevi visdrīzāk uzska -
tīs psīchiski slimu. Savukārt, ja tu   
esi iekšpilsētas geto uzaudzis na -
badzīgs krāsainas minoritātes 
pār stāvis, tad tev jau pēc de  finī-
cijas jābūt aizdomīgam pret baltā-
daino vairākumu. Latvietis šai 
ziņā uzvedās līdzīgi kā ASV 
lielpilsētas krāsainā minoritāte. 
Jāsaka gan, ka arī Amerikā paš-
reizējais sociālais apjukums un 
degradācija rāda, ka īsti nemaz 
nav skaidrs, kuŗš tad ir “mino-
ritāte” un kam ir tiesības būt 
“aizdomīgam”.”

Šodien dzīvojam informācijas 
telpas liberālizācijas apstākļos, kā -
diem nav precedenta cilvēces vēs-
turē. Sen pagājuši laiki, kad avīžu 
kioskā bija viena “Pravda”, viena 
“Cīņa” un virtuvē, slapstoties no 
kaimiņiem, tika ieslēgta Amerikas 
balss. Tagad cilvēki lasa divās, pat 
trīs svešvalodās. Liela daļa nācijas 
strādā ārzemēs, citi dzīvo krievu 
valodas informācijas telpā. Šādos 

apstākļos valdībai ir neiespējami 
spēlēt vienīgās patiesības minis-
trijas lomu. Katram valdības va -
dītāja vai ministra vārdam kāds 
atradīs atspēkojumu – paklau, bet 
šeit raksta vai saka pavisam kaut 
ko citu! Vecās labklājības valstīs, 
kur cilvēki nav aizdomīgi pret 
valdību un raduši tai uzticēties, 
viņi vairāk tic polītiķu teiktajam. 
Vēl kāda problēma, kam ir globāls 
raksturs – Rietumu pasaulē tiek 
grauta autoritātes koncepcija. 
Nekas vairs nav absolūts, svēts un 
svarīgs – ne ģimene, ne baznīca, 
ne nācija, ne valsts. Kas agrāk bija 
katra Eiropas ciema lielākās au -
toritātes? Mācītājs, skolotājs un 
ārsts. Un kas viņi ir šodien? Tiek 
veidots uzskats, ka ārsti ir farmā-
cijas industrijas uzpirkti. mācītāji – 
naudaskāri, bet skolotājs vispār...”. 
Pa daļai šādi uzskati ir veidoju -
šies liberālās polītiskās domas 
iespaidā. Un brīdī, kad liberāļi 
nonāk pie varas un mēģina ievest 
kārtību, tauta par viņiem smīn – 
kā tad tā, jūs taču sludinājāt ko 
citu! Mani biedē, ka šajā savstar-
pējās neuzticības gaisotnē veido-
jas kaut kas ļoti nepatīkams. Ga -
lējā instancē tas jau ir nacionālās 
drošības jautājums. Man kā Lat-
vijas patriotam šī sajūta nerada 
iekšēju mieru.

Latvijā notiekošais brīžam at -
gādina skarbu trilleri, baisu fil-
mu par nāvējošu vīrusu, kas iz -
nīcina cilvēkus un valstis

Mēs joprojām esam pirmajā 
vietā Eiropā un vienā no pirma-
jām vietām pasaulē, ja palūkojas, 
kādā ātrumā pieaug inficēto 
skaits uz 100 tūkstošiem iedzī-
votāju. Palielinās arī smagi sasli-
mušo un mirušo skaits. 1. no -
vembrī slimnīcās ārstējās 1592 
cilvēki, tas ir “melnais rekords”, 
un oktobŗa pēdējā dienā tas 
pārsniedza to kritisko robežu, 
aiz kuras slimnīcas vairs nespēj 
uzņemt visus ar vīrusu sasli-
mušos, kam tas ir nepieciešams. 
Ātrā palīdzība jau kādu laiku 
vairs nebrauc uz visiem izsau-
kumiem, ja vien cilvēkam nav 
tiešu nāves draudu, jo tas fiziski 
vairs nav iespējams. Slimnīcās 
slēgti plānveida pakalpojumi, arī 
operācijas. Rīgas 2. slimnīcu plā-
nots pārprofilēt tikai Covid-19 
pacientu ārstēšanai, tiek domāts 
pa t.s. lauka hospitāļiem, atver 
mobilos morgus, un Latvija lū -
gusi palīdzību ārvalstīs un to jau 

Kā iznīcināt savu valsti
saņem no Somijas, Ungārijas, 
Nīderlandes un Zviedrijas. Ārsti 
stāsta, ka nereti pacienti ierodas 
ar 90 procentu plaušu bojāju-
miem, principā mirstoši, kad 
cīņa par viņu dzīvībām jau ir 
nokavēta. Un kopējais vakcinēto 
skaits Latvijā mazliet pārsniedz 
50 procentus, jo daudzi joprojām 
atsakās vakcinēties vai arī saka, 
ka vēl domājot. Latgalē vairāk 
nekā puse ģimenes ārstu negrib 
paši vakcinēt pacientus. Un lai 
gan ģimenes ārstiem tiešām 
nevar uzvelt visu vakcinācijas 
sma gumu, jo nekur jau nav pa -
zu duši ikdienas darbi un pa -
cienti, daļai ārstu – cerams, ka 
nelielai – joprojām ir savas “īpa-
šās” domas par vakcīnu. Un ar 
senioru vakcinēšanu, it īpaši 
Latgalē neveicas, ir pagasti, ku -
ŗos joprojām vakcinēti ir aptu-
veni divdesmit procenti iedzī-
votāju vai pat mazāk.

Gribot negribot nākas atce - 
rē ties dzejnieces Māras Zālītes 
kā du 2013. gada publikāciju 
laikrakstā “Diena”. To dzejnie -
cei atgādināja kāda sociālo tīklu 

lietotāja un Māra Zālīte atsaucās 
ar ierakstu: “Dažkārt lietas kļūst 
labāk izprotams, tā teikt, – izejot 
no pretējā. Ir tāds literārs paņē-
miens kā absurdā inversija.”  

Citiem vārdiem sakot, pirms 
astoņiem gadiem, publicējot “In -
strukcija. Kā iznīcināt savu vals-
ti”, Māra Zālīte, protams, bija 
domājusi par to, ko nevajag da -
rīt, ja negribi savu valsti sagraut, 
izsakot to pretējā formā. Tagad 
izrādās, ka daļa iedzīvotāju rī -
kojas tieši tā, tādēļ ir vērts ie -
skatīties dzejnieces rakstītajā:

“Padariet par modes lietu iz -
teikt savu valsti nicinošus un 
niecinošus spriedumus publis-
kajā telpā, jo biežāk, jo labāk. 
Ie smejiet par valsti, ņirgājieties, 
ierēciet par to, lai visi redz jūsu 
jaunos keramikas kroņus.

Iestāstiet sev, ka visi citi ir at -
bildīgi par to, kas notiek, izņe-
mot vienpersoniski jūs pašu.

Piekopiet viedokļu līderu dis-
kreditējošus apmelojumus, iz -
vēr  s iet nepamatotus apvainoju-
mus, kompromitējiet viņus, sa -
graujiet viņus drupās, lai sabied-

rībai nebūtu citu viedokļu līde -
ru, kā vienīgi jūs.

Atbalstiet citu valstu ārpolī-
tiskās intereses medijos, kur  
vien iespējams, un tīksminieties, 
baudot svešas varas un naudas ne  -
izsakāmo maigumu, murminot 
Nikija Frenča romāna virs raks -
tu – “Nogalini mani maigi!” (..)

Uzbrūciet radošajai inteliģen-
cei par to, ka tā neko nedara, bet 
vēl vairāk uzbrūciet, ja tā kaut ko 
dara. (..)

Aprūpējiet vienīgi savas biolo-
ģiskās vajadzības un uzspļaujiet 
valstiskajiem, vēsturiskajiem un 
reliģiskajiem simboliem, par 
kuŗiem Vitgenšteins teicis, ka tie 
nav mazāk svarīgi cilvēka eksis-
tencē kā pieminētās bioloģiskās 
vajadzības. A, kas tas Vitgenš-
teins vispār tāds ir, lai jūs mācītu!

Norejiet katru, kuŗš jūsu ķē -
des tuvumā izsaka bažas par 
latviešu tautas un valodas nākot-
ni, jo tā taču ir paranoja, klaus-
trofobija un rusofobija, vecuma 
plānprātība un garīga atpalicība, 
iegalvojiet, ka pusotra miljona 
tautai pilnīgi nemaz nav jāuz-

traucas, ja 150 miljonu kaimiņ-
tautas valoda tiecas dominēt, 
izsmejiet par to ikvienu, kauciet 
un rejiet skaļāk, – jūs taču galu 
galā par to baro! Turklāt – vienīgi 
paša aizmāršības dēļ jūs vairs 
nestaigājat četrrāpus.

Esiet drosmīgi, rakstot brutā-
lus komentārus internetā, nebai-
dieties no savas nekrietnības, iz -
baudiet savu varonīgo anoni mi-
tāti un piekopiet verbālu var dar-
bību pret līdzcilvēkiem! Esiet 
rupji un ciniski savstarpējā sa  tik-
smē, jo galu galā – nevis vara, bet 
gan tauta ar savu cilvēcisko kva-
litāti izšķirs Latvijas nākotni. (..)”

Baisi un absurdi, bet tieši tā 
rīkojas daļa Latvijas iedzīvotāju.

Un daudzi polītiķi pat necen-
šas rīkoties citādi.
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2020. gadā Zemgales plāno ša-
nas reģionā no ārzemēm atgrie-
zās 158 personas, un remigrāci -
jas koordinātore Anete Spalviņa 
sagatavoja 400 individuālos pie -
dāvājumus. Pārsvarā tie ir cilvē -
ki no Lielbritānijas, ko skāris 
Brexit, taču ļaudis atgriežas arī 
no ASV, Turcijas, Dānijas, Īrijas, 
Vācijas, Norvēģijas, Somijas un 
citām valstīm.

Ikdienā ar Aneti sazinās cil-
vēki, kuŗi vēl dzīvo ārzemēs un 
plāno atgriezties, kā arī tie, kuŗi 
jau ir pārcēlušies. “Es primāri 
palīdzu, konsultējot par to, kādas 
formālitātes ir jāsakārto, vēl at -
rodoties mītnes zemē. Visbiežāk 
tie ir dokumenti par bezdarb-
nieka pabalsta eksportu, vese lī-
bas apdrošināšanu, pabalstiem 
utt. Nereti ir jāstrādā arī ar ne -
pilsoņu jautājumiem, piemē-
ram, sievietes vīrs ārzemnieks 
nesaprot latviešu valodu, un ir 
jāpalīdz viņam integrēties,” viņa 
stāsta. Tāpat cilvēkiem ir ne -
skaidrības par veselības aprūpi, 
sociālo palīdzību, mājokļa atra-
šanu un pat kreditēšanu. 

Visbiežāk A. Spalviņa konsultē 
jautājumos par nodarbinātību. 
Tāpat viņa palīdz sagatavot un 
pārtulkot CV. Visizaicinošākie ir 
jautājumi par dzīvesvietu. Paš-
val dībām nav dzīvojamā fonda, 
tāpēc cilvēkiem nav iespējas sā -
kumā līdz sava mājokļa atraša-
nai apmesties pašvaldības dzī-
voklī. Līdz tam nākas dzīvot pie 
radiniekiem, viesnīcā vai īster-
miņa īres dzīvoklī.

Visbiežāk atgriežas cilvēki, 
kuŗu ģimenē ir bērni piecu sešu 
gadu vecumā un kuŗi vēlas, lai 
atvases turpmāk mācītos latvis-
kā vidē, apgūtu valodu. Tipiski 
A. Spalviņa konsultē sievietes un 
viņu ģimenes, kas izveidojušās 
ārzemēs. Viņas parasti iepriekš 
ir strādājušas ražošanā, preču 
pakošanā, sociālās aprūpes jomā 
vai bijušas mājsaimnieces. “Bie -
ži vien cilvēki ārzemēs ir pava-
dījuši 10, pat 15 gadus, tāpēc ir 
arī jautājumi par integrēšanos 

Zemgalē atgriezušies jau 323 tautiešiLĪGA IVANOVA

un psiholoģisko atbalstu,” skaid-
ro A. Spalviņa.

Lielākā daļa remigrantu Zem-
gales plānošanas reģionā ir pār-
cēlušies uz Jēkabpili un Jelgavu. 
Tāpat iecienīta izvēle ir Dobele 
un Bauska. Remigranti pārsvarā 
apmetas savu draugu un ģime-
nes tuvumā, vietās, kur ir dzīvo-
juši agrāk. Tomēr nereti pēc 
kāda laika, ja neizdodas atrast 
darbu, viņi pārceļas uz Rīgu. Tā -
pat ir gadījumi, kad viens no 
vecākiem turpina braukt pelnīt 
naudu uz ārzemēm.

Šogad atgriezušās jau 73 per-
sonas un ir sagatavoti 282 indi-
viduālie piedāvājumi. Skaidro -
jot, kas ir individuālais piedāvā-
jums, A. Spalviņa teic: ja atgriez-
ties plāno četru cilvēku ģimene, 
katram tiek sagatavots savs pie-
dāvājums, piemēram, mātei un 
tēvam par nodarbinātību, bet 
visiem kopā tiek meklētas iespē-
jas mācīties latviešu valodu. Re -
migrācijas koordinātors sniedz 
palīdzību gan skolas un bērnu-
dārza, gan darba un dzīvesvietas 
atrašanā.

Šis projekts 2018. gadā sākās 
kā Vides aizsardzības un reģio-
nā lās attīstības ministrijas pilot-
projekts, bet šobrīd tā ir plāno-
šanas reģionu pamatfunkcija. 
Lat vijā kopumā ir pieci plāno-
šanas reģioni, un katrā no tiem 
ir pa vienam koordinātoram. 
Kopš projekta sākuma Zemgales 
plānošanas reģionā ir atgrie zu-
šies 323 cilvēki.

Remigrācijas koordinatora kon-
sultācijai ir iespējams pieteik -
ties tīmekļa vietnē paps.lv. Pirms 
pandēmijas cilvēki varēja ieras-
ties uz konsultāciju arī klātienē, 
bet šobrīd visas konsultācijas 
tiek sniegtas e-pastā un telefonis-
ki. Remigrācijas koordinātori 
konsultē latviešus diasporā – re -
patriantus un Latvijas valstspie-
derīgos.

A. Spalviņa uzskata, ka re  mi  -
g rācijas koordinātori ir svarīgs 
atbalsts cilvēkiem, kuri apsver 
iespēju atgriezties. “Mēs palī-

dzam spert pirmos soļus, lai at -
griešanās nebūtu apjukuma un 
neziņas pilna. Vēl esot mītnes 
zemē, mēs palīdzam sakārtot 
do  kumentus, ko nepieciešams 
veikt tur. Pamazām palīdzam 
iekārtot bērnus skolā un bērnu-
dārzā, atrast dzīvesvietu un 
darbu. Kopā tas nav tik sarežģīts 
process,” viņa saka. Remigrācijas 
koordinātore gan nenoliedz, ka 
process jebkurā gadījumā nav 
viegls. Jo īpaši, ja ārzemēs ir dzī-
vots ilgu laiku, un nav vietējā 
bankas konta un SmartID. Tāpat 
tas ir ilgs process. Bieži vien tas 
aizņem gadu, reizēm pat divus. 
Pie remigrācijas koordinatores 

cilvēki mēdz vērsties arī pusotru 
gadu pēc atgriešanās.

***
Sigita Lielbritanijā pavadīja 13 

gadus. No remigrācijas koordi-
nātores viņa saņēma nepiecie-
šamo informāciju par atgrieša-
nos Jēkabpils novadā. Šobrīd Si -
gita ar diviem bērniem un vīru, 
kuŗš ir nepilsonis, ir veiksmīgi 
atgriezusies Latvijā. “Vēlamies, 
lai bērni iekārtojas skolā un aug 
latviskā vidē ar dzimto valodu. 
Abi esam atraduši darbu – esam 
pie draugiem un ģimenes,” saka 
Sigita. 

Edīte Lielbritanijā bija 14 ga -
dus un tagad ar ģimeni ir atgrie-

zusies Dobeles novadā. Viņa ir 
iekārtojusies darbā bērnudārzā. 
“Nu ir sajūta, ka beidzot esmu 
mājās,” teic Edīte. 

Una, kuŗa Īrijā bija pavadījusi 
četrus gadus, atzīst, ka pārcelša-
nās nebija viegla, bet tagad ir 
atradusi dzīvesvietu Bauskas no -
vadā, bērni ir iekārtoti bērnu-
dārzā un ģimene sapņo par savu 
biznesu.

Savukārt Stīpnieku-Izotovu 
ģi  mene atgriezās Jelgavā pēc      
16 Īrijā nodzīvotiem gadiem 
(viņu atgriešanās stāsts skatāms 
šajā video: https://youtu.be/ 
4aQW 2RuIjN4).

1944. gada rudenī, tuvojoties 
padomju armijai, apmēram 180 
000 Latvijas iedzīvotāju devās 
bēgļu gaitās, atstājot savas mājas 
un Latvijas territoriju. Ne visi 
bēgļi veiksmīgi atrada glābiņu 
Rietumos. Bēgļi, kuŗi bija nonā-
kuši Vācijas okupētajā Polijā un 
Čechijā, nevarēja šajās vietās ilgi 
patverties, jo bija jāturpina bēgļu 
gaitas atkarībā no frontes virzī-
bas. Kaŗa beigās fronte daudzus 
bēgļus apsteidza, un daļai no 
šiem cilvēkiem nebija citas ize -
jas – viņi bija spiesti atgriezties 
okupētajā Latvijā. 

Mūzejs un pētniecības centrs 
“Latvieši pasaulē” dokumentē 
mutvārdu liecības un vāc priekš-
metus, kas saistās ar Otrā pa -
saules kaŗa bēgļu gaitām, pēc 
kuŗām cilvēkiem nācās atgriez-

M Ē N E Š A  P R I E K Š M E T S

Neveiksmīgi mēģinājumi tikt uz Rietumiem

ties Padomju Savienības okupē-
tajā Latvijā. 

Emīlija Dzintara nopirka šo 
krūzīti savai 14 gadus vecajai 
meitai Ainai, kad ģimene Otrā 
pasaules kaŗa laikā bija nonākusi 
bēgļu gaitās Čechijā. Dzintaru 
ģimene bēga no Dundagas 1944. 

gadā, lai izvairītos no tuvojošās 
frontes. Dažus mēnešus nodzī-
vo juši Hiršbergā (Hirschberg am 
See, mūsdienās – Doksy), Čechi-
jā, viņi atkal bija spiesti bēgt, jo 
tuvojās Sarkanā armija. Viņi no -
nāca līdz liktenīgai robežai – 
Elbas upei Vācijā, kam viņi neti-
ka pāri lielo cilvēku pūļu un sa -
bumboto tiltu dēļ. Dzintaru ģi -
me nei piespiedu kārtā lika ie -
kāpt lopu vagonā, ar kuŗu viņi 
šķēr soja Eiropu, lai atgrieztos 
Pa  domju Savienības okupētajā 
Lat vijā. Ceļojums mājup ilga 
pusgadu, un viņi nezināja, kur 
būs brauciena galamērķis. Pa 
ceļam viņus nodarbināja dažā-
dos darbos. Aina šo krūzīti gla-
bāja un lietoja bēgļu gaitās Če -
chijā un arī visu gaŗo brauciena 
laiku. 

Ainas Dzintaras krūzīte, kuŗu 
viņa iegādājās Čechijā Otrā 
pasaules kaŗa beigās

Māsas Zigrīda Daškevica un Margareta Putce bēgļu gaitās 
Čechijā 1945. gada maijā
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Šī publikācija sagatavota ar Mediju 
atbalsta fonda fi  nanciālu at  bal stu no 
Latvijas valsts budžeta lī   dz ek ļiem. Par 
publikācijas  saturu at  bild biedrība 
“Laiks-BL”

Vai biji gatavs šim jaunajam 
izaicinājumam, vai tas nāca kā 
pārsteigums?

Kad pirms sešiem gadiem 
bijušais ALAs valdes priekšsēdis 
Pēteris Blumbergs mani aicināja 
iesaistīties ALAs valdē, revīzijas 
komisijā, viņš to darīja ar savu 
slaveno nosacījumu “augšā vai 
ārā”, ar to domājot, ka pakā pe-
niski būs jāuzņemas lielāka at -
bildība, vai arī jāiet prom. To es 
ņēmu vērā: pāris gadus strādāju 
ALAs revīzijas komisijā, tad 
2019. gadā mani ievēlēja par 
priekšsēža vietnieku un tagad, 
2021. gadā – par priekšsēdi. Ga -
dos,  ko pavadīju šajos amatos, 
ieguvu labu mācību. 

Par to vai biju/esmu gatavs 
šim izaicinājumam, uzzināsim,  
kad beigsies mans termiņš ama-
tā un varēsim atskatīties un no -
vērtēt manus panākumus, to pil-
dot. Katrā ziņā, kā jau apsolīju 
kongresa delegātiem, es apņe-
mos man uzticētos amata pienā-
kumus veikt pēc labākas sirds-
apziņas.  

Kādi ir tavi galvenie mērķi, 
stājoties amatā? Un kāda ir ie 
priekšējā pieredze darbā lat
viešu organizācijās?

Svarīgākais būs uzklausīt 
manus kollēgas ALAs valdē un 
uzticēties viņiem – jo viņi visi ir 
ļoti talantīgi,  un es lepojos ar 
viņu jau iepriekš paveikto. Es 
vēlos strādāt tā, lai viņi varētu 
turpināt  izpausties katrs savā 
darbības nozarē un necentīšos 
kaut ko uzreiz mainīt vai ieteikt. 
Šai valdē  neviens nav  ienācējs 
no citurienes,  un mana ir sajūta, 
ka tas aparāts ir labi “ieeļļots” un 

labi darbojas. Pats centīšos viņus 
uzklausīt,  jo, vismaz pēc manas 
pieredzes citās organizācijās, la -
bākās idejas bieži vien nāk nevis 
no priekšsēža, bet no valdes lo -
cekļiem. 

Stājoties amatā,  es arī negribu 
būt pārgalvīgs ar kādu jaunu 
vīziju vai virzienu ALAi. Pēteris 
Blumbergs ļoti labi vadīja mūsu 
organizāciju sešus gadus – no 
mū su sadarbības partneŗiem Lat -
vijas valdībā, ASV latviešu cen - 
 t ros,  no citām latviešu orga ni-
zācijām esmu vairākkārt dzir dē-
jis, cik  augstu tiek vērtēta ALA 
kā organizācija un kā partnere. 
Tagad, kad esmu priekšsēdis, 
gribu nodrošināt, lai ALA arī 
turpmāk tiek augsti vērtēta un 

“Es lepojos ar ALAs iepriekš paveikto”
ALAs valdes jaunievēlētais priekšsēdis Mārtiņš Andersons intervijā Ligitai Kovtunai

uzskatīta par spēcīgu latviešu 
diasporas “balsi”.

Par manu darba pieredzi lat-
viešu organizācijā –, varu teikt, 
ka esmu bijis vienā vai citā ama-
tā nepārtraukti jau kopš augst-
skolas laikiem. Agrāk biju aktīvs 
Amerikas latviešu jaunatnes 
apvienībā (ALJA) un strādāju 
padomē. Pēc augstskolas, kad  
sāku savu profesionālo karjēru 
Ņujorkā, mani ievēlēja Ņujorkas 
latviešu ev. lut. draudzes valdē 
par “iekšpilsētas vecāko”, jo kopā 
ar citiem aktīviem jauniešiem,  
kas dzīvoja Manhatanā un Bru k-
linā, bieži uzņēmāmies rīkot 
pasākumus pilsētā. Kamēr biju 
Ņujorkas latviešu ev.lut. drau-
dzes valdē,  es arī iepazinos ar 
ALAs darbību,  jo man vairākkārt 
uz ti cē ja pārstāvēt draudzi ALAs 
kon gresos. Ap šo laiku es arī 
kļuvu aktīvs 2x2 jauniešu semi-
nāros,  jo bijušais ALA priekš sē-
dis Aivars Osvalds gribēja at -
dzīvināt šo kustību, kas bija ap -
sīkusi. Viņš mani aicināja nākt 
talkā 2x2 rīcības komitejā. 

Kad biju jau kādu laiku dzīvo-
jis Ņujorkā, pēc maģistrantūras 
pārcēlos uz Sanfrancisko un  
drīz vien sāku strādāt Ziemeļ-
kalifornijas latviešu biedrības 
(ZKLB) valdē,  kur pēc kāda lai-
ka mani ievēlēja par priekšsēdi. 
Šogad, gatavojoties kandidēt uz 
ALAs priekšsēža amatu, es at -
teicos atkal kandidēt uz ZKLB 
priekšsēža amatu. 

Es turpinu aktīvi darboties 
savā studentu korporācijā Tala-
vija un Friends of the University 
of Latvia valdē – tā ir bezpeļņas 
organizācija,  kas aicina Amerikā 

dzīvojošus ziedotājus un mece-
nātus atbalstīt studentus un mā -
cībspēkus Latvijas Universitātē.  

Kā jaunā amata pienākumus 
savienosi ar savu darbu pro 
fesijā?

Kad es biju pavisam jauns, 
ma mma man bieži man teica:  
“Būt latvietim ir dārgs prieks!”. 
Tiešām tas prasa daudz laika un 
naudas, lai apmeklētu latviešu 
vasaras nometnes, dziesmu svēt-
kus, ALJA pasākumus utt. Dar-
bo šanās latviešu organizācijās, 
protams, atņem mūsu laiku,    
kas atlicis pēc “maizes darbiem”. 
Starp citu, manuprāt, mums bie-
žāk jāatgādina mūsu atalgota-
jiem sadarbības partneriem Lat-
vijas valdībā, ka mēs, tā sauktie 

aktīvie latvieši ārzemēs, darbo-
jamies brīvprātīgi, bez atlīdzības. 

Es šobrīd esmu pašnodar bi-
nātais un varu veikt savu darbu 
attālināti, kas ir liela priekšrocī-
ba sakarā ar maniem pienāku-
miem kā ALAs priekšsēdim, tā 
teikt, varu būt elastīgs. Tomēr, 
tas nenozīmē, ka varēšu katru 
dienu daudz laika veltīt ALAi,  
un esmu pateicīgs, ka man ir 
laba ALAs komanda, ieskaitot 
mūsu darbinieces,  kas strādā 
ALAs birojā Vašingtonā, ‒ ģe  ne-
rālsekretāre Marisa Gudrā un 
grāmatvede Baiba Dolinsky.

Kādas turpmākajā cēlienā 
būs ALAs prioritātes?

ALAs mērķi – uzturēt un vie-
not latviešu sabiedrību ASV, 
atbalstīt un uzturēt latviešu va -
lodu, kultūru un mācību iestādes 
ASV, aizstāvēt Latvijas un lat-

viešu tautas intereses u.c. – nav 
mainījušies, bet pandēmijas lai-
kā, līdz ar ierobežojumiem, mēs 
un mūsu sadarbības partneŗi 
esam bijuši spiesti mainīt veidu, 
kā mēs tos īstenojam. Par pie-
mēru minēšu mums visiem ta -
gad labi pazīstamos “tiešsaistes 
formāta” pasākumus. Pēdējā lai-
kā šķiet, ka Amerikā covid  krize 
mazinās – saslimstības skaitļi iet 
uz leju, daudz cilvēku ir vak-
cinējušies, un  varam sākt domāt 
par tikšanos klātienē. Mūsu 70. 
kongress Čikāgā tika rīkots klā-
tienes formātā ar nodomu,  lai 
tas būtu solis  šajā virzienā; gri-
bējām būt ceļa rādītājs. Ja viss 
notiks, kā iecerēts, manuprāt, 
viena no ALAs prioritātēm būs 
palīdzēt mūsu biedru organizā-
cijām atgriezties vecajās sliedēs – 
atkal mācīt bērnus un rīkot pa -

sākumus klātienē. Kādā formā 
mēs to darīsim, vēl nezinu, bet 
tas varētu būt saistīts ar mācību 
materiālu iegādi, financiālu at -
balstu, pasākumu plānošanu vai 
satura izveidošanu.

Pēdējos gados ALA ir pievēr-
su si lielāku uzmanību Latvijas 
tautsaimniecības veicināšanai. 
Iepriekšējos gados esam atbal -
stī juši Pasaules latviešu ekono-
mikas un innovāciju forumu 
(PLEIF) un Spotlight Latvia. To 
turpināsim darīt, un jau 4. de -
cembrī Rīgā notiks PLEIF, kur 
man  paredzēts atkal vadīt pasā-
kumu.  2022. gada aprīlī notiks 
Spotlight Latvia, šoreiz Losan-
dželosā.

Polītiskajā jomā sadarbībā ar 
JBANC turpināsim iestāties par 
Latvijas un Baltijas valstu inte-
resēm, it īpaši sakarā ar situā -
ciju pie robežas ar Baltkrieviju, 
NATO aliances atbalsta stipri -
nā šanu un enerģētikas resursu 
dro šību. Dzintars Dzilna vada 
ALAS Sabiedrisko attiecību no -
zari,  un viņam  ir laba pieredze, 
rīkojot  mūsu Call to Action Unit, 
kas mudina latviešus ar ASV 
pilsonību informēt ASV kon-
gresa pārstāvjus par Latvijas 
polītiskajiem aktuālitātēm un 
aicināt viņus balsot par Latvijai  
svarīgiem  likumprojektiem. Kā 
piemēru minēšu to, ka Latvija 
pretendēs uz ANO drošības pa -
domes rotējošo vietu 2025. gadā,  
un mēs plānojam  2022. – 2023. 
gadā iesaistīties priekšvēlēšanu 
aktīvitātēs. 

2022. gadā oktobrī būs 14. 
Saeimas vēlēšanas, un mēs plā-
nojam, tāpat kā iepriekšējos ga -
dos, sadarbībā ar Latvijas vēst-
nie cību ASV palīdzēt latviešu 
centros Amerikā izveidot vēlē-
šanu iecirkņus. Ir arī ideja, ka  
ALA rīkos  debates,  lai palīdzētu 
vēlē tājiem iepazīties ar deputātu 
kan didātiem, partijām un viņu 
programmām. 

Kā svinēsi valsts svētkus?
Šogad svinēšu Latvijas valsts 

dibināšanu pie Brīvības piemi-
nekļa Rīgā,  jo te tiks īstenots  
sen lolotais tā izgaismošanas 
projekts. Šis pasākums man būs 
īpaši nozīmīgs, jo mans vecvec-
tēvs Gustavs Zemgals bija viens 
no Brīvības pieminekļa iniciāto-
riem, un pirms deviņdesmit ga -
diem, 1931. gadā 18.  novembrī, 
viņš palīdzēja likt pieminekļa 
pamatakmeni. Viņa piemērs 
uzrunāja arī mani, un par pie-
miņu manam vecvectēvam viņa 
150. jubilejas gadā esmu ziedojis 
Brīvības pieminekļa izgaismo ša-
nas fondam. Mūs ar vecvectēvu 
tagad vieno ne tikai asins, bet   
arī  mūsu kopīgs atbalsts šim no -
zīmīgajam latviešu tautas vie no-
tības, neatkarības un brīvības 
simbolam.

Mārtiņš Andersons: “Tiešām tas 
pra sa daudz laika un naudas, lai ap 
meklētu latviešu vasaras nometnes, 
dziesmu svētkus, ALJA pasākumus 
utt. Darbošanās latviešu organizā  ci
jās, protams, atņem mūsu laiku, kas 
atlicis pēc “maizes darbiem”. Starp 
citu, manuprāt mums biežāk jāat
gādina mūsu atalgotajiem sa  darbī 
bas partneriem Latvijas val dībā, ka 
mēs, tā sauktie aktīvie lat vieši ārze
mēs, darbojamies brīv prā tīgi, bez 
atlīdzības.”

Mārtiņš Andersons, runājot ALA 70. kongresā Čikāgā
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ŠMEĻKOVA

“26. Starptautiskā Baltijas 
baleta festivāla neiespējamā 
misija izpildīta, “ tā ar lepnu
mu saka pasākuma orga ni zā
tore un radošā direktore Lita 
Beire. Viņa ir apņēmības pilna 
turpināt šo tradiciju ar moto 
“No klasikas līdz avangardam” 
un arī nākamgad uz Latviju 
atvest mūsdienu modernā ba 
leta spožākos māksliniekus. 

Rīgā, VEF Kultūras pils “Spo-
guļzālē” ar neparastu fotoizstādi 
“Igaunijas balets karantīnas lai-
kā” notiek  26. Starptautiskā Bal-
tijas baleta festivāla (SBBF) at -
klāšana. Litas Beires uzrunu pār-
 trauc telefona zvans… pēc pāris 
vārdiem viņa sastingst. Izrādās, 
ka visu tik ļoti gaidītā ASV tru -
pa “Complexions”, uz kuras iz -
rādēm biļetes jau izpārdotas, ir 
iestrēgusi Frankfurtes lidostā, 
un nav zināms, vai laikus paspēs 
ierasties Rīgā. Un tas ir tikai 
viens no daudzajiem šķēršļiem, 
ko nācās pārvarēt festivāla orga-
nizācijā, kur toni visam, nu jau 
otro gadu, noteica pandēmija. 
“Pašai jābrīnās, kā mums tomēr 
izdevās, kā saka, izlīst caur ada-

Baleta zvaigžņu lietus ar laimes hormoniem

tas aci un publikai piedāvāt vir-
kni lielisku izrāžu,” stāsta Lita 
Beire.  “Tā trupai “Complexions”’ 
tika atceltas Eiropas tūres Italijā, 
Lietuvā, bet viņi tomēr pie  

izrādes, kas skatītājiem patīk, 
viņi novērtē mākslinieku meis-
tarību, aplaudē, bet pēc “Star 
Dust” cilvēki nāca klāt un teica: 
“Mēs šobrīd jūtamies laimīgi! 
Tas ir vairāk nekā balets, tā ir 
māksla, kas apbur, iedvesmo un 
pilnīgi pārņem savā varā. Ar tik-
pat lieliem panākumiem šīs iz -
rādes notika arī Rēzeknes kon-
certzālē “Gors” un Preiļu kul  tū-
ras namā. Tas ir ļoti svarīgi šos 
māksliniekus, kuŗi uzstājušies uz 
visprestižākajām skatuvēm visā 
pasaulē, parādīt ne tikai Rīgas 
publikai, bet arī citās Latvijas 

pilsētās. Vēl joprojām Rīgā, 
Men cendorfa namā ir skatāma 
izstāde “Iedvesma”, kas ir veltī-
jums Latvijas baleta simtgadei. 
Jāteic, interese par šo festivālu ir 
liela, un jau tagad organizātori 
saņem piedāvājumus no visas 
pasaules, lai pieteiktu savu dalī-
bu nākamā gada izrādēs.” Lita 
Beire ir optimiste: “Dejot, tas 
nozīmē dzīvot. Deja atklāj, cik 
pārsteidzošas ir cilvēka ķermeņa 
iespējas. Un prieks, ka klasiskais 
balets rod tika bagātīgu izpaus-
mi mūsdienu pasaules ritmos.”  

Izstāde Mencendorfa namā Rīgā // Foto: Jānis Brencis

Cie De Fakto. Kad balets sastopas ar hiphopu. Franču jauno 
dejotāju azarta un jutekliskuma sinerģija // Foto: Gunārs 
Vilcāns

Cie De Fakto. Francijas mūsdienu dejas tendences un šarms 
mākslinieka Aureliana Kairo interpretācijā // Foto: Jānis Brencis

“Complexions” tiek dēvēta par vienu no neparastākajām baleta 
kompānijām pasaulē. Viņu izrāde “Star Dust” Latvijā tika 
uzņemta ar ovācijām un neviltotu skatītāju atzinību.  Laik
metīgo baleta kompāniju “Complexions” 1994. gadā nodi
bināja izcilais choreografs Dvaits Roudens (Dwight Rhoden) 
un baleta solists Desmonds Ričardsons (Desmond Richardson). 
Skatītājiem neierastā choreografija un oriģinālā mūzika 
apvienojumā ar klasiskā baleta pamatelementiem lauž visus 
dejā pieņemtos standartus // Foto: Jānis Brencis

mums ieradās tikai uz divām 
izrādēm – Rīgā un Rēzeknē. Un 
cik tādu, kam karantīnas dēļ 
nācās palikt mājās! Un arī mums 
festivālu, kas bija plānots no 1. – 
12. oktobrim nācās pārtraukt, 
atceļot Baltijas baleta māksli-
nieku un Galā koncertus. Brī-
žiem tiešām tā bija neiespējamā 
misija!”   

Tomēr festivāla laikā notika 
vairāki lieliski koncerti, kas at -
klāja mūsdienu baleta tenden-
ces. Arī fotoizstādes un kinose-
ansi. Par modernā baleta ne -
ierobežotajām iespējām varējām 
pārliecināties, skatoties izrādi 
“Intriģējošie dueti.” Smeldzīgs 
mīlas stāsts Lietuvas mākslinie -
ku “Seiko Dance Company” iz -
pildījumā, kur stundu gaŗā izrā-
dē skatītājs seko katrai kustībai 
un elpo vienā ritmā ar māksli-
niekiem. Savukārt franču māk -
s li nieku “Cie de Fakto” vēstījums 
dejā aizkustināja ar pašironiju 
un romantisku kaisli. Nenolie-
dzami par festivāla kulmināciju 
kļuva pasaulslavenā  ASV deju 
trupas “Coplexions” unikālā iz -
rāde/šovs “Star Dust“ – veltījums 
Deividam Bovijam. Arī baleta 
prīma Lita Beire atzina, ka te ik -
viena dejotāja meistarība ir pa -
tiesi visaugstākajā līmenī: “Ir 

Lita Beire pēc trupas “Complexsions”  uzstāšanās pateicas 
ASV vēstniekam Latvijā Džonam L. Kārvailam par nozīmīgo 
atbalstu // Foto: Jānis Brencis
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Kopš esmu piedzimis – tas 
notika Rīgā, pl. 6.45 sestdienas 
vakarā, 1911. g. 8. aprīlī – šai 
stāvoklī pagaidām nekas būtiski  
nav mainījies. Laika tomēr nav 
pieticis, lai sev sakrātu īstu, nor-
mālu biografiju. Ja tādu mēģi-
nātu uzrakstīt, neiznāktu ne pā -
ris rindkopu. Tik trūcīgs paš-
portrets  maitātu šo vērtīgo iz  de-
vumu, tādēļ atbilstoši savai pro-
fesijai, rakstu pašportretu paš -
intervijas veidā: pats jautāju, pats 
atbildu. Ja neiznāks labāks, to -
mēr vismaz gaŗāks un raibāks.

Kur un kā sākās mana saska
re ar presi?

‒ Sāku tūlīt par izdevēju. Pē -
teŗa Rudzīša pamatskolā kopā ar 
brāļiem Purviņiem no Lāču ielas 
pierakstījām, piezīmējām, pavai-
rojām un izdevām savu žurnālu.

Kādos izdevumos un amatos 
esmu darbojies?

‒ Ekskluzīvākie bija Valsts Rī -
gas technikuma audzēkņu žur-
nāls Saturns, Rūdolfa Egles lite-
rātūras un žurnālistikas studijas 
žurnāls Eglaine, Dachavas kaŗa-
gūstekņu nometnes baltiešu ro -
tas mutvārdos izdotās Dienas 
Ziņas un Dinkensbīles DP no -
metnes Dienas Biļetens vairākās 
valodās. Piedalīšanās tajos bija 
tāds gods, ka par to naudu ne -
maksāja.

Kā es kļuvu profesionāls?
‒ Pirmo reizi par rakstīšanu 

man sāka maksāt naudu žurnāls 
Motors 1930. gadā, kam sāku 
rakstīt motosacīkšu aprakstus, 
feļetonus, bet vēlāk darīju visu 
iespējamo, dažos gadījumos arī 
neiespējamo, kas bija jau mazliet 
grūtāk. Pilnīgs profesionālis 
kļuvu 1936. gadā, kad biju viens 
no trim jauniem cilvēkiem, kas 
izturēja Rīgas radiofona repor-
tieŗu konkursa pārbaudījumus 
un – dažu īpašu apstākļu dēļ – 
pēkšņi atrados dienas avīzes Rīts 
redakcijā, nevis radiofona infor-
mācijas daļā. Tanī gan vēlāk šad 
tad tiku pastrādājis par izpalīgu. 
Ar mikrofonu citādi vienīgā sa -
skare bijusi pēdējos gados, ga -
tavojot radio reportāžas no Ka -
nadas Amerikas Balsij Vašing -
to nā. 

Kādus avīžniecības amatus 
esmu pildījis? 

‒ Puslīdz visus. Kopš 1936. 
gada, strādājot laikrakstos Rīts, 
Darbs, Tēvija, Rīkojumu Vēstne
sis, Daugavas Vanagi, Latvija 
(Vā  cijā) un Laiks (ASV), esmu 
bijis tulkotājs, finanču un saim-
niec ības reportieris, korespon-
dents, “slejinieks”, redakcijas se -
kretārs, techniskais, dažādu no -
daļu, vicegalvenais un galvenais 
redaktors. Esmu vadījis puslīdz 
visas nodaļas, atskaitot sportu. 
Tikai reizi nedēļā iznāca frontes 
avīze Daugavas Vanagi , bet  Rīts – 
septiņas dienas nedēļā un divos 
izdevumos dienā. 

Vai žurnālistika bija mans 
pirmais un vienīgais arods? 

‒ Nē, gan skolas gadu vasaras 

MĀRTIŅŠ DERUMS
obligātoriskajā praksē, gan vēlāk 
esmu bijis būvstrādnieks, mēr-
nieka palīgs, betona stiegrotājs, 
gaisa sūknētājs ūdenslīdējam, 
būvtechniķis, vagonu krāvējs, 
fabriku uzmērītājs, “inteliģentais 
bezdarbnieks”, izolācijas strād-
nieks, Aviācijas pulka 1. izlūku 
eskadriļas motorists (lidmašīna 
DH 68), Latviešu leģiona kaprā-
lis un vienu gadu kaŗa gūsteknis, 
un tās vēl nav visas nodarbības.

Kas man nav izdevies?
‒ Abesinijas kaŗa laikā aiz-

braukt uz Adisabebu un iestāties 
Hailes Selasi aviācijā (vecāki un 
draugi noturēja). Aizbraukt līdzi 
Latvijas izglītības ministrijas eks-
pedīcijai uz Dienvidameriku 
(skolu mūzeja direktors J. Siliņš 
jau bija apsolījis pavāra Copotas 

spēļu kazino kasi (paspēlēju ru -
letē to pašu, kas bija). Publicēt 
pirmo dzejoļu krājumu vai ko -
poto rakstu pirmo sējumu un 
kļūt paraugtēvu meitai. Sasniegt 
dzī vē “stāvokli”. 

Vai esmu gribējis kļūt par ko 
citu?

‒ Īsti nezinu. Man gan bijuši 
dažādi ieteikumi: studēt archi-
tektūru (nav izdevies): kļūt par 
dzejnieku  (ieteica mēģināt Vilis 
Veldre un Aleksandrs Čaks, bet 
nav izdevies: Tomēr, tuvojoties 
70 gadiem, cerības pieaug); kļūt 
par aktieŗi vai grotesku dejotāju 

(ieteica Volfgangs Dārziņš, neiz-
devās, kaut klaunoties vēl mē -
ģinu katrā labā izdevībā); kļūt 
par kārtīgu cilvēku un strādāt 
“godīgu darbu” (nav izdevies, 
kopš 1936. gada neesmu “godīgu 
darbu” strādājis). Visam vien-
mēr pietrūcis laika. 

Vai man izdevies nav gluži 
nekas?

‒ Esmu paspējis dzejoļu krā-
juma vietā publicēt mācības grā-
matu par lidmašīnu materiālo 
daļu, izmantojot galvenokārt 
Ka  ŗa aviācijas skolā mantotās 
gudrības. Uzprojektēt dažus 
dučus ģimeņu māju, dažas pa -
raugkūtis, vienu viesnīcu Vecā-
ķos un, strādājot Rīgas pilsētas 
dienestā, ‒ tai laikā otrās mo -
dernākās siltumnīcas Rīgā. Pa -

nākt, ka man Latviešu leģiona 
ģenerālinspektora štābā iekārto 
īpašu cietumu, izmetot laukā 
kantīni, lai man būtu kur izciest 
piespriestās 7 dienas aresta. Di -
vas reizes apprecēties, vienu reizi 
izšķirties. Tikt nolamātam gan 
par fašistu, gan komūnistu. Uz -
audzēt vairākas bārdas. Iztikt 
bez iesūdzēšanas tiesā, lai gan 
Kanadā draudētāji nesekmīgi 
grasījušies 7 reizes.

Kas man sevišķi nepatīk? 
‒ Skūt bārdu; valkāt baltus 

kreklus; gatavot ēst; iesākt vēs-
tules draugiem; nobeigt, kad tās 

iesāktas. Es nepanesu un nīstu: 
glaimus, humora trūkumu, sv ē-
tu lību, tenkošanu, varizejību, 
dzīvniecisku nopietnību.

Kas man patīk? 
‒ Latīņamerikas mūzikas rit-

mi; cilvēki ar humora izjūtu; 
skotu viskijs, džins un itaļu ver-
muts; pie sievietēm – šarms un 
skaistas kājas; nolīst klusā stūrī 
ar grāmatu; dejot pie labas mū -
zikas ar labu partneri; nīkt līdz 
rītam īstajā sabiedrībā. Par visu 
vai rāk – slinkot.

Kas mani visvairāk grauž? 
‒ Neatbildētas vēstules; nesa-

maksāti parādi; nepadarīti darbi. 
Dabiski, ka mani kaut kas grauž 
nemitīgi.

Kādus pavārdus esmu sev sa 
gudrojis? 

‒ Izgudrots nav vienīgi Maksis 
Čulītis. Citi ir bijuši: Maksis 
Rīdzinieks, Fridolīns, Anatols 
Amfimakrs, Mārtiņš Derums, 
Miervaldis Priedēklis, Jānis Ku -
ģis. Visus neatceros. Bez avī žu 
un žurnālu rakstiem rakstīti 
dzejoļi, feļetoni, skeči.

Ar kādām vēl pazīmēm vai 
īpatnībām es varētu labi vai ne 
labi izcelties?

‒ Bez pierakstīšanas absolūti 
visu aizmirst; ar pierakstīšanu 
tikai lielāko daļu.  Jaunībā krājis 
pastmarkas. Bijis līdz šim vie-
nīgā latviešu žurnālistu “arteļa” 
priekš sēdis Rietumvācijā. Ir es -
perantists. Nodzīvojis 12 gadus 
Kanadā bez sava auto. Bez kā -
diem grūtumiem neskaitāmas 
reizes atmetis smēķēšanu; arī 
pat laban. Nekad neko nevar iz -
darīt ātrāk kā pēdējā brīdī (vai 
pēc tam).

Vai esmu apbalvots ar aug
stiem ordeņiem, krustiem, me 
daļām, goda vai negoda zī 
mēm?

‒ Nē, bet, strādājot Rītā, da -
būju vairākas godalgas par rak-
stiem un vienu par nezagšanu 
(noraidīju kādas firmas “kukuli” 
un par to dabūju Donkichota sē -
jumus cūkādā.) Esmu Kanadas 
latviešu mākslinieku vienības 
piešķiramā Paletes ordeņa (nē -
sājams gaŗā lentē uz krūtīm) 
bru ņinieks un apbalvots ar Pir-
mo jaunatnes svētku pateicības 
rulli, ko piešķīrēji aizmirsa 
parakstīt.

Ko es vēl aizmirsu pastāstīt 
no savām gaitām, kam sakars 
ar iespiesto vārdu? 

‒ To, ka vācu okupācijas laikā 
biju J. Rozes grāmatu apgāda va -
dītājs un 25% īpašnieks. Traki 
žēl pusgatavo grāmatu, kas bija 
jāpamet, to vidū Kārļa Skalbes 
paša izlasītās pasakas ar duci 
Jāņa Plēpja jau gatavu kokgrie-
zumu, vairākas mākslinieku O. 
Nemmes, R. Kronberga krāsai-
nas bērnu grāmatas, pāris mazi 
luksa izdevumi u. c.

Vai nu būšu diezgan izlielījies?
‒ O jā, šai reizei pietiek!    

Mārtiņš Derums alias Maksis 
Čulītis

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

Laika 70 gadu jubilejā apgāds Laika grāmata laida klajā tās 
atjaunoto izdevumu angļu valodā – ar mērķi, lai šis krāšņais 
vēstījums par latviešu trimdu nonāktu arī pie nākamajām pa -

audzēm, kam lasīšana latviešu 
valodā sagādā grūtības. 

Šī grāmata, kas aptveŗ no -
zīmīgu laiku un svarīgus notiku-
mus latviešu vēsturē saistībā ar 
lielo pasaules vēsturi 20. gad-
simtā, būs objektīva un intere-
santa lasāmviela arī cittautu inte-
re sentiem un pētniekiem.

Iegādājieties šo grāmatu un dā -
viniet saviem bērniem, maz bēr-
niem un draugiem! Tā pa  līdzēs 
labāk izprast un iemīlēt mūsu 
tautu, mūsu talantus un spēku. 

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

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

USD 35,–
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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. 41) 
atrisinājums

Līmeniski. 5. Parnass. 8. 
Sieksta. 10. Tīrīt. 11. Stampa. 12. 
Imanta. 13. Karameles. 14. Ie -
cava. 16. Sasuka. 18. Liepa. 19. 
Sekstas. 22. Stabils. 25. Vatikāns. 
26. Atmatene. 28. Paniņas. 30. 
Pagodas. 32. Taiga. 33. Davosa. 
36. Asnate. 38. Launkalne. 39. 
Mātere. 40. Lustra. 41. Kalpi. 42. 
Saskare. 43. Katlaps. 

Stateniski. 1. Trimda. 2. Ta -
baka. 3. Teniss. 4. “Oskars’’. 5. 
Patiess. 6. Stirols. 7. Trompete. 8. 
Staltas. 9. Antīkas. 15. Vestibils. 
17. Albatross. 20. Elara. 21. Agā-
ma. 23. Tampa. 24. “Linga’’. 27. 
Priekule. 28. Plakāts. 29. Strunke. 
30. Pašlaik. 31. Saturns. 34. 
Odense. 35. Alejas. 36. Aelita. 
37. Naskas.

kumības simbolu postmodernā 
skatījumā apgāž otrādi: katrai 
esot četri kroņi, katrai citāds, 
liela izmēra, melni, baltām vai 
caurspīdīga tilla ar aplikācijām, 
tīši mazliet groteski un pārnestā 
veidā piesauc pagānisko, ko īpaši 
izceļ starptautiskie tīmekļa ko -
mentāri. Bet “Tautumeitas” dzied 
un uzstājas ar baltām kedām 
kājās. 

“Tautumeitu” vēstures īsais 
stāsts iekļauj 2017. gadā ar “Au -
ļiem” kopīgi izdoto, Latvijas ga  da 
labāko tautas mūzikas albumu 
“Lai māsiņa rotājas”, kam sekoja 
“Tautumeitas” (2018) un “Dzies-
mas no Aulejas” (2019). Simt-
gades Dziesmu svētkos uzstā-
jušās atsevišķā modernās mū  zi-
kas koncertā ar dažādiem māk -
s liniekiem, pāris mēnešus vēlāk 
turpat sniegušas savu  koncertu, 
atvilinot arī klausītājus no tajā 
brīdī notiekošās Rīgas konfe-
rences svinīgajām noslēguma 
vakariņām. Izceļoties pandē mi-
jai, “Tautumeitas” pievienojās 
citiem māksliniekiem koncertā 
“uz ūdens” Juglas ezera krastā, 
publikai savās laivās pieairējoties 
klāt. Jaunākais projekts ir daļēji 
teicēju ierakstu iedvesmots ko -
pīgs albums ar “Prāta vētru”, 
kuŗas taustiņinstrumentālists 
Mā  ris Mihelsons, Smiltenē bū -
dams, šo koncertu arī noklau-
sījās. 

Ar Latvijas Kultūras ministri-
jas un PBLA atbalstu Daces Ape-
rānes vadītā organizācija Lat  viešu 

"Tautumeitu" fenomensSANDRA MILEVSKA

rizētais skanējums izdzied, velk, 
loka un, ar Aurēlijas choreogra-
fētām vijīgām kustībām izceļot 
katru dziesmu, arvien uz skatu-
ves sniedz kaut ko jaunu. Šoreiz 
pārsteigums pašās beigās, piede-
vām, veltīts veļu laikam un va -
roņu, strēlnieku, svētkiem, ziņģe 
“Čiekurkalna gaiļi dzied” (“No 
rītiņa agrumā, agrumā...”), kuŗu 
kāds starp koncerta skatītājiem 
atpazina kā poļu dziesmu. 

Vizuālais tēls “Tautumeitām” 
neatpaliek no izspēlētās postmo-
dernās mūzikas, par ko jāpa-
teicas kādreizējai Austrālijas, 
vēlāk Rietumeiropas un tagad 
jau sen Latvijas latvietei Brigitai 
Strodai. Brigita ir slavena ar sa -
viem kroņiem. Viņa tos gatavo 
īpašus, un latvju tautumeitas ti -

menta un klona tuksnesī, mū -
zikāli un vizuāli apgriežot augš-
pēdus vispārpieņemtos jēdzie-
nus. Raganu nakti izdzied un 
izdanco ar kustībām, kas salī dzi-
nāmas vienīgi ar Havaju salu 
hula deju. 

Paldies “Tautumeitu” dalībnie-
cēm Laurai Līcītei (vijole), As -
natei Rancānei (vijole), Aurēlijai 
Rancānei (bungas), Ilonai Dzēr-
vei (akordeons), kuŗas kopā ar 
grupas sastāvā esošajiem pavado-
ņiem Staņislavu Judinu (kontra-
bass), Mārtiņu Miļevski (bun-
gas), Elvi Lintiņu (klavieres) 
sniedza visus Latvijas nostūrus 
pārstāvošu pašu aranžēto, arī 
komponēto tautasdziesmu/
dziesmu klāstu! Apguvušas pat 
suitu burdonu, un viņu folklo-

“Tautumeitas” nav vienkārši 
mūsu tautas tipiski talantīgās, 
darbīgās un skaistās meitas. Šīs 
Tautumeitas ir mūzikas feno-
mens, dainās un folklorā grem-
dējoties, cēlies no latgaliskām 
saknēm; klasiski izglītojies Mū -
zikas akadēmijā vai Mākslas un 
iepriekš – Kultūras akadēmijā, 
no iestādēm, ar kuŗām lepojas; 
smēlies no priekšgājējiem/kollē-
gām “Iļģiem”, tad nonācis post-
modernās etnomūzikas eiforijā. 
Spējīgas, stipras, skaistas sievie-
tes. “Tautumeitas” spēlē un dzied 
par visu, kas sievietes skaŗ dzīvē 
un dabā, par sadziedāšanos, par 
pādīti diženu, raženu. Dziedot 
par mežu, viņas izvēlējušās fil-
mēties maksimāli tālu no dabas 
maģijas – pamestas rūpnīcas ce -

kultūras biedrība TILTS pār cir-
tusi pandēmijas laikmeta “vecās 
trimdas” diezgan skaitliski ievē-
rojamo zūma sanāks mju virkni, 
kuŗas caurmērā pie velk 30-50 
dalībniekus. Saskaņo jot “Tautu-
meitu” virtuālā kon cer ta 23. ok -
tobŗa datumu ar Či  kāgā notie-
košā ALAs 70. jubilejas kong re-
su, virtuālā Kanadas Tērvetes 
3x3 nometni, kā arī sestdienas 
pēcpusdienas stundu, kad vēl 
visā Ziemeļamerikas kontinentā 
bērniem notiek lat viešu skolas 
(un Ņudžersijas pa  matskolā 
bērni gatavoja paši savus kro-
ņus), kā arī piesaistot “Kristus 
dārza” un St. Pētersbur gas lat-
viešu biedrības ļaudis, TILTS ar 
“Tautumeitām” ir pie vilcis 
vismaz 500 klausītāju mi  nētajos 
grupu sarīkojumos, kā arī 312 
ekrānos individuāli pa  rādījušos 
klausītāju no ASV, Ka  nadas, 
Latvijas, Lielbritanijas, Vācijas, 
Francijas, Nīderlandes, Spānijas. 
Malači! Īpašs paldies ne tikai 
Dacei Aperānei, bet arī TILTA 
valdes loceklēm – māsī cām 
Lailai Mednei un Tijai Kār klai, 
kas vadīja pārrunas, un ļoti ļoti 
īpašs paldies Jānim Griga-
linovičam-Lejam ("segvārds" - 
Priedaines Jānis) par meistarīgu 
visu technisko jautājumu kārto-
šanu.

Koncerta ierakstu var noska-
tīties “Kultūras TILTS” Youtube 
kanālā; tas drīz arī būs pieejams 
TILTS mājaslapā: www.tilts.org.

Līmeniski. 3. Apdāvināts cil -
vēks. 8. Rotaslieta. 10. Valsts 
Afri kas dienvidos. 12. Sens til-
pu ma mērs Latvijā. 14. Dārgs 
kristāls. 15. Vecaine. 16. Auglības 
dieviete semītu mītoloģijā. 19. 
Nokrišņi. 21. Zirga skrējiens au -
lekšiem22. Jebkuras darbības 
rezultāts. 23. Zivs, no kuŗas ik -
riem gatavo melno kaviāru. 29. 
Angļu filozofs (1561-1626). 30. 
Organiski savienojumi, skābju 

atvasinājumi. 31. Pilsētvalstis 
antīkajā pasaulē. 32. Vēršu cīņas 
dalībnieks. 34. Aizgrābtība, pa -
ci lātība. 35. Tēls E. Zālītes ro -
mānā “Agrā rūsa’’. 37. Straujas, 
veiklas. 38. Pilsēta Spānijas dien-
vidrietumos. 39. Apdzīvota vieta 
Cēsu novadā.  

Stateniski. 1. Kaŗa dievs ro -
miešu mītoloģijā. 2. Rakstnieka 
izteiksmes veids. 4. Senlaicīga 
franču deja. 5. H. Ibsena luga.    

6. Apdzīvota vieta Ventspils no -
vadā. 7. Pamudinājums darbībai. 
9. Novada centrs Latvijā. 11. 
Zvejas rīks. 13. Skatuves deja. 17. 
G. Flobēra romāns. 18. Kaŗa 
mākslas nozare. 20. Malkas dau-
dzuma mērvienība. 21. Latviešu 
aktrise (1941). 24. Daugavas pie-
teka. 25. Pilsēta Šveicē. 26. Klusā 
okeana rūpnieciski nozīmīgas 
zivis. 27. Tiesiskais stāvoklis. 28. 
Peldēšanas stils.  33. Draiskule. 
34. Gaŗuma mērvienība angļu 
mēru sistēmā. 35. Upe Obas 
baseinā Krievijā. 36. Žirafu 
dzimtas dzīvnieks.
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S P O R T S

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

(Turpināts  18. lpp.)

(Turpināts  20. lpp.)

PĒRK
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.

Pie Pekinas ziemas 
olimpisko spēļu 
sliekšņa Latvija 

pretendē uz 
dalībnieku skaita 

rekordu
Līdz Pekinas Ziemas olimpis-

ko spēļu atklāšanas ceremonijai 
palikušas vairs tikai 98 dienas 
(atskaite no 29. oktobŗa). Pa  vi-
sam nesen Senajā Olimpijā tika 
iedegta olimpiskā uguns, un 

Olimpiskie apļi Pekinā
// FOTO: Scanpix/Reuters

četrgades lielākajiem startiem 
gatavojas arī Latvijas sportisti. 
Lielākajā daļā sporta veidu vēl 
norisinās kvalifikācija, un pare-
dzams, ka februārī Latvijas de -
legācija uz Ķīnu varētu doties 
kuplākā skaitā nekā jebkad 
iepriekš. 

Galvenais pamats prognozē-
tajam rekordlielajam Latvijas 
olim piešu skaitam Pekinā ir 
vīriešu hokeja izlases kvalificē-
šanās pēc Phjončhanas olimpis-
ko spēļu izlaišanas. Harija Vīto-
liņa vadīto hokeja izlasi Pekinā 
pārstāvēs 25 spēlētāji, no kuŗiem 
trīs – Rūdolfs Balcers, Zemgus 
Girgensons un Kristiāns Rubīns 
– jau ir nosaukti dalībai.

Individuālajos sporta veidos 
lielākais pieaugums salīdzinā-
jumā ar iepriekšējām ziemas 
olimpiskajām spēlēm Latvijas 
delegācijā, visticamāk, būs dis-
tanču slēpošanā. Ja Phjončhanā 
Latviju pārstāvēja trīs distanču 

slēpotāji, tad Pekinā skaits varētu 
pieaugt līdz pat sešiem – diviem 
vīriem un četrām dāmām. 

Daiļslidošana ir vienīgais 
sporta veids, kur kvalifikācija 
individuālajās sacensībās ir jau 
noslēgusies, un vienīgo ceļazīmi 
Latvijai pasaules čempionātā 
Stok holmā izcīnīja Deniss Va 
siļjevs (attēlā).

Savukārt ātrslidošanā un šort-
trekā dalībvalstu kvotas tiks nos-
kaidrotas četros Pasaules kausa 
posmos. Šorttrekā labas izredzes 
pacīnīties par divām vietām ir 
Robertam Krūzbergam un Rei-
nim Bērziņam, kuŗiem abiem šī 

varētu būt olimpiskā debija.
Tikmēr pieredzējušais ātrsli-

do tājs Haralds Silovs gatavojas 
jau karjerā ceturtajām spēlēm. 
Latvijas Olimpiskās vienības 

(LOV) pārstāve Marita Vilciņa 
norādīja, ka lielāko uzmanību 
Silovs veltīs sev parocīgākajam 
masu startam.
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Kārlis Kalējs 1946. gadā Frank
furtē, Vācijā "Melno rotā"

Kārlis Kalējs 1960. gadā Lo 
sandželosā, Kalifornijā

Kārlis Kalējs 2020. gadā Lo 
sandželosā, Kalifornijā

(Turpināts  19. lpp.)

Kārlis Kalējs Mūžībā
(19262020)

SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus 

sazināties ar sarīkojumu un 
dievkalpojumu rīkotājiem, pre
cīzējot, vai paredzētie sa  rī
kojumi notiks, vai tie ir atcelti!

PRIEDAINE (NJ)
21. Novembrī, 12PM – Lat-

vijas valsts 103. gada dibinā-
šanas atcere. – Svētbrīdis Māc. 
Ieva Pušmucāne-Kineyko, Svēt-
ku runa: Laris Krēsliņš, Kon-
certs: vijolniece Arianna Bru-
su bārdis un pianiste Jevgenija 
Truksa, pēc koncerta saviesīgs 
vakars un “Dzintara Galda” 
vakarīņas.  Ieeja $30.

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
mēšanas Gadadienas Svētki, 
Point Brittany sarīkojumu 
zālē, 5220 Brittany Drive S., 
St. Petersburg.

Lūdzam sekot mūsu jaunajai 
Facebook lapai “Latviesu Bied-
riba St. Petersburg FL”. Sīkāku 
infomāciju par pasākumiem 
var uzzināt Biedrības Facebook 

Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake
wood, CO 80226). Birojs atvērts 
ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00.

Vairāk nekā pussimt draugi 
un paziņas bija pulcējušies, lai 
nodotu pēdējās atvadas Kārlim 
Kalējam un izteiktu līdzjūtību 
Kārļa ģimenei – sievai Klitijai, 
meitai Lijai, dēlam Valdim un 
mazmeitai Āzijai. Ar techno-
loģiju palīdzību bija iespēja būt 
kopā un pakavēties atmiņās par 
Kārli radiem un draugiem 
Latvijā, Kanadā un ASV 
pavalstīs. 

Mēs bijām kopā, lai atcerētos 
Kārļa bagāto, raibo dzīvi. Nācis 
no strādīgām zemnieka tēva 
mājām. Trauslās veselības dēļ 
Kārlis tika nosūtīts rakt tran-
šejas Polijā. Sals, bads un sma-
gais darbs bija viņa ikdienas 
pavadonis. Otrajam Pasaules 
kaŗam beidzoties, viņš miti-
nājās Vācijā, līdz atrada ceļu uz 
Ameriku – Losandželosu. Šeit 
svētlaimībā veidoja ģimeni, 
kal poja draudzē un aktīvi 
strādāja latviešu sabiedrībā. 

Kārlis Kalējs dzimis 1926. 
gada 23. jūnijā „Kalējos”, Smār-
des pagastā, Latvijā un Dieva 
mierā aizgāja 2020. gada 21. 
jūlijā 94 gadu vecumā. Kopš 
atstāja Latviju, Kārlis vairs ne -
satika savu tēvu Jāni nedz māti 
Olgu. Kārlim bija divi brāļi, 
Arnolds un Ernests un māsa 
Lidija, Kārlis bija vecākais no 
bērniem.

Ceļā no Ventspils uz Vāciju 
kuģis tika torpedēts, bet Kālis 
glābšana laivā izglābās un no -

nāca Gotenhāfenā, tad Polijā. 
Kaŗa juceklī Kārlis aizbēga uz 
Vācijas dienvidiem, uz Švarc-
valdi, Šverigenu, kur strādāja 
gadījuma darbus, bet vēlāk 
pulksteņu fabrikā. Kaŗam beid-
zoties, nonāca bēgļu nometnē 
Eslingenā. Šeit viņš atkopās, 

Jau 1951.gadā Kārlis bija pār-
cēlies uz Losandželosu, strādāja 
fabrikā darba rīku ražošanas  
(tool & die) nodaļā un pa 
vakariem turpināja izglītību, 
sākot ar Las Angeles City Colled
ge, UCLA un pabeidz USC, sa -
ņemot maģistra gradu. Tad ie -

deju grupa „Pērkonītis” un 
koŗa dibināšana. 

Kārlis iestājās Daugavas Va -
na gos 1950. gadā un vēlāk par 
ilggadēju patriotisko darbu ap -
balvots ar Atzinības rakstu un 
Daugavas Vanagu krūšu nozīmi 
zeltā. 

celtniecībā un vēlāk arī strādā 
pie nama piebūves. Kārlis uz -
ņēmās nama apsaimniekošanas 
vadītāja amatu. 

Kārlis bija arī viens no Lat-
viešu skolas dibinātājiem 1950.  
gada 23. novembrī un kopš 
1974. gada strādāja tajā par 
skolotāju, pasniedzot Latvijas 
vēsturi un ģeografiju. 

1976. gadā Kārlis izdod 
pirmo latviešu telefonu grā-
matu par tautiešiem Losan-
dželosā un apkārtnē ar 1500 
numuriem un adresēm. (Tolaik  
Dienvidkalifornijā dzīvoja no 
6000 līdz 7000 latviešu. Grā-
matas tapšanas kollēģijā  līdz-
darbojās arī Guntis Kuskēvics, 
Rūdis Hofmanis un Nonita 
Priedīte.)

2012. gadā Kārlis saraksta un 
izdod grāmatu „Losandželosas 
latviešu skolas pirmie 50 gadi” 
280 lappušu biezumā; tajā ie -
tilpst latviešu skolas vēsture no 
1950. līdz 2000. gadam. 

Kārļa pelnu urna tiks pārvesta 
uz Latviju, un viņa pīšļi tiks 
guldīti blakus vecākiem un 
radiem Smārdes kapsētā nā -
kam gad. Dievs, dāvā viņam 
vieglas smiltis! 

Klavieŗu pavadījumā tika no -
dziedātas divas dziesmas – „Ved 
mani, Dievs” un „Pa to ceļu”. 
Atvadu runas teica lat viešu 
organizāciju pārstāvji, radi, 
mazmeita Āzija un meita Lija.

AIVARS JERUMANIS

apmeklēja latviešu skolu un 
pabeidza ģimnaziju, tika iesvē-
tīts ev. lut. baznīcā un ievests 
vietējā draudzē. Viņš iestājās 
Tībingenas universitātē, bet pēc 
gada mācības pārtrauca, iestā-
joties „melno” darba rotā 
Frankfurtē. 

1949. gada septembrī emigrē uz 
Ameriku, nonākot Kalifor nijā, 
Riversaides apelsīnu laukos. 

saistās darbā pie Rocketdyne – 
Rockwell firmās, kur nodar bi-
nāts bija aizsardzības technikas 
projektēšanā. Tur Kārlis no  -
strādā līdz 1987. gadam, kad 
pensionējas.   

Savu brīvo laiku viņš veltīja 
latviešu sabiedrībai. 1950. gada 
oktobrī tiek nodibināts Jau-
niešu pulciņš, un Kārlis ir tā 
pirmais priekšnieks. Tad tautas 

Kad nodibinās Latviešu ev. 
lut. baznīcas „Miera draudze” 
mācītāja Kleinberga vadībā, 
Kālis uzņemas tās kasieŗa pie -
nākumus. 

1953. gada 5. aprīlī Kārlis 
apprec Klitiju Pīlmani.

Losandželosas latviešu sabied-
ris kais centrs, ko saucam par 
Namu, tika celts 1973. gadā, 
kur Kārlis arī atrod laiku 

Pēc dievk. kafijas galds.
Čikāgas latv. baptistu dr: 

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

lapā vai, zvanot Dacei Nebarei. 
Tel: 917-755-1391.

VAŠINGTONA, DC
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdi-

enu 19:30 Centrā. Pensionāru 
sanāksmes pirmdienās, 13:00, 
Info: 514-992-9700. www.ter-
vete.org.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran

cisco), Info: www.zklb.word-
press.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: bosto nas-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 Frei-

manis. 1-773-818-6965 St.Pe -
ters.Latvian.Church@gmail.com 
Ivārs Spalis (ivspalis@gmail.
com)  priekšnieks

Dievk. notiek svētdienās 10:00. 

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

St. Petersburg, Florida 33715

“LATVIJAS KLUSIE VAROŅI
UN SIRDSAPZIŅAS UGUNSKURS”
LATVISKI UN ANGLISKI

Pēteris Bolšaitis, Agnese Lūse, 
Anna Žīgure. Latvia’s unsung 
heroes. Elīna Žīgure. The burn
ing conscience. Tulkojusi Rita 
Laima Bērziņa – 288 lpp., 
illustrēta.

“This book is the result of 
colossal and meticulous work. It 
opens vistas on Latvia’s tragic 
fate while in the grip of two for-
eign occupations. The life stories 
of Eduard Anders and Viktors 
Avots alone are hymns to 
humanity. Žanis Fonzovs and 
Marcella Liekna – a rainbow 
across the sea… This book is a 
worthy gift on the centenary of 
Latvia’s independence.”

Frank Gordon,
Journalist, Tel AvivPērciet, lasiet,

dāviniet saviem citzemju draugiem!
Cena USD 35,–
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Mīlestībā viņu piemiņā paturēs
MĀSA SELENA, BRĀLIS EGĪLS UN BAIBA, BRĀLIS GEORGS UN HANNA

MARKUS UN ERIKA, ĒRIKS UN MALLORY, ALEKSANDRS

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA ZINTA

Viņu mīļā piemiņā paturēs 
DĒLS, ZINTIS (MONICA), MAZMEITA BRITA (MARK), MAZMAZDĒLS REED

ZNOTI KARL MIKO AND PAUL DALBERG
RADI UN DAUDZIE DRAUGI  

Mūsu mīļā māsa un tante

LIANA INESE APELE 
Dzimusi 1944. gada 12. jūlijā Rīgā,

mirusi 2021. gada 20. oktobrī Nujorkā

Mūžībā aizgājusi k! Zinta filistre

SKAIDRĪTE RIEKSTS,
dzimusi SILIŅŠ

Dzimusi 1926. gada 15. februārī Bauskā, 
mirusi 2021. gada 21. oktobrī Gilroy, Kalifornijā

Mūžībā aizgājusi

SKAIDRĪTE RIEKSTS,
dzimusi SILIŅŠ

Dzimusi 1926. gada 15. februāri  Bauskā, Latvijā,
mirusi 2021. gada 21. oktobrī, Gilroy, CA

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

Lūdzu ievērot – sākot ar 11. 
jūliju dievkalpojumi sāksies va -
 saras laikā plkst. 10:00 no rīta.

Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: Faith Lutheran Church. 
2740 Fuller Ave NE, Grand 
Rapids MI 49505. Tālr: 616-
361-6003. Māc. prāv. Ilze Lar
sen, tālr: 269-214-1010. Dr. pr. 
Ivars Petrovskis, tālr: 616-975-
2705. Dievk. notiek 2x mēnesī 
10:00. Pēc dievk. kafijas galds.

Kalamazū latv. ev. lut. apv 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala
mazoo MI 49006). Māc. Aija 
Graham. Latviešu ev. lut. ap  vie-
notā draudze notur klatienes 
dievkalpojumus katru svēt
dienu, pulksten 10:00. Paralēli 
pieejami sprediķu ieraksti 
draudzes Youtube kanālā (mek-
lēšanas atslēgas vārds “Latviešu 
Apvienotā draudze Kalamazū”

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

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

Dievkalpojumi ar viesu mā -

cītājiem latviešu un angļu 
valodā plkst. 10:00. Par datu-
miem sazināties ar draudzes pr. 
Kārli Indriksonu, tālr.: 402-
730-3427, e-pasts: kindriks@
aol.com. Pensionāru saiets 
katra mēneša otrā ceturtdienā 
plkst. 11:00 sabiedriskās telpās.

Mančesteras latv. ev. lut. dr. 
(dievk. notiek Holy Trans figu r
ation 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 
mūziku, un nodemonstrēs to 
ierakstu veidā, kā arī nospēlēs 
īsu muzikālu programmu Valsts 
svētku noskaņā.  Matīss Čudars 
pirmo gadu mācās Jeila Mū -
zikas skolas prestižajā Mūzikas 
maģistra kompozicijas pro-
grammā.

Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), 
tālr.: 414-258-8070. Māc. Jānis 
Ginters tālr: 2607975695 Drau-
dzes priekšnieks: Andrejs Junge 
tālr: 414-416-6157 Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00.

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

Mineapoles-St. Paulas lat-
viešu evaņģeliski luteriskās 

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

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

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

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

7. novembrī 11:00 Diev kal-
pojums ar dievgaldu Priedainē 
(Pulkstenis jāpagriež 1 stundu 
atpakaļ)

21. novembrī 12:00 Svēt-
brīdis Latvijas Valsts svētku 
sarīkojumā Priedainē

12. decembrī 11:00   Adventa 
koncerts/meditācija un drau-
dzes Eglīte Priedainē. Mūzika: 
soliste Annija Dziesma Tetere 
un pianiste Jevgenija Trukša

Ziemassvētkos dievkalpo
jums draudzē nenotiks. Aici-
nām draudzes locekļus pieda-
līties Ziemassvētku dievkalpo-
jumos jūsu vietējās baznīcās.

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 Reyn
olds Ave, Parsippany NJ. 31. 
oktobrī dievklpojums 13:30, 
mācītājs Saivars.

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

Priedaine. 1017 State Rte 33, 
Freehold NJ.

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

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

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

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

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

San Diego Draudzes diev
kalpojumi: Dievkalpojumi no -
tiks iekšienē un jānēsā sejas 
maskas!  

20. novembris plkst. 12.00 – 
Archibīskape Lauma Zuše vi ca, 
Diakone Guna Reinsa;  San 
Diego Draudzes 70. Gadu svi-
nību un Latvijas Valsts dibi-
nāšanas 103. gadu Dievkal-
pojums ar Dievgaldu. Svētku 
pro gramma un Pusdienas sarī-

kojumu telpās. Ieeja ar ziedo-
jumiem.

18. decembris plkst. 12.00 – 
Diakone Guna Reinsa; 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 Sku-
diņa.Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314 
457 1830, kalninsirene@gmail.
com.

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

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

7.  nov. Dievkalpojums.
14. nov. Lāčplēša dienas diev-

kalpojums.
21. nov. Latvijas Valsts svētku 

dievkalpojums. Pēc dievkalpo-
juma īss svinību brīdis Latviešu 
nama zālē.

28. nov. Mirušo piemiņas 
dievkapojums ar dievgaldu.

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

Skenektedijas ev. lut. drau-
dzes Valsts svetku diev. 21. nov. 
plksts 2os.  

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

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

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

Prieksnieks: Kārlis Vasarājs, 
Pr. vietn. Sibilla Korule. Dāmu 
kom. pr. Maija Sukse, tālr.: 
4162214309.

Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: 400 Hurley Avenue, 
Rockville, MD 20850 – 3121. 
Tālrunis: 301-251-4151, epasts: 
dcdraudze@gmail.com, www.
dcdraudze.org. Prāveste Anita 
Vārsberga Pāža (tālr.: 301-302-
3270). Draudzes priekšniece 
Dace Zalmane. Svētdienas diev-
kalpojumi sāksies plkst. 11:00. 
Trešdienās svētbrīžu laiks pal-
iek nemainīgs – plkst. 10:00. 
Pieslēgšanās norādes ir atro-
damas draudzes mājas lapā.

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu: rigaven@aol.

com – Inese Zaķis –
ne vēlāk kā 

PIEKTDIENĀS.

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 svētdie-
nās 10:00. Seko sadraudzības 
stunda.

Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). 
Info: Ilze Folkmane Gibbs, 
e-pasts: folkmane@hotmail.com 
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561
4479050. Dievk. notiek 14:00. 
Pēc dievk. visi lūgti pie kafijas 
galda!

Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). 
7. novembrī- Dievkalpojums ar 
dievgaldu (diak. Guna Reina). 
21. novembrī – Latvijas neat ka-
rības atceres un Mūžīgo pie-
miņas dienas dievkalpojums ar 
dievgaldu (viesosies arch. 
Lauma Zušēvica) Diev kalpo-
jumi 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.

Tu esi vienvienīga,
Kas vienreiz tik var būt,
Tu aiziedama paliec,
Kā gaismu tevi jūt.

Par tevi atmiņas man sirdī
Kā smarža Jāņu vaiņagā....
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S P O R T S

Kamaniņu braucēju sacen
sībās sevi labi pieteikusi Elīna 
Ieva Vītola // FOTO: tvnet

SOK prezidents Tomass Bachs 
// FOTO: SCANPIX/AFP

Edgars Krūmiņš (ar bumbu)
// FOTO: FIBA Vineta Pētersone (pa kreisi) 

uz pjedestala Pasaules kausa 
izcīņas posmā // FOTO: Lat-
vijas Riteņbraukšanas fede-
rācija

Pirmoreiz pēc 86 gadu pār-
traukuma Latvija varētu būt 
pārstāvēta ziemeļu divcīņā – 
sporta veidā, kas apvieno tramp-
līnlēkšanu un distanču slēpo-
šanu. 1936. gadā Garmišpar ten-
kirchenē Latvijas godu ziemeļu 
divcīņā aizstāvēja Edgars Gru-
zītis, bet nākamgad Pekinā va -
rētu piedalīties 19 gadus vecais 
siguldietis Markuss Vinogra dovs. 

Viņš šosezon plāno piedalīties 
divos Pasaules kausa posmos 
Igaunijā un Italijā, kā arī vēl 
divos Kontinentālā kausa pos-
mos Somijā un Krievijā.

Sarežģīta situācija izvērtusies 
biatlonā, kur vēl 2010. gadā 
Vankūverā startēja deviņi Lat -
vijas pārstāvji. Andrejs Rastor
gujevs ir diskvalificēts un, lai 
gan viņš ir iesniedzis apelāciju, 
var notikt tā, ka Latvija pir-
moreiz paliek bez vīru biatlo-
nistiem. Arī dāmu konkurencē 
uz vietu Pekinā pretendē tikai 
Baiba Bendika un Sanita Buliņa. 
Latvijas Biatlona federācijas vice-
prezidents Gundars Upenieks 
par pašreizējo situāciju gan ir 
optimistiskāk noskaņots. Kamēr 
Rastorgujeva apelācija vēl tiek 
izskatīta, viņa pagājušajā sezonā 
iekrātie punkti nav atņemti un 
tiek ieskaitīti Latvijai valstu rangā.

Par ceļazīmi uz 
Pekinas 

Olimpiskajām 
spēlēm

Latvijas kamaniņu sporta 
izlases aizvadītajā kontroltreniņā 
cīņā par ceļazīmi uz Pekinas 
olimpiskajām spēlēm ātrākie 
bija brāļi Juris un Andris Šici, 
Kristers Aparjods un Elīna Ieva 
Vītola, ziņo Latvijas Kamaniņu 
sporta federācija (LKSF). 

Sieviešu konkurencē labākā 
bija Vītola, kuŗa divu braucienu 
summā finišēja minūtē un 
24,816 sekundēs. Otrajā vietā ar 
laiku minūte un 24,827 ierin-

dojās Elīza Tīruma, bet labāko 
trijnieku noslēdza Sigita Bērziņa, 
kuŗa pirmās vietas ieguvējai 
zaudēja  0,817 sekundes.

Latvijas kamaniņu 
sporta izlase pilnā 

sastāvā dodas 
iepazīt Pekinas 
olimpisko trasi

Latvijas kamaniņu sporta 
izlase 3. novembrī  pilnā sastāvā 
no Frankfurtes lido uz Pekinu, 
kur divas nedēļas gatavosies 
olimpiskajā trasē un aizvadīs arī 
pirmo Pasaules kausa izcīņas 
sezonas posmu, informēja Lat-
vijas kamaniņu sporta federācija 
(LKSF). Uz Pekinu dodas piecas 
Latvijas kamaniņu braucējas, 
četri dalībnieki vīriešu konku-
rencē un divas divvietīgās eki pā-
žas. Izlasei Ķīnā būs arī divi sva rīgi 
kontroltreniņi cīņai par iekļū-
šanu izlases sastāvā dalībai Peki-
nas Ziemas olimpiskajās spēlēs.

SOK lems par boksu 
un svarcelšanu 

2024. gada spēlēs

Starptautiskā Olimpiskā ko -
mi teja (SOK) cik drīz vien ie -
spējams, pieņems lēmumu par 
iespēju iekļaut boksu un svar cel-
šanu 2024. gada Parīzes Olim-
pisko spēļu programmā. SOK 
prezidents Tomass Bachs Fran-
cijas avīzei L’Equipe atzina, ka viņa 
vadītajā organizācijā ir bažas par 
abu sporta veidu starptautisko 
pārvaldību. Lai respektētu spor-
tistu intereses, SOK vēlas par 
boksa un svarcelšanas olimpisko 
nākotni izlemt pēc iespējas ātrāk. 
SOK rūpīgi vēro procesus Starp-
tautiskajā boksa federācijā (AIBA) 
un Starptautiskajā svarcelšanas 
federācijā (IWF), lai pieņemtu 
objektīvu un izsvērtu lēmumu. 
Tokijas Olimpisko spēļu boksa 
turnīrs risinājās bez AIBA ie  sais-
tes, rīkotāju lomu uzņemoties 
SOK darba grupai. Pēc sešus 
mēnešus ilgušas izmeklēšanas 
SOK 2019. gada maijā atņēma 
AIBA olimpiskā turnīra rīko-
šanas tiesības. Izmeklēšanas no -
slēgumā SOK paziņoja, ka AIBA 
rada nopietnu juridisko, finanču 
un reputācijas apdraudējumu 
Olimpiskajai komitejai un olim-
piskajai kustībai. Septembrī pub-
licētā atsevišķā neatkarīgu iz -
meklētāju ziņojumā AIBA tika 
vainota manipulēšanā ar vairāk 
nekā 10 cīņu iznākumu 2016. 
gada Riodežaneiro Olimpisko 
spēļu boksa turnīrā.

Savukārt svarcelšanas dalību 
Parīzes spēlēs arvien apdraud 
jukas IWF vadībā. Organizācijā 

ir bijuši trīs pagaidu vadītāji, 
kopš 2020. gada aprīlī atkāpās 
dopinga piesegšanas kultūru vei-
 cinājušais IWF prezidents Ta  -
māss Ajans, bet reiz jau pārceltas 
jaunas vēlēšanas ir paredzētas 
decembra sākumā. Parīzes Olim-
piskās spēles 2024. gadā notiks 
no 26. jūlija līdz 11. augustam.

Starptautiskās 
Šacha federācijas 

(FIDE) Grand Swiss
FIDE Grand Swiss ir lielākais 

šacha pasākums, kāds jebkad ir 
noticis Latvijā. Šāda līmeņa 
turnīrā līdz šim nav spēlējuši 
Latvijas šachisti, bet tagad tajā 
piedalīsies uzreiz pieci mūsējie 
– Latviju pārstāv pieci spēlētāji 
– lielmeistari Artūrs Neikšāns, 
Ņikita Meškovs, Normunds 
Miezis, Laura Rogule un 
Madara Golsta.

Starp dalībniekiem ir virkne 
elites grupas pārstāvju, skaļākais 
vārds amerikānim Fabiāno Ka -
ruanam no ASV, kuŗam arī lie-
lākais ELO koeficients (2800m) 
šajā turnīrā. Pasaules rangā viņš 
atrodas otrajā vietā. Karuana par 
lielmeistaru kļuva nepilnos 15 
gados, 2018. gadā cīnījās par 
pasaules čempiona titulu ar nor-
vēģi Magnusu Kārlsenu, taču 
zaudēja taibreikā. Turnīrā pie-
dalās Levons Aronjans no Armē-
nijas, kuŗš rangā ir piektais, un 
citi spēcīgi šachisti. Šī prestižā 
turnīra uzvarētāji dodas tālāk uz 
pretendentu turnīru, kuŗā tiks 
izspēlēta ceļazīme uz maču par 
pasaules čempiona titulu. Tur-
nīrā piedalās 164 spēlētāji – 114 
vīrieši un 50 sievietes, kuŗi cīnās 
par 550 tūkstošus ASV dolaru 
lielu balvu fondu, pirmā vieta 
saņems 70 tūkstošus. 

Artūrs Neikšāns (reitings 2570) 
par miera līgumu ar ASV liel-
meistaru Semjuelu Sevianu (2654) 
vienojās 23. gājienā. Pirmo zau-
dējumu pēc diviem neizšķirtiem 
piedzīvoja Normunds Miezis 
(2467), kuŗš ar baltajām figūrām 
zaudēja krievam Maksimam 
Čigajevam (2639). Trešais Lat-
vijas dalībnieks Open turnīrā, 
kuŗā piedalās 108 dalībnieki, 
Ņikita Meškovs (2550) dažādas 
krāsas laidņu galotnē izcīnīja 
pirmo puspunktu, ar melnajām 
figūrām spēlējot neizšķirti ar 
Kazachstānas šachistu Rinatu 
Žumabajevu (2658).

Ceturtajā kārtā Artūra Neik-
šāna nezaudēto partiju seriju 
ceturtajā kārtā pārtrauca Alek-
sejs Širovs, bet no pārējiem 
Latvijas šachistiem pie uzvaras 
tika Laura Rogule, neizšķirta – 
Ņikita Meškovs.  Piektajā kārtā 
Neikšāns zaudēja vācietim Blū-
baumam, Miezis – armēnim 
Martirosjanam, Meškovs – Uz -
bekijas šachistam Vahidovam.  

Sieviešu turnīrā, kuŗā sacenšas 
50 šachistes,  punktus izcīnīja 

abas Latvijas pārstāves – Laura 
Rogule (2289) un Madara Golsta 
(2003). Rogule ar baltajām 
figūrām 44.gājienā lika padoties 
Peru šachistei Deisijai Kori 
(2382), bet Golsta ar baltajām 
figūrām 59. gājienā vienojās par 
neizšķirtu ar Anglijas šachisti – 
Lielbritanijas čempioni ar čechu 
saknēm Jovanku Housku (2381). 
Piektajā kārtā neizšķirti spēlēja 
Rogule ar Krievijas pārstāvi 
Garifuļinu, Golsta zaudēja In -
dijas pārstāvei.

3x3 basketbolisti 
uzvar Abu Dabī 

3x3 basketbola komanda Rīga  
piedalījās Pasaules tūres Abu 
Dabī posmā. Pirmajā spēlē mūsu 
basketbolisti ar Nauri Miezi, 
Kārli Paulu Lasmani, Agni Ča -
varu un Edgaru Krūmiņu ie -
rindā  ar rezultātu 21:16 uzvarēja 
Mongolijas vienību Ulaanbaatar.

Otrajā dienas spēlē 3x3 ko -
manda ar 20:19 pārspēja Jeddah no 
Saūda Arabijas, iekļūstot ceturt-
daļfinālā. Rīgas komandā rezul-
tātīvākais ar 11 gūtajiem punk-
tiem un deviņām atlēkušajām 
bumbām bija Lasmanis. Miezis 
guva četrus punktus, Krūmiņš 
izcēlās ar trīs punktiem, bet 
divus punktus guva Čavars. 
Latvijas komanda ceturtdaļfinālā 
ar rezultātu 16:12 uzvarēja Nī -
derlandes komandu Amsterdam.

Pusfinālā Rīga ar rezultātu 
21:12 pārspēja Beļģijas koman-
du Antwerp.

Finālā  Latvijas komanda ar 
rezultātu 21:18. uzvarēja Serbijas 
Ub vienību. Rezultātu atklāja 
Serbijas komanda un spēja 
panākt divu punktu pārsvaru 
(3:1). Komandas spēlēja līdzīgi, 
neļaujot sāncenšiem izvirzīties 
vadībā. Latvijas komanda pirmo 
reizi izvirzījās vadībā pēc precīza 
Mieža tālmetiena, kas ļāva 
panākt 10:9.

Arī Čavars reālizēja tālme-
tienu, panākot 18:16, taču pre-
tinieku komanda ātri samazināja 
starpību līdz vienam punktam. 

Latvijas 3x3 basketbola ko 
manda Rīga ar Nauri Miezi, 
Kārli Paulu Lasmani, Agni 
Čavaru un Edgaru Krūmiņu 
ierindā Pasaules tūres Abū 
Dabī posmā izcīnīja pirmo 
Masters titulu šosezon. Par 
turnīra rezultātīvāko spēlē
tāju kļuva Kārlis Pauls Las
manis (priekšplānā).
// FOTO: FIBA

Izšķirošos punktus guva Čavars, 
realizējot metienu zem groza un 
pievienojot arī vienu precīzu 
soda metienu (20:18), bet uz -
varas punktu, tāpat kā pusfināla 
spēlē, guva Miezis, noslēdzot 
sacensību ar rezultātu 21:18. 
Latvijas komandā labākais ar 
sešiem gūtajiem punktiem bija 
Krūmiņš, vēl pa pieciem punk-
tiem guva pārējie komandas 
spēlētāji – Lasmanis, Čavars un 
Miezis. 

Latvijas komanda visos piecos 
iepriekšējos šīs sezonas Pasaules 
tūres turnīros iekļuvusi labāko 
astoņniekā, vislabāko rezultātu 
sasniedzot Debrecenā, kur tika 
izcīnīta otrā vieta. Novembrī 
notiks Pasaules tūres turnīrs 
Mehiko, bet decembŗa vidū 
Džidā būs finālposms.

BMX riteņbraucēja 
Pētersone divreiz 

finišē otrā
U-23 Pasaules kausa sacen sībās. 

Latvijas BMX riteņbraucēja 
Vineta Pētersone nedēļas nogalē 
Turcijā divreiz izcīnīja otro Pa -
saules kausa sezonas superkrosā 
pēdējos posmos U-23 ieskaites 
grupā. Visiem trijiem Latvijas 
braucējiem U-23 grupā vīrie-
šiem izdevās pārvarēt pirmo 
kārtu. Niks Rožukalns aizkļuva 
līdz ceturtdaļfinālam, bet Ed -
vards Emīls Liberts, un Mārtiņš 
Zadraks nepārvarēja astotdaļ fi-
nālu. Arī dienu iepriekš veik-
smīgākais bija Rožukalns, sa -
snie dzot ceturtdaļfinālu.

Elites grupā vīriešiem Kristens 
Krīgers Sakarjas trasē sasniedza 
pusfinālu, bet svētdien sacen-
sības noslēdza ar kritienu ce  turt-
daļfināla braucienā. Krīgers pus-
fināla braucienā finišēja sestais, 
posma kopvērtējumā iegūstot 
12. vietu. Sezonas kopvērtējumā 
Krīgers ieņēma 14. vietu, bet 
uzvarēja šveicietis Simons Mar-
kvarts, kuŗš palika nepārspēts 
arī pēdējā posmā. 

Vineta Pētersone U-23 grupā 
startēja četros no astoņiem pos-
miem un kopvērtējumā pakāpās 
uz piekto vietu. Sezonas kop vēr-
tējumā nepārspēta palika švei-
ciete Talja Burforda, kuŗa vienīgā 
startēja visos astoņos posmos.

TTT Rīga
otrā uzvara

Latvijas titulētākais sieviešu 
klubs TTT Rīga mājās ar 71:57 
pieveica Italijas čempionvienību 
Umana Reyer un izcīnīja otro 
uzvaru Starptautiskās Basketbola 
federācijas (FIBA) Eirolīgas grupā, 
liecina rīkotāju informācija.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


