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No sirds sveicam
Kristīni Saulīti,

Latvijas valsts augstāko 
apbalvojumu –
Triju zvaigžņu

ordeni saņemot!

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Mīļie tautieši!
Novembris ir Latvijas dzim-

šanas, latviskuma un patriotis-
ma mēnesis.

Tieši mūsu sanākšana kopā 
Latvijas dzimšanas dienā, kaut 
arī virtuālā vidē, ir tas brīdis, kad 
visskaidrāk apzināmies sevi un 
savu identitāti, savu piederību. 
Liekas, ka tanī dienā mūs visus 
vieno, lai arī neredzama, bet 
tomēr spēcīga un nesaraujama 
saite ar Latviju. Būt latvietim ir 
gan neizsakāms gods, gan lep-
nums, gan atbildība pašiem pret 
sevi un visu mūsu tautu.

Pandēmijas ierobežojumos pa -
  vadīti gandrīz divi gadi gadi. 
Sarežģīts un smags laika posms, 
kad iespēja tikties vienam ar 
otru ik brīdi pēkšņi un strauji 
tika liegta, rūpīgi plānoti sarī-
kojumi atcelti un kopīgi svētki 
nesvinēti. Grūtības un izaici nā-
jumi nāk un tomēr arī aiziet, bet 
mūsu tradicijas, piederības iz -
jūta, pienākuma izjūta, mūsu 
domas un latviskās vērtības sa -
glabās mūs stiprus un vienotus.

Turpināsim darboties un bū -
sim lepni par ikvienu mūsu labo 
darbu, ko veicam Latvijas, latvis-
kuma un mūsu sabiedrības labā!

Sirdīs, domās un darbos vien-
mēr esam un būsim latvieši – 
neatņema daļa no mūsu mīļās 
Latvijas!

Patiesā cieņā,
KRISTĪNE SAULĪTE,

PBLA priekšsēde

Amerikas latviešu 
apvienības vārdā apsveicu 
jūs Latvijas valsts svētkos! 

Pirms 103 gadiem mūsu senči 
izcīnīja Latvijas neatkarību. Šo -
brīd visa pasaule, arī Latvija cīnās 
ar vīrusu, bet, es ticu, ka šī cīņa 
tiks uzvarēta. Daudzviet pasaulē, 
arī Latvijā un ASV tomēr ir sajūta, 
kā teiktu mans priekšgājējs ALAs 
priekšsēža amatā Pēteris Blum-
bergs, “re  dzama gaismu tuneļa galā”. 
Arī mūsu apvienības 70. – jubilejas 
kongress šogad tika rīkots klā -
tienē, jo mēs nolēmām spert dros-
mīgu soli un parādīt pie  mēru – ir 
laiks atkal tikties! Bija jauki Či -
kāgā redzēt tik daudz delegātu un 
viesu, kopā strādāt un priecāties.

Viens no Amerikas latviešu 
ap  vienības galvenajiem uzdevu-
miem ir “uzturēt un vienot lat-
viešu sabiedrību ASV”. Esmu 
pārliecināts, ka tas ir mūsu visu 
kopīgais uzdevums, kas vislabāk 
tiek īstenots, kad esam kopā, kad 
dziedam kopā, kad mācāmies 
kopā, kad kopā baudām kultūru.

Turpināsim cienīt cits citu, res -
pektēsim pandēmijas izrai sītos 
ierobežojumus, bet nezaudēsim 
prieku, plānojot mūsu pasā ku-
mus klātienē! ALA ar prieku ir 
gatava jums palīdzēt un atbalstīt.

MĀRTIŅŠ ANDERSONS,
ALA priekšsēdis

Rita Gāle

Mīļā māte Latvija!
Lai Tavas acis
Redz tālāk par visu,
Lai Tava gudrība
Sargā mūs visus
Lai Tava mīlestība
Satur mūs kopā!
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:

3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Ja kāds no tiem, kas pirms 
vairāk nekā 70 gadiem izkāpa 
no bēgļu kuģiem Ņujorkā, 
Bostonā vai kādā citā Amerikas 
ostā, būtu teicis, ka pēc šiem 
gaŗajiem gadiem Amerikā būs 
latviešu centri, baznīca, latviešu 
skolas, teātris, biedrības, Dzies-
mu svētki, tad tam pirmā pie -
tura būtu bijusi kāda ārst-
nieciskā iestāde. Ar šo gaŗo 
teikumu ir izteikts tas, ko 
šodien pieņemam kā pašu par 
sevi saprotamu. Bet patiesībā 
tas ir brīnums, kam grūti atrast 
salīdzinājuma. Kādu gara spēku 
un mērķtiecību tas prasījis, 
zinās katrs pats, jo brīnum-
darītāji jau nav neviens cits, kā 
mēs paši. Tas noticis ar milzu 
apņēmību nākamajām paau-
dzēm saglabāt mūsu valodu, 
tradicijas. Lielā mērā tas ir pie -
pildījies. Mums ir baznīcas, 
draudžu, sabiedriskie nami, 
lauku un citi īpašumi. Mēs arī 
esam bijuši liecinieki Latvijas 
brīvības atgūšanā. Tā ir me -
daļas viena puse. Ko darīt 
tālāk? It kā nodrošināta būtu 
nākotne. Bet nepublicēts fakts 
ir, ka cilvēki nenāk uz baznīcu. 
Taisnība, ka noveco ne tikai 
mazgājamā mašīna, pļaujma-
šīna, bet arī cilvēks, līdz ar 
sabiedrību, ko tas veido. Tomēr 
baznīcai nevajadzētu būt vienīgi 
veco ļaužu sanākšanas vietai. 
Mums derētu padomāt arī par 
mūsu mācītājiem un mācītā-
jām, kas daudzus gadus stu -
dējuši gan augstskolās, gan 
semināros, lai sagatavotos dar-

bam draudzēs. Pašlaik baznīcā 
gājēji ir ļoti veci cilvēki, daži no 
viņiem neizlaiž nevienu diev-
kalpojumu, bet – cik ilgi var 
sprediķot praktiski tukšā baz-
nīcā? Ja nemaldos, Amerikā 
pašlaik neviens latviešu izcel-
smes jaunietis nestudē teolo-
ģiju, bet ceru, ka  maldos. Tās 
nav labas zīmes. Laba zīme ir, 
ka mums sekojošā paaudze ir 
daudz turīgāka un arī gatava 
ziedot baznīcai. Tomēr baznīcas 
nākotnes plānotājiem ar fizis-
kām celtnēm un naudu nepie-
tiek. Ir vajadzīgi baznīcā gājēji. 
Mūsu potenciāls nav liels, bet 
ir. Pirmām kārtām jau mūsu 
pašu bērni, kas sasnieguši ve -
cumu, kad  baznīcā iet “nav 
kauns”. Otra grupa ir latvieši, 
kas nesen iebraukuši Amerikā. 
Vairums viņu bērnu iet latviešu 
skolās, bet baznīcā ne. Iemeslu 
jau netrūkst. Nav nekā vieglāka, 
kā pasacīt “nē”. Tomēr ir jau-
tājumi, ko mēs, baznīcā gājēji, 
esam pieņēmuši kā rituālu, bez 
īpašas analīzes. Minēšu dažus, 
kā Jēzus upurēšanu, lai izpirktu 
mūsu grēkus, mirušo augšām-
celšanos, to, ka Jēzus tika ap -
rakts un nokāpis ellē, lai gan 
zināms, ka viņa miesas tika 
guldītas tikko klintī izkaltā 
kapenē. Par elli gribu izteikt arī 
savu pārliecību, ka tādas nav 
un ir vienīgi cilvēku izdomāta. 
Vai tad Dievs apzināti būtu ra -
dījis elli? Tāpat nedomāju, ja 
šos un citus negludumus izla-
botu, cilvēki pēkšņi sāktu nākt 
uz baznīcu. Vajag kaut ko 

vairāk, varbūt reformas, bet – 
kādas? Viens ir skaidrs, ka ar 
faktu konstatēšanu un jautā-
šanu ir sperts tikai neliels solis. 
Bez iepriekš teiktā, ir jānokārto 
mūsu attiecības ar Latvijas baz-
nīcu, kas galvenokārt radušās 
personīgu ambīciju rezultātā. 
Atceros, ka archibīskapu  Gus-
tavu Tursu, toreiz vēl Ņujorkas 
La Gardia lidlaukā, sagaidīja 
plakāti un apvainojoši saucieni. 
Vai nebūtu bijis kristīgāk un 
gudrāk, ja viņu sagaidītu tau-
tumeitas ar ziediem? Vai tas 
vairāk nekaitētu Kremļa šķel-
šanas polītikai. Tāpat aicināt 
viņu apmeklēt mūsu draudzes? 
Man tas bija īpaši sāpīgi, jo 
mācītājs Gustavs Turss kristīja 
manu jaunāko brāli Reini. 
Atceros viņu pie viesību galda 
ar viesiem un mācītājiem, kur 
bērniem nebija vietas. Ja ai  ci-
nām mums pievienoties jaunus 
draudzes locekļus, nav labi, ka 
baznīca, kas sludina piedošanu, 
tuvākā mīlēšanu, darbos, pa 
laikam, vairāk atgādina farizeju 
birokratiju nekā Jēzus Kristus 
mācību. Mūsu baznīcu ārpus 
Latvijas tagad vada ne tikai 
izcilas teoloģes, bet sekmīgas, 
ilggadīgas draudžu mācītājas. 
Mana pārliecība, ka tiks atrastas 
pareizās formulas un ceļš mūsu 
baznīcas nākotnei, lai medaļas 
otrā puse spīdētu vēl gaišāk, 
nekā pirmā. Ceļš nebūs viegls, 
un to atgādina rindas no vecas 
dziesmu grāmatas: “Kas necīk-
stās, tas nenesīs to goda kroni 
debesīs.” 

IVARS
GALIŅŠ

MEDAĻAS DIVI PUSES
Pārdomas par mūsu baznīcu
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Pēteris Elferts piedzima un uz -
auga Sietlā, ASV, Vašingtonas 
pa  valstī, trimdas latviešu ģime-
nē. Latvisko izglītību viņš mērķ-
tiecīgi turpināja Rietumkrasta 
vasaras vidusskolā “Kursa”. Lat-
vijas Trešās atmodas priekš va-
karā, no 1986. līdz 1989. gadam, 
Elferts strādāja par audzinātāju 
Minsteres latviešu ģimnazijā 
Vācijā, kur iemantoja popu lā-
ritāti un cieņu gan audzēkņu, 
gan darbinieku vidū. Kopš jau-
nības Pēteris bija sociāli aktīvs 
gan savā mītnes zemē ASV, gan 
ārpus tās. Viņš organizēja un arī 
pats piedalījās demonstrācijās 
pret Padomju savienības oku-
pācijas režīmu Latvijā, kā arī 
mo  tivēja tajās iesaistīties citus, 
īpaši jaunāko paaudzi. Mūzeja 
un pētniecības centra “Latvieši 
pasaulē” (LaPa) izdotajā grāma -
tā “Nyet, Nyet Soviet” dokumen-

PBLA ar ikgadējo balvu godina 
bijušo trimdas aktīvistu un Latvijas diplomātu

Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) balva 2021. gadā 
pēc nāves piešķirta bijušajam ASV latviešu sabiedriskajam darbiniekam un 

Latvijas Republikas diplomātam Pēterim Kārlim Elfertam

tēta šī cīņa.  1987. gadā Berlīnē 
Pēteris iesaistīja savus Minste -
res audzēkņus simboliskā akcijā 
pie Berlīnes mūŗa, uzzīmējot uz 
tā pretpadomju saukļus un attē-
lus, kuŗos prasīta brīvība Baltijas 
valstīm.

1989. gadā, kad Latvijā sākās 

Trešā atmoda un cīņa par Lat-
vijas neatkarības atjaunošanu, 
Pēteris Elferts ieradās Rīgā, ie -
saistījās protesta akcijās pret 
PSRS okupācijas kaŗaspēka klāt-
būtni Latvijā un tika izraidīts no 
Padomju savienības. 1991. gadā 
Pēteris atgriezās Latvijā un kļu -

va par pirmo PBLA informā -
cijas biroja vadītāju Rīgā.

Pēc Latvijas neatkarības atjau-
nošanas Elferts 1993. gadā tika 
ievēlēts Latvijas Republikas 5. Sa -
eimā. Vēlāk viņš ieņēma vairā kus 
svarīgus amatus Latvijas valsts 
institūcijās, strādājot par Ministru 
prezidenta padom nie ku, Ārlietu 
ministrijas parla men tāro sekre-
tāru. Veiksmīga un auglīga bija 
viņa karjera Lat vijas diplomā tis-
kajā dienestā. Viņš pildīja Latvijas 
vēstnieka pienākumus Īrijā, Tur-
cijā un bija speciālo uzdevumu 
vēstnieks diasporas jautājumos. 
Šis amats Pēterim ļāva darboties 
kopā ar latviešu diasporas pār-
stāvjiem ārpus Latvijas, tādējādi 
vēlreiz apliecinot, ka viņš ir Pa -
saules Latvietis.  “Pēc Otrā pasau-
les ka  ŗa, pasaulē izklīduši, nekad 
ne  zau dējām ticību Latvijas brī  - 
vī bai un mērķtiecīgi strādājām,  
lai šī ticība kļūtu par īstenību,” El -
ferts uzsvēra savā uzrunā 2015. 
gadā Valsts svētku sarīkojumā 
Austrālijā.

Daudz labu vārdu par Pēteŗa 
Kārļa Elferta devumu latviešu 
sabiedrībai palika nepateikti vi -

ņam pašam, jo viņa mūžs ap -
rāvās pēkšņi, 2021. gada 28. 
maijā, pildot Latvijas vēstnieka 
pienākumus Grieķijā.  Neviena 
balva nevar atsvērt dārga cilvēka 
zaudējumu, bet ceram, ka tā ir 
iespēja pateikt paldies Pēteŗa 
ģimenei un vēlreiz atgādināt lat-
viešiem visā pasaulē par šī lie-
liskā cilvēka ieguldījumu mūsu 
brīvības atgūšanā! 

PBLA 2021. balva Pēterim El -
fertam post mortem šogad 18. 
novembrī tiks pasniegta viņa 
dzīvesbiedrei Antai Spundei El -
fertei.

Ierosinājumus par PBLA bal
vas kandidātiem sniedz PBLA sa 
 stāvā esošo organizāciju valdes 
un to piešķir pēc PBLA valdes 
bal  sojuma. PBLA balvas laureātu 
izsludina un reizē ar diplomu šo 
balvu pasniedz Lat vijas neatka rī
bas pasludināšanas aktā 18. no 
vembrī ik gadu kopš 1963. gada. 
To saņēmuši vairāki desmiti pro
minentu trimdas latviešu sabied
risko darbinieku. Saņēmēju sa 
raksts ir atrodams PBLA interne
ta vietnē www.pbla.lv/parpbla.

Goda diploms
Arturam Jansonam (Kanada) 

par ilggadēju un izcilu darbu kā 
rīkotājam, izpildītājam un pro-
ducentam, ceļot Latvijas vārdu 
mūzikā Kanadas klausītājiem. 

Krišjāņa Barona 
prēmija
Lolitai Gulbei (Kanada) par 

mūža devumu latviešu literā tū-
ras laukā Kanadā un dzejas 
grāmatu “Pēdējā rudens lapa”.

Atzinības raksti
Andrai Baltmanei (Belģija) 

par radošo ideju #iešūpojam pa 

PBLA Kultūras Fonda un 
Padomes apbalvojumi 2021. gadā

Sveicam biedrības “Eiropas kustība Latvijā” prezidentu Andri 
Gobiņu,  Latvijas Valsts augstāko apbalvojumu – Triju zvaigžņu 
ordeni saņemot.

vasari un līdz ar to ļoti daudzu 
Eiropas māksliniecisko kopu ie -
saistīšanu virtuālos sarīkojumos 
ar video, dziesmām un dejām. 

Evai Brennerei (Austrālija) 
par ilggadēju un izcilu darbu 
Austrālijas latviešu kopienā, jo 
īpaši Melburnas latviešu sa -
biedrībā.   

Lilitai Daenkei (Austrālija) 
par ilggadēju un izcilu darbu 
Austrālijas latviešu paaudžu sai-
šu stiprināšanā, jo īpaši – aktīvi 
piedaloties Adelaides latviešu 
sa  biedrības mūzikālajā dzīvē un 
jauniešu izglītībā.

Guntai Dreifeldei, Egilam Fo -
gelim un Auseklim Zaķim (Ka -
nada) par izcilu darbību, rī  kojot 
saistošus un vērtīgus vir tuā lus   
sarīkojumus Toronto Lat viešu 
pensionāru apvienībai pan dē-
mijas apstākļos.

Ivetai Gravai (Latvija/ASV) 
par lielisko darbu – visu Dziesmu 
svētku tradicijas kopšanā un 
uzturēšanā, ārpus Latvijas iesai-
stīto un atbildīgo personu kopā 
savešanu, par  radošu pieeju un 
neatlaidību pandēmijas gada 
īpašajos apstākļos.

Jurim Jakovicam (Austrālija) 
par ilggadēju un izcilu kalpošanu 
latviešu sabiedrībai un latviešu 
skolai Kanberā.

Ievai Kainai (Austrālija) par 
ilggadēju un izcilu darbu Aus - 
t rā lijas latviešu jaunatnes audzi-
nāšanā.

Renātei Krūmalai Kenney 
(ASV) par veikumu ASV lat vie-
šu sabiedriskās dzīves un kultū-
ras uzturēšanā.

Jānim Kārkliņam (Austrālija) 
par ilggadēju un izcilu darbu 
Austrālijas latviešu kopienā, jo 
īpaši Melburnas latviešu sabied-
rībā.

Laurai Ritenbergai-Kinder 
(Vācija), Vācijas latviešu ama-
tierteātrim “Ezīši”,  Minsteres 
Latviešu centram un  Latviešu 
Kopībai Vācijā par izcilo orga-
nizāciju, oriģinālām idejām un 
radošo pieeju jau septītajam dia-
sporas amatierteātru festivālam 
“Laipa 2021”.

Gitai Robaldei (Lielbritani - 
ja) – Bradfordas amatierteātŗa 
“Saulespuķes” režisorei – par lie-
lisko ideju rīkot diasporas ama-
tierteātru festivālu “Laipa”, kā arī 
par viņas atbalstu šim izaicinā-
jumam, kas jau kļuvis par tradi-
ciju.

Ivetai Ronei (Austrālija) par 
ilggadīgu darbu, vadot Sidnejas 
latviešu tautas deju kopu “Jautra is 
pāris”, kā arī vadot tautas deju 
uz  vedumus vairākās Austrālijas 

Arturs Jansons

latviešu Kultūras dienās un Jau-
natnes dienās.

Enai Rudovicai (Kanada) par 
ilggadēju, nesavtīgu un izcilu 
dar bu, vadot latviešu sabiedrību 
Edmontonā.

Mārītei Rumpei (Austrālija) 
par nozīmīgu ieguldījumu Aus-
trālijas latviešu jaunatnes audzi-

nāšanā un izcilu darbu Adelai -
des latviešu sabiedrībā.

Uģim Sprūdžam (ASV) par 
izcilu literārās grupas vadīšanu 
Čikāgā, pandēmijas laikā to pār-
veidojot par iknedēļas Zoom tik-
šanos ar dalībniekiem no vairā-
kām ASV pavalstīm un latviešu 
diasporas mītnes zemēm pa  sau-
lē, pieaicinot arī autorus un 
dažādus ekspertus.
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“Būsim veseli un – ejam pie darba!”
ALAs Izglītības nozares vadītāja Elisa Freimane intervijā Ligitai Kovtunai

Aiga Bērziņa: “Mums, vi -
siem dejotājiem, mirdzēja acis, 
un mūsu sirdīs bija liels satrau-
kums, jo bez rēgulāriem treni-
ņiem uzstāšanās prasīja lielu 
drosmi. Tomēr, par spīti pan-
dēmijai, bija tik labi atkal sado-
ties rokās un, mūzikai atskanot, 
ļauties dejas solim.  

ALA 70. kongress mūsu dzim-
tajā Čikāgā “Manti nie kiem” deva 
iespēju atkal dejot skatītāju 
priekšā. Tā bija maģiska sajūta, 
un milzīgs paldies atsaucīgajai 
publikai par to! Nodejojām trīs 
dejas, un bijām ļoti patīkami 
pārsteigti, kad, pateicoties mūsu 
labvēlim Robertam Blumber-
gam, pāris dienas vēlāk “Man-

tinieki” arī bija redzami CBSN 
Chicago TV kanala sižetā par 
ALA 70. kongresu Čikāgā.

“Es gribu dejot!” ar šādu de -
vīzi sirdī aizsākās “Mantinieku” 
gaitas daudziem no mums. 
Tagad, sešus gadus vēlāk, mēs 
esam pārdzīvojuši pandēmiju, 
piepildījuši savus deju sapņus, 
piedalījušies dziesmu svētkos 
Baltimorā, Toronto un Latvijā, 
esam dejojuši svētkos un sarī-
kojumos gan Čikāgā, gan Flo-
ridā, gan Teksasā, un mēs ļoti 
ceram, ka, pateicoties mūsu 
ska  tītāju atsaucībai un labvē-
lībai, mēs arī turpmāk varēsim 
piepildīt vēl ļoti daudzus savus 
un mūsu skatītāju sapņus!”

ALAs 70. – jubilejas kongresa 
dienās viena no sarunu pa  neļ
diskusijām bija “Diaspora kā 
Latvijas piek tais novads”. To va 
dīja piere dzējusī izglītības dar
biniece Elisa Freimane. Dalīb
nieku vidū – diasporas vēstniece 
Elita Gavele, ALAs priekšsēdis 
(2015.2021.) Pēteris Blumbergs, 
ALAs Kultūras fonda priekšsēde 
Inese Stravelli, viņa arī Atlantas 
Latviešu organizācijas vadītāja, 
un Lana Frančeska Dreimane no 
Latvijas, viņa ir Latvijas Izglītības 
ministrijas Pētniecības program
mu vadītāja.

Vai diaspora – “piektais Lat-
vijas novads” – ir ieguvēja no 
2018. gadā valstī pieņemtā 
“Dias poras likuma”? Kā tieši?

E. F. Klausītāji un daži diskusi-
jas dalībnieki izteicās, ka viņi par 
Diasporas likumu daudz nezina, 
un lūdza, lai par to ALAs biedri 
vairāk tiktu informēti.   ALA šī 
likuma īstenošanos “izjūt” pie -
šķīrumos, ko ar Latviešu valodas 
aģentūras starpniecību saņem 
ASV latviešu skolas, arī kā 
atbalstu kultūras projektiem, ko 
saņem dažādas organizācijas 
Ārlietu ministrijas, vai Kultūras 
ministrijas konkursos.*

Zinu, ka Latvijā joprojām pa -
retam lietotais apzīmējums 
“klaida latvieši” ir vismaz kai-
tinošs, ja ne aizvainojošs. Jūsu 
attieksme? Kā sevi un savējos 
parasti dēvējat? Teicāt, ka 
“exile” ir ļoti stiprs vārds. Kā 
tieši to izjūtat un kā raksturotu 
savu identitāti?

“Klaida latvietis” ir kaitinošs 
apzīmējums! Pēckaŗa latviešu 
piedzīvojumi nebija klīšana pa 
pasauli, bet gan bēgšana no kaŗa 
posta un padomju okupā ci jas. 
Vārds “bēglis” parādās gan lite-
rātūrā, gan preses izdevumos 
vismaz pirmajos piecos gados 
pēc kaŗa beigām (vietām līdz pat 
1950. gadu vidum, piemēram, 
Zinaīdas Lazdas darbos), un tā 
lietošana samazinās tikai tad, 
kad latvieši sāka iedzīvoties sa  vās 
jaunajās mītnes zemēs. DP no -
metnēs latviešus sauca par bēg-
ļiem vai “dīpīšiem”, un “dīpīši” ir 
tas vārds, kā mani vecāki vēl 
sauca sevi, kad satikās ar saviem no -
metnes laika draugiem. “Trimda” 
un “trimdinieks” bija apzināti 
izvēlēti vārdi, kas izteica to, ka, 
lai cik labi sāka iet, lat vietis, kas 
dzīvoja ārpus Latvi  jas, nekad 
pilnībā nejutās kā mājās. Tas iz -
teica neiespējamību pilnībā ap -
vienot savas dzīves puses – lat-
visko un ameri kā nisko. Mana 
paaudze ir “trimdā dzimusi” vai 
“trimdas pēcteči”, lai gan droši 
vien tas labākais apzīmējums 
būtu – Amerikas latviete.  Lūdzu arī 
mūs nesaukt par “ameri kāņiem”!

Ļoti labs jūsu sarunu ra  kurss 
– “kā Latvija ir ieguvēja no 
mums diasporā?” Tad – kā, pēc 
jūsu domām?

Paneļa dalībnieki no Latvijas 
atbildēja daudz un dažādos vei-
diem, ko Latvija iegūst no dias-
poras, tika pieminēta – pieredze, 
investīcijas, enerģija, spraigums, 
jaunas idejas, kontakti.

Vai sarunu gaitā vienojāties 
piekrist/nepiekrist, ka diaspo-
ra ir Latvijas  piektais novads? 
Kāpēc?

tagadnes problēmas un Latvijas 
situācija, jādzīvo līdzi maiņām, 
bet ideāli arī ir vajadzīgi.   Lat-
viskā identitāte arī nozīmē ticēt 
ideālam, gaišai, jā, pat ideālai 
Latvijai.

Jūsu vēlējums Latvijai un 
latviešiem 18. novembrī!

Latvijai novēlu vienotību un 
veselību.   Ir tik daudz, ko darīt 
Latvijas un latviešu labā – būsim 
veseli un ejam pie darba!

***
 

* DIASPORAS LIKUMS
I nodaļa.

Vispārīgie noteikumi
1. pants. Likumā lietotie ter-

mini
Likumā ir lietoti šādi termini:
1) diaspora – ārpus Latvijas 

pastāvīgi dzīvojošie Latvijas 
pilsoņi, latvieši un citi, kam ir 
saikne ar Latviju, kā arī viņu 
ģimenes locekļi;

2) remigrācija – diasporas 
locekļa atgriešanās vai pārcel
šanās no pastāvīgas dzīves ār 
valstīs uz pastāvīgu dzīvi Latvijā;

3) diasporas organizācija – 
personu apvienība, kuras pamat
darbība ir vērsta uz diasporas 
interešu nodrošināšanu.

2. pants. Likuma mērķi
Likumam ir šādi mērķi:
1) stiprināt diasporas kā neat

ņemamas Latvijas sabiedrības 
daļas latvisko identitāti un pie
derību Latvijai;

2) nodrošināt diasporai iespē
jas brīvi veidot, uzturēt un 

stiprināt saikni ar Latviju;
3) sekmēt latviešu valodas un 

kultūras saglabāšanu diasporā;
4) izstrādāt un īstenot sistē

misku un pastāvīgu diasporas 
atbalsta polītiku un pasākumus, 
kuri veicina diasporas latvisko 
identitāti un saikni ar Latvijas 
kultūru, ekonomiku, tautsaim
niecību un zinātni, latviešu valo
das, kultūras un tradīciju pie 
ejamību diasporai un nodrošina 
labvēlīgus apstākļus remigrācijai 
(turpmāk – diasporas politika);

5) atbalstīt un veicināt dias
poras pilsonisko un polītisko 
līdzdalību.

3. pants. Likuma darbības joma
Likums nosaka:
1) diasporas lomu Latvijas 

valstī un tiesību sistēmā, Latvijas 
un diasporas sadarbības pamat
principus, diasporas polītikas uz 
devumus un diasporas atbalsta 
virzienus, veidus, kādos nodro
šināma diasporas līdzdalība lē 
mumu pieņemšanā un sabied
riskajā dzīvē, kā arī diasporas 
politikas īstenošanā iesaistītās per  
sonas un to kompetenci konkrētā 
diasporas politikas nozarē (..).

Elisa Freimane: "Ja mēs nepieņemam savā pulkā 
ikkatru latvieti, tad cīņu par diasporu esam 
zaudējuši.  Diasporas jaunākajās paaudzēs latviešu 
valodas zināšanu līmenis, protams, sarūk vai 
saruks.  Man sāp sirds, dzirdot, piemēram: “Viņš jau 
pavisam labs cilvēks, tikai tik slikta valoda!” Vai mēs, 
saujiņa no pasaules, varam atļauties būt valodas 
snobi, kas vērtē cilvēka dvēseli pēc viņa vārdu 
krājuma vai gramatikas kļūdām!  Tā kā es strādāju 
ar diasporas jauniešiem, zinu, cik augstu viņi novērtē 
savu latvisko dvēseli, kā viņi mīl Latviju, lai gan tur 
galvenokārt tikai ciemojas.  Ir ļoti, ļoti grūti labi prast 
latviešu valodu, nedzīvojot Latvijā.  Un ir vēl daudz 
ko darīt, lai mēs atbalstītu valodas apguves centienus 
un paši apjēgtu, ka valodu mācās, papildina un 
bagātina visu mūžu."

“Attiecības” ar latviešu valo-
du – cik svarīgas tās ir, dzīvojot 
diasporā? Vai pieļaujat, ka 
ārzemēs dzimis cilvēks var 
justies kā pilntiesīgs latvietis, 
nezinot latviešu valodu?

Mūsu paneļdiskusijā par to 
runāja, dalījās ar stāstiem, pie -
redzi. Mans personīgais viedok-
lis ir tāds – ja mēs nepieņemam 
savā pulkā ikkatru latvieti, tad 
cīņu par diasporu esam zau  dē-
juši.   Diasporas jaunākajās pa -
audzēs latviešu valodas zināšanu 
līmenis, protams, sarūk vai 
saruks. Man sāp sirds, dzirdot, 
piemēram: “Viņš jau pavisam 
labs cilvēks, tikai tik slikta valo-
da!” Vai mēs, saujiņa no pasau-
les, varam atļauties būt valodas 
snobi, kas vērtē cilvēka dvēseli 
pēc viņa vārdu krājuma vai gra -
matikas kļūdām! Tā kā es strā-
dāju ar diasporas jauniešiem, 
zinu, cik augstu viņi novērtē 
savu latvisko dvēseli, kā viņi mīl 
Latviju, lai gan tur galvenokārt 

ko darīt, lai mēs atbalstītu valo-
das apguves centienus un paši 
apjēgtu, ka valodu mācās, pa -
pildina un bagātina visu mūžu.

Kas vēl – bez tekošas latviešu 
valodas prasmes, jūsu ieskatā, ir 
latviskās identitātes pazīmes?

Te vajadzīga plaša un labi pār-
domāta atbilde, ko šobrīd ne -
paspēšu sniegt, bet īsumā…  Ne -
šaubos, ka mūsu jaunieši saprot 
un novērtē savu latvisko iden-
titāti.  Viņiem tā ir neatņemama 
sirds daļa!  Tā ir cieņa pret tautu, 
pret vecākām paaudzēm, pret 
tautas vēsturi, pret savas ģimenes 
vēsturi. Un arī pret valodu.  Tas 
ir gaišs skats uz Latvijas nākotni, 
un uz savu lomu un piederību 
tās nākotnē. Dziļa uzticība Lat-
vijas ideālam. Mums jau mēdz 
aizrādīt, ka mūsu valoda ir nove-
cojusi, ka mūsu skats uz Latviju 
ir nereāls – kā  19. g.s. Latvijas 
lauku ainava vai 1930. gadu 
pazudusī Rīga… Bet kā gan bez 
ideāliem?! Skaidrs, ka jāsaprot 

Konkrētas atbildes tomēr ne -
bija, saruna kaut kā aizvirzījās uz 
citām tēmām…

tikai ciemojas.  Ir ļoti, ļoti grūti 
labi prast latviešu valodu, ne -
dzīvojot Latvijā.  Un ir vēl daudz 

“Mantinieki” CBSN Chicago TV

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”
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Ansamblis "Dzintars"

Brigita un tētisPortlandes latviešu koris, ko vadīja Brigita

Brigita, Ieva Akuratere un Andris Ritmanis

Latvijas Valsts augstākā atzinība
Brigitai Ritmanei Jameson

Pirms Valsts svētkiem prezi-
dents  Egils Levits un Ordeņu 
kapituls paziņoja to cilvēku 
vārdus, kam par īpašiem nopel-
niem Latvijas valsts labā piešķirti 
augstākie apbalvojumi. 60 apbal-
voto vidū ir vairāki mūsu ār -
zemju tautieši, tostarp pianiste, 
komponiste, diriģente un mū  zi-
kas pedagoģe Brigita Ritmane 
Jameson. Viņa iecelta par Triju 
Zvaigžņu ordeņa virsnieci.  

Latvijā Brigitas vārds visciešāk 
saistās ar Atmodas himnu “Pa -
līdzi, Dievs!”, kam vārdus sarak-
stīja Andris Ritmanis un ko 
dziedāja Ieva Akuratere. Brigitas 
māsa, pazīstamā komponiste 
Lolita Ritmane (viņai Latvijas 
Valsts augstāko apbalvojumu – 
Triju Zvaigžņu ordeni piešķīra 
aizvadītajā gadā) dalās savā 
lepnumā un priekā: 

no platēm slepeni nokļuva Lat-
vijā. To dzirdēja latviešu iemīļotā 
dziedātāja Ieva Akuratere. Kad 
vadīju mūzikas ievirzi 3x3 no -
metnē Rietumkrasta latviešu 

dziesmu “Manai tautai”! Redzot, 
ka ne tikai Ieva, bet publika 
koncertā dziedāja mūsu  dzies-
mu ar asarām acīs, tas mani tik 
neaprakstāmi dziļi saviļņoja, ka 

Ivars Mičulis ir ilggadējs 
Dienvidkalifornijas lat vie šu 
biedrības priekšsēdis, sa -
biedriskais darbinieks, kas 
ar savu priekšzīmi un ie -
dvesmu ir vienojis latviešu 
sabiedrību aktīvai un ro -
sīgai dzīvei. Lai veicas 
darbi, lai možs prāts – kā 
vienmēr, lai braši skan 
balss mīļotajā korī “Uz -
dzie dāsim, brāļi!”

L.K.

laikā sākās sakari ar Latviju. 
Filma “Pūt, vējiņi!” atceļoja uz 
Ameriku. Raimonds Pauls un 
Imants Skrastiņš atbrauca ar 
izrādēm. Radās šķelšanās vietējā 

latviešu sabiedrībā, jo bija tādi, 
kuŗi neatbalstīja nekādus saka-
rus, ko varēja rīkot, tikai sadar-
bojoties ar padomju iestādēm. 

Latvijā zemā dzimstība un pa -
domju iekārtas izvērstā rusi fi-
kācija apdraudēja latviešu tautas 
eksistenci un latviešu valodas 
nākotni. Tādi bija apstākļi, kad 
radās dziesma “Manai tautai”. 
Likās, ka tikai kāda augstāka 
vara varēs izglābt latviešus gan 
Latvijā, gan ārpus Latvijas.  Ne -
viens nevarēja paredzēt,  ka visu 
latviešu sapnis par brīvu Latviju 
īstenosies. 

Kad “Dzintara” vadību pār-
ņēma jauna mūzikālā vadītāja, 
mana māsa Lolita Ritmane, es 
turpināju pavadīt, komponēt, 
ierakstīt utt.  Esmu komponējusi 
Ziemsvētku kantāti “ Kristus ir 
dzimis”, ko ierakstīja Ņujorkas 
latviešu koris Andreja Jansona 
vadībā.  Darbošanās latviešu sa -
biedrībā ārpus Latvijas ir vien-
mēr bijis mans mīlestības darbs,  
un tas ir visu mūsu kopējs darbs, 
tāpēc esmu pārliecināta, ka Triju 
Zvaigžņu ordenis pienākās visai 
latviešu tautai, kuŗa šodien var 
vienota dziedāt kopā brīvā Lat -
vijā! Pateicos visiem, kas ar mani 
sadarbojušies latviskos pa   sāku-
mos!  Mana dzīve ir bijusi skais-
ta, skanīga un pilna ar mīlestību 
pret Latviju un latviešu tautu!”

“Brigita ir bijusi un turpina 
būt mūsu ģimenes mūzikālā un 
dvēseliskā ceļu rādītāja. Viņas 
devums trimdas latviešu sabied-
rības kultūras saglabāšanā bijis 
neaprakstāmi liels, dāvājot savu 
laiku, talantu un sirdsdegsmi, 
iedvesmojot visus, kuŗi dziedāja 
“Dzintarā”, latviešu koŗos, va -
saras vidusskolās, nometnēs. 
Dziesma “Manai tautai” (“Pa  līdzi, 
Dievs!”), ko kom po nēja Brigita, 
iezīmēja viņas vietu mūsu tautas 
brīvības atgūšanas stāstā.   Mēs, 
Brigitas ģimene, esam ļoti lepni 
un pateicamies, ka viņai šis 
pelnītais gods ir piešķirts!”

Laika uzrunāta, Brigita teica: 
“Mani pārsteidza un dziļi 

aizkustināja ziņa, ka esmu iz  vē-
lēta saņemt Triju Zvaigžņu orde-
ni. No agrām bērnu dienām 
apmeklēju latviešu koŗa mēģi-
nājumus Portlandē, Oregonā.  
Vēlāk pavadīju kori un solistus, 
un, kad nomira diriģents Arvīds 
Berķis, kļuvu par Portlandes 
latviešu koŗa diriģenti. 1961. 
gadā biju jaunākā dziedātāja 
Pirmajos Rietumkrasta dziesmu 
svētkos Sietlā. Esmu bijusi virs-
diriģente vairākos Rietumkrasta 
dziesmu svētkos. Biju ansam-
blim “Dzintars” mūzikālā vadī-
tāja. Ansamblis koncertēja ASV, 
Kanadā, Austrālijā, Jaunzēlandē 
un Gotlandes Vispasaules lat-
viešu dziesmu svētkos, dziedāja 
Raimonda Paula un citu autoru 
dziesmas, kā arī dziesmas, ko  
radīja Lolita Ritmane, Andris 
Ritmanis un es. Mēs arī iz -
mantojām citu trimdas latviešu 
dzejnieku vārdus. Dziesmas 
ierak stījām skaņuplatēs. Viena 

Sveicam
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri

Ivaru Mičuli!

izglītības centrā, Pauls Raudseps 
atveda Latvijas videoierakstu no 
Liepājas, kur Ieva Akuratere 
atskaņo manu un mana tēva 

līdz šai dienai neatstāj šīs 
izjūtas…

Dziesma radās desmit gadus, 
pirms to nodziedāja Ieva. Tajā 



LAIKS 2021. gada 20. novembris – 26. novembris6

Čekus rakstiet Inesei Zaķis – 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

Laika grāmata Ziemassvētkos piedāvā vērtīgas grāmatas par šodienu un vēsturi.
FREE SHIPPING!

Elmārs Zemovičs.
MŪZIKĀLĀ LATVIJA 
ATTĒLOS.
Gan lielisks vēsturiskais izziņas materiāls, 

gan skaista coffee table stila grāmata par mūsu 
izcilākajiem mūziķiem, kuŗu dzīves gaitas 
bieži vien aizvijušās trimdā.  

 USD 25,–

Silvija Grigule Džonsa.
UN KO NU? 
Aizraujošs Īrijas veclatvie-

tes, savulaik trimdas latviešu 
valodas sko lotājas stāsts par 
viņas ceļu no bērnības Latvijā 
uz Angliju un Īriju.

USD 20,–

Sandra Bondarevska. 
PĒTERSONI ĪRIJĀ.
Vēl joprojām Dublinas centrā darbojas Pētersona pīpju 

veikals un viņa, latvieša Kārļa Pētersona vārds ir Dublinas 
uzņē muma Kapp & Peterson nosaukumā...

USD 15,–

Pēteris Bolšaitis u. c.
LATVIJAS KLUSIE 
VAROŅI.
Divas grāmatas latviešu un angļu valodā. Tulkojusi – Rita Laima Bērziņa.
Dokumenāli stāsti par Latvijas cilvēkiem, kas, riskējot ar dzīvību, 

pašaizliedzīgi glābuši citus skarbos vēstures griežos. 
USD 35,– (par abām)

Jānis Jaunsleinis.
“NEPRATĀM CIENĪT UN SARGĀT 

DEMOKRATIJU”.
Sastādījis Pēteris Bolšaitis, Valsts prezi-

denta Egila Levita priekšvārds.
Liepājas ostas strādnieka Jāņa Jaun-

sleiņa dienasgrāmatas laikā no 1907. līdz 
1941. gadam. Dokumentāla vēstures lie -
cība, bagātīgi illustrēta.

USD 35,–

Helmars Rudzitis. 
ADVENTURES
OF MY LIFE.
Slaveno „Manas dzīves 

dēku” tulkojums angļu 
val.  (tulk. Kārlis Streips), 
ar atjaunotu fotogale-
riju, īstenībā ir latviešu 
trimdas stāsts, sākot no 
dzīves pirmskaŗa Lat-
vijā, caur dīpīšu nomet-
nēm līdz Amerikai. 

USD 30,–

Jānis Zilgalvis.
LAIKS CEĻOT.
3. grāmata.
Neraugoties uz grūtajiem laikiem, 

Latvijā turpina krāšņi atplaukt se -
nais kultūrvēstures mantojums – 
pilis un muižas, kas tapušas pieeja-
mas ikvienam ceļiniekam. Bagātīgi 
vēsturiskie fakti un attēli, paskaid-
rojumi arī angļu un vācu valodā.

USD 30,–

Vaira Paegle.
THE THORNS
OF FREEDOM
Ievērojamās polītiķes un sa -

biedriskās darbinieces vēro-
jumi un atziņas, darbojoties 
Latvijas polītikā atjaunotās 
valsts pirmsākumos.

USD 20,–

Anita Uzulniece.
MANS KINO (un) LAIKS.
1. daļa.
Sagatavošanā – 2. daļa. Nekas tik 

dzīvi un patiesi neatspoguļo laiku 
kā filmu māksla. Autorei izdevies 
raitā vēstījumā pastāstīt par abiem. 
daudz vēsturisku foto.

USD 40,–

Cena USD 35,–
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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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Linkolnas Daugavas Vanagi
svin savu svētkus

Dziedātāja Svetlana Stone un pianists James T. McLaughlin

Skaistā sestdienas pievakarē, 
21. oktobrī, viesi pulcējās Lat-
viešu namā, lai atzīmētu DV 
apvienības 70 gadu jubileju. To 
ievadīja svētbrīdis, dziedot “Dau -
gavas Vanagu lūgšanu”. Uzrunā 
apvienības priekšniece Astra 
Iesalnieks veltīja atzinīgus vār-
dus bijušiem apvienības vadī-
tājiem, valžu darbiniekiem un 
apvienības biedriem par viņu 
atsaucību visus šos ilgos septiņ-
desmit gadus. Tāpat tika izteikta 
pateicība Linkolnas un Omahas 
tautiešiem par līdzdalību sarīko-
ju mos un par viņu dāsno devu-
mu mūsu ziedojumu akcijās. 
Kaut arī biedru un dalībnieku 
skaits iet mazumā, tomēr tika 
izteikta cerība apvienībai vēl 
turpmākos gadus turpināt sa -
bied risko un palīdzības darbu.

Par svētku uzrunas teicēju 
tika aicināts DV ASV priekš-
nieks Andris Kursietis no Mil-
vokiem. Diemžēl neparedzētu 
apstākļu dēl viņš bija spiests pē -
dējā brīdī apmeklējumu at  saukt. 
Viņa atsūtīto runu iz  teik smīgi 
nolasīja Valdis Balodis. Runas 
temats – “Daugavas Va  nagi: Kur 
bijām, kur esam, kur ejam?”

Sākumā – cildinošs mūsu ap -
vienības darbības raksturojums, 
visus šos gaŗos gadus. Tad – par 
runas centrālo tematu. Pagātnē 
Daugavas Vanagu organizācijas 
darbība iedalījās trīs galvenās 
katēgorijās: palīdzības un ap -
rūpes darbs, izglītības un kul-
tūras atbalsts un polītiskā dar -
bība. Aprūpe un palīdzība bi -
jušiem leģionāriem un viņu 
ģimenēm, kā arī kaŗa invalī-
diem, pēc brīvības atgūšanas 
iekļāva arī atbalstu daudzbērnu 
ģimenēm, audžuģimenēm, kā 
arī modernu medicīnas iekārtu 
sagādē Latvijas slimnīcām.

Izglītībā un kultūrā – izsniegti 
tūkstošiem stipendiju jaunie-
šiem, lai viņi varētu apmeklēt 
vasaras skolas, gūstot tajās lat-
visko izglītību un piederības 
izjūtu latviešu tautai. DV or  ga-
nizācijas paspārnē ir veido-

jušies kori, tautas deju kopas 
un teātŗu ansambļi.

Polītiskajā darbībā kopā ar 
citām latviešu organizācijām mēs 
cīnījāmies ar memorandiem, 
vēstuļu akcijām, demonstrējām, 
lai atgādinātu pasaulei par ne -
taisnīgiem okupācijas gadiem 
Baltijas valstīs. Tas vainagojās 
ar Latvijas brīvības atgūšanu 

ne tikai Baltijas valstīm, bet 
visai Eiropai. Mums arī jāpār-
liecina valdība atvēlēt vairāk 
līdzekļu militārai un ekono-
miskai palīdzībai, lai Latvijā 
nostiprinātu aizstāvības iespē-
jas draudu priekšā, kas nāk no 
Maskavas.

Savas runas noslēgumā An -
dris Kursietis teic: “Mums, vana -

giem un vanadzēm, pat pēc 70 
gadiem ir jāveic liels darbs, kas 
palicis nepabeigts. Turpināsim 
strādāt kopā, vienoti, būsim 
uzticīgi mūsu organizācijas mēr -
ķiem! Strādāsim un sapņosim, 
mums ir daudz ko vēl veikt!”

Šajā – jubilejas gadā mūsu 
apvienību pagodināja DV Cen-
trālā valde, piešķirot DV Zelta 

nozīmes Mārai Balodis, Rasmai 
Strautkalns un Valdim Balo-
dim. Šai godpilnajā pasākumā 
priekšniece Astra Iesalnieks 
iesaistīja arī bijušo priekšnieku 
Āriju Liepiņu. Noslēguma vār -
dos Māra Balodis izteica pa -
teicību DV ASV priekšniekam 
Andrim Kursietim par svētku 
runu, kaut arī viņš nevarēja 
personīgi piedalīties mūsu svi -
nībās. Viņa pateicās arī Svet-
lanai Stone un pianistam James 
T. McLaughlin par dalību kon -
certā un vakara programmā.

Pēc pārtraukuma sākās kon-
certa pirmā daļa, kuŗā Svetlana 
dziedāja operu ārijas un spāņu 
klasiķu darbus. Tiem sekoja 
Raimonda Paula un latviešu 
tautas dziesmas.

Bija laiks garšīgām un ba  gā-
tīgām vakariņām. Tās zi  nā mo 
ierobežojumu dēļ tika pasnieg-
tas catering veidā no restorāna, 
tomēr par tortēm, kūkām un 
jubilejas kliņģeri rūpējās Va  na-
džu saime. 

Koncerta otrā daļā Svetlana 
dziedāja amerikāņu džezu, to -
starp B. Howard, R. Rodgers, J. Kern 
un A. Jobin darbus. Nenolie-
dzami Svetlana Stone ir ļoti 
talantīga jaunā latviešu dzie dā-
tāja, kuŗa savā repertuārā ie -
kļāvusi operu ārijas, klasiskās 
dziesmas, amerikāņu džezu, lat-
 viešu mūziku un vēl arī gospel 
dziedājumus. Ne tikai balss, bet 
arī viņas skatuviskais izpil  dī-
jums ļoti iepriecināja vakara 
publiku. Pavadījumus uz kla -
vie rēm James McLaughlin, kā 
vienmēr, veica lieliski.

Mēs priecājāmies par viesu 
klātbūtni, ne tikai no Omahas, 
bet arī no Kalamazū un Sietlas. 
Vakars tika pavadīts pārrunās 
un pagātnes atmiņu ritināšanā. 
Mūsu apvienības 70 gadu ju -
bilejās sirsnīgus apsveikumus 
bija atsūtījuši arī DV priekš-
nieks Aivars Sinka, DV ASV 
priekšnieks Andris Kursietis 
un DV ASV Vanadžu priekš-
niece Līga Nutere.

ĀRIJS R.
LIEPIŅŠ

DACE
COPELAND

Vidū – DV Zelta nozīmes saņēmēji: Māra Balodis, Rasma Strautkalns, Valdis Balodis. Kreisā 
pusē – Ārijs Liepiņš, labā pusē – apvienības priekšniece Astra Iesalnieks
1991. gadā. Arī Latvijas iekļū-
šanai Eiropas Savienībā un 
NATO mēs ielikām lielu darbu.

Kur esam šodien? Mūsu po -
lītiskā darbība ir mazinājusies, 
jo paļaujamies, ka par Latvijas 
brīvību tagad rūpēsies tauta 
Latvijā. Te mēs kļūdāmies! Pu -
tina provokācijas un draudi 
pret Latviju un Baltijas valstīm 
katru gadu pieņemas spēkā! 
Mūsu pienākums ir joprojām 
būt aktīviem polītiskā darbībā 
mūsu patvēruma zemēs, pār-
liecinot mūsu polītiķus un val -
dības par Maskavas draudiem, 

Esmu gandrīz pilnīgi drošs,  
ka “nezināmā” persona foto-
grafijā  no vienas no pirmajām 
Latviešu fonda sapulcēm (Laika 
40. numurā 4. lappusē) ir Dace 
Galēna Copeland no Kalamazū. 
Diemžēl daudzi no fotografijā 
skatītajiem ir Aizsaulē. Daces 
e-pastu nevaru atrast tīmeklī. 

Ģen. Kārļa Goppera fonda 
padome satikās šā gada 16. 
oktobrī, izmantojot Zoom plat-
formu. Sēdi vadīja padomes 
priekšsēdis vad. Uldis Sīpols. 
Ar klusuma brīdi pieminēja 
nesen Mūžībā aizgājušo pa  do -
mes locekli vad. Pēteri Aivaru. 
Fonds ir saņēmis vai rākus zie-
dojumus P. Aivara piemiņai.

2021. gada marka ar Ulža 
Puriņa zīmējumu par godu 
latviešu gaidisma 100 gadu 
jubilejai, kā  parasts, kopā ar 
pavadvēstuli aicinot ziedot, tiks 
izsūtīta novembrī. Markas tiek 
gatavotas katru gadu ar mērķi 
savākt ziedojumus, lai Fonds 
var atbalstīt pasākumus un 
projektus, kam sakars ar jau-
natnes latvisko izglītību un 
audzināšanu. Lūgumus projek-
tu atbalstam 2022. gadā  sūtiet 
uz adresi – Goppera Fonds PO 

Ģen. Kārļa Goppera fonda padomes rudens sēde
Box 376, Three Rivers, MI 49093 
līdz 2022. gada 15. februārim. 

Agrāk viņa bija ļoti aktīva lat -
viešu sabiedrībā un bija atbil-
dīga par ALAs grāmatu apgādu, 
bet, kā saprotu, tas vairs ne -
pastāv. Vēl priecājos redzēt 
fotografijā Ğirtu Kaugaru.

Cieņā,
ANDREJS JANSONS

U. Sīpolam (uksipols@aol.com) 
vai vad. D. Copeland (dace.
copeland@wmich.edu).

Vad. U. Sīpols ziņoja, ka ģen. 
Kārļa Goppera biografija, par 
ko jau ziņojām pirms pāris 

gadiem, arvien tuvojas izdo-
šanas brīdim. 

Goppera fonda padome pa -
teicas ikvienam par atbalstu un 
par ziedojumiem un cer uz 
pastiprinātu atbalstu nākotnē!

Šim nolūkam īpaši sagatavotu 
anketu var saņemt,  rakstot vad. 

Sveiciens no Floridas!
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L AT V I JA  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

(Turpinājums 10. lpp.)

     

S P I L G T S  C I TĀT S

“Es esmu latvietis” 
Atmodas laika simbols Dainis Īvāns nedēļrakstā IR š. g. no -

vem brī stāsta par ideāliem un vilšanos un par to, kādiem vārdiem 
tagad uzrunātu tautu. 

Redakcija Dainim Īvānam jautāja:
Kas tu esi – sabiedrisks darbi
nieks, publicists, bitenieks?

Tad man jāatbild kā Valdim 
Zatleram, ka esmu latvietis. 
Vēsturei cauri ejot, latvietis ir 
spēlētājs uz ļoti daudziem in 
strumentiem, jo aktīviem cil
vēkiem bijis pienākums darīt 

visdažādākos darbus. Es katrā 
vietā jūtos labi – gan pie savām 

bitēm, gan algotajā darbā Lat vi 
jas Nacionālā vēstures mūzeja Tau

tas frontes nodaļā. Ir daudz radošo 
darbu kā brīvmāksliniekam, tie ir filmu scēnāriji.

Šobrīd ir divi scēnāriji, pie kuŗiem strādāju. Pamatā visiem ma 
niem darbiem tema ir viena un tā pati – Atmoda. Spēlfilma, pie 
kuŗas darbs jāpabeidz 2023. gadā, ir par pirmajiem latviešu dzie
dāšanas svētkiem. Otrā filma ir par Neatkarības kaŗu. 

Esmu apjēdzis, ka Latvijas nāciju, mūsu valsti ir veidojuši trīs 
pavērsiena punkti. Pirmie dziesmusvētki ir latviešu tautas dzim  
šanas diena – ar tiem veidojām sevi par dziedātāju un cīnītāju tau
tu. Jo latviešu jau tajā laikā nav – ir tikai nevācieši un zemnieku 
tauta. Būtībā ar dziesmusvētkiem viņi rada latviešu tautu.

Tad ir Neatkarības kaŗš, kas arī ne kinematografā, ne literātūrā 
daudz nav parādījies, izņemot Dvēseļu puteņa ekranizāciju. Tas 
bija fenomenāli, kā latviešu tauta, sākumā apbruņota ar strēlnieku 
spītu, izrauj savu valsti no divām milzīgām imperijām, kā pārlie
cina Rietumus un pēc Trešās Atmodas mūs neatgriezeniski nostip
rina kā Rietumu civilizācijas sastāvdaļu.

Un tad nāk Trešā Atmoda. Tie man liekas fenomenālākie mirkļi 
Latvijas vēsturē  ‒ pirmoreiz mēs radām tautu, otro reizi šī tauta ar 
milzīgu spēku, apņemšanos un asinīm izcīna brīvību, un trešo reizi, 
arī pilnīgi neticamā kārtā, mēs atgūstam neatkarību.

Šis bijis grūts posms kā jebkuŗai nācijai – tik ilgstoši, 30 gadus 
dzīvot absolūtas labklājības apstākļos. Lai neraud par nabadzību 
un tautas izmiršanu, kā teikusi Lidija DoroņinaLasmane: latvieši 
nekad nav tik labi dzīvojuši. Cilvēks izvirst – viņam vajag vairāk un 
vairāk. Tikai šie vēstures punkti var visu laiku atgādināt, kas esam 
un kas ir dzīvošanas jēga. Tur darām pārāk maz. Neprotam rakstīt 
un izteikt domas, bet protam bakstīties un meklēt kaut ko tīmeklī. 
    Neko daudz nezinām par divām pirmajām virsotnēm, un arī par 
trešo virsotni, kas bija tik nesen – par Latvijas Atmodu pirms 30 ga 
 diem! Toreiz nebija nekāda laimes zeme, neviens nevarēja iepīks tē
ties, brīvāk runāt varējām tikai virtuvē, un arī latviešu valoda fak
tiski jau bija pie robežas, kad drīz vairs nebūtu.

Bet laikam jau visām sabiedrībām atmiņa ir diezgan īsa, ja nav 
garīgās elites, kas urda un atgādina. 

Ar kādiem vārdiem tagad uzrunātu cilvēkus, lai viņi vakci-
nētos, lai nebūtu sašķeltības?

Atceros epizodi 1988. gadā Mežaparka manifestācijā, kad runāju 
lūgšanu mātei Latvijai. Vienubrīd pacēlu acis uz augšu un apstul 
bu – cilvēki piecēlušies kājās un klusē, manifestācijā bija kādi 100 
vai 200 tūkstoši. Tagad ir sarežģītāk, bet es droši vien mēģinātu 
cilvēkus uzrunāt tādā pašā veidā. Mēģinātu izmantot to pašu pie 
eju, ko Atmodas laika mācītājs Juris Rubenis izmantoja LTF 2. 
kongresā, kad viņa runa novērsa organizācijas sašķelšanos. Viņš 
prata vienkāršos vār dos pateikt, ka mums šajā brīdī ir drusku jā 
apstājas, jāaiztur elpa un jāpadomā, kas dzīvē ir svarīgākais – vai 
mums Latvija ir sva rī ga, vai visa sabiedrība ir svarīga? Un 
jāpadomā, vai esam brīvās Latvijas cienīgi. (..)

Jo ir daudz cilvēku, varas un sistēmas, kuŗas grib mums iestāstīt, 
ka neesam savas valsts cienīgi un tā mums nepienākas.

//Foto: Reinis Hofmanis

***
Baltijas valstu prezidenti Viļņā 
Latvijas un Igaunijas prezidenti 

Egils Levits un Alars Kariss Viļņā 
tikās ar Lietuvas prezidentu Gita-
nu Nausēdu (attēlā), lai apspriestu 
migrantu krizi pie Eiropas Savie -
nības (ES) robežas ar Baltkrieviju, 
un šis jautājums tika pārrunāts arī 
ar Polijas prezidentu Andžeju 
Dudu

“Lietuvas, Latvijas un Igaunijas 
prezidenti rīko trīspusēju tikšanos 
un pārrunā reģionālo drošību un 
aizsardzību, nelegālo migrāciju uz 
ES un Baltkrievijas robežas, trans-
atlantisko sadarbību un cīņu pret 
klimata pārmaiņām,” norādījis 
Lie tuvas prezidenta birojs.

***
“Esam soļa attālumā no NATO 

līguma 4. panta iedarbināšanas”

Artis Pabriks

Pašlaik esam viena soļa attālumā 
no NATO līguma 4. panta iedar   bi-
nāšanas, komentējot Baltkrievijas 
radīto migrantu krizi uz Polijas, 
Lietuvas un Latvijas robežām, in -
tervijā Latvijas Radio sacīja Latvijas 
aizsardzības ministrs Artis Pabriks 
(AP). Saskaņā ar Vašingtonas lī   -
guma 4. pantu ikviena NATO da   -
lībvalsts var pieprasīt konsultācijas 
ar pārējām dalībvalstīm, ja tā uz -
skata, ka apdraudēta tās territoriālā 
nedalāmība, polītiskā neatkarība 
vai drošība. Pēc Pabrika vārdiem, 
visas trīs valstis saprot šī panta no -
pietnību, attiecīgi vēl nogaida, jo 
uzskata, ka ar situāciju vēl tiek galā, 
bet stāvoklis var strauji mainīties 
un šī panta iedarbināšanu izslēgt 
nevar.

***
Lāčplēšu dienā pieminam 

brīvības cīnītājus
11. novembrī Latvijā atzīmē 

Lāčplēšu dienu – dienu, kad neat-
karīgās un jaunās Latvijas armijas 
karavīri 1919. gadā padzina no 
Pār daugavas Bermonta-Avalova 
kaŗaspēku. Ik gadu, pieminot šo 
zīmīgo Latvijas vēstures notiku-
mu, tieši 11. novembrī, Lāčplēšu 
dienā, tiek godināti Latvijas brī-
vības cīnītāji. 

Vēstures liecības vēsta, ka 1919. 
gada 11. novembrī par godu Lat-
vijas armijai, kas atbrīvoja galvas-
pilsētu no sīksta un apbruņotāka 
pretinieka, skanēja visi Rīgas baz-
nīcu zvani. Un arī tagad, godinot 
Latvijas atbrīvotājus atkal skanēja 
dievnamu zvani. Vēlāk pēc diev-
kalpojuma Doma baznīcā, Brāļu 
kapos pie mātes Latvijas tēla valsts 
augstākās amatpersonas nolika 
ziedus.

Ar 1919.gada 11. novembri sim-
boliski tiek datēta arī Latvijas valsts 
apbalvojuma – Lāčplēša Kaŗa or -
deņa – izveide. Lāčplēša Kaŗa or -
deni, kuŗa devīze ir “Par Latviju”, 
piešķīra Latvijas armijas kaŗavī-
riem, bijušo latviešu strēlnieku 
pul ku karavīriem, kā arī ārzem -
nie kiem, kuŗi piedalījās Latvijas 
Brīvības cīņās vai sniedza ieguldī-
jumu un sekmēja Latvijas valsts 
nodibināšanu. Kopumā tika pa -
sniegti 2146 Lāčplēša Kaŗa ordeņi.

Lāčplēšu dienā, 11. novembrī, 
Valsts prezidents Egils Levits 
Rīgas Brāļu kapos.

Latvijas Valsts prezidents Egils 
Levits, noliekot ziedus Rīgas Brāļu 
kapos, atzīmēja, ka 11. novembrī 
īpaši atceramies tos Latvijas kaŗa-
vīrus, kuŗi ir atdevuši savas dzīvī-
bas par dzimteni, it sevišķi Neat ka-
rības kaŗā, bet arī mūsdienās pēc 
neatkarības atjaunošanas, piedalo-
ties starptautiskajās misijās. “Mēs, 
Latvijas tauta, paļaujamies uz 
mūsu bruņotajiem spēkiem. 

Robežsardze kopā ar bruņo ta-
jiem spēkiem šodien iztur lielu 
spie dienu uz Latvijas robežām, un 
mēs varam paļauties uz mūsu ka -
ŗa vīriem. Vēlu visiem pieminēt 
mūsu kaŗavīrus, jo bez viņiem 
mums nebūtu Latvijas valsts.”

Ziedus Rīgas Brāļu kapos nolika 
arī Saeimas priekšsēde Ināra Mūr-
niece (Nacionālā apvienība), Mi -
nistru prezidents Krišjānis Kariņš 
(Jaunā Vienotība), Rīgas mērs 
Mārtiņš Staķis (Par! Progresīvie), 
iekšlietu ministre Marija Golube -
va (Attīstībai/Par!), ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs (Jaunā Vieno
tība), ekonomikas ministrs Jānis 
Vitenbergs (Nacionālā apvienība) 
un citas amatpersonas.

Aizsardzības ministrs Artis Pa -
briks (Attīstībai/Par!) kritušo kaŗa-
vīru piemiņas pasākumā Brāļu 
kapos atzīmēja, ka šodien nav 
sēŗu, bet gan Latvijas uzvaras die-
na. “Šo  dien mēs svinam Lāčplēša 
dienu,” teica ministrs, aicinot kri-
tušo kaŗavīŗu piemiņai aizdegt 
sve cīti vai lāpu. “Mēs atceramies 
viņus un viņu dvēseles gaismu, ko 
viņi nesa mums un kas mums ir 
jānes tālāk,” teica aizsardzības mi -
nistrs.  

Atsaucoties uz Covid19 pandē-
mijas apstākļiem, kuŗiem vairāki 
kaŗavīri šajā Lāčplēša dienā pielā-
gojušies arī profesionālajā darbībā, 
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) 
komandieris Leonīds Kalniņš sa -
cīja, ka viņu nepārsteidza NBS ka -
ŗavīru spēja veikli pielāgoties jeb-
kuŗiem apstākļiem. “Redziet, man 
nebija nekādu pārsteigumu, jo 
man ir absolūti nesalaužama pār-
liecība par savu kaŗavīru spēku. (..) 
Man vēl lielāks gandarījums ir par 
to, ka man nevajadzēja izdot ne -
kādu pavēli. Visi pieteicās brīv prā-
tīgi, lai palīdzētu uzvarēt Covid19 
pandēmiju.”

Lāčplēšu dienā VAS “Valsts ne -
kustamie īpašumi” (VNĪ) bija no -

dro šinājusi iespēju iedzīvotājiem 
11. novembŗa krastmalā, pie Rīgas 
pils mūŗiem iedegt svecītes. Tas 
šogad notika, neskatoties uz jo  pro-
jām sarežģīto epidemioloģisko 
situāciju.

Jau septīto gadu pie Rīgas pils 
vēsturiskā apkārtmūŗa uzstādīts 
pēc architekta Pēteŗa Blūma idejas 
veidotais tērauda aizsargsiets.Tas 
paredzēts, lai pasargātu Rīgas pils 
vēsturiskā apkārtmūra ķieģeļus no 
neatgriezeniskas termiskas bojā-
šanas, ko rada svecīšu izdedži un 
liesmu karstums. Svecīšu novie to-
šanai paredzētais aizsargsiets vei-
dots no 175 posmiem. Uz viena 
aiz  sargsieta posma iespējams iz -
vietot 60 svecītes, kopumā visā 
sieta gaŗumā iespējams novietot  
10 500 svecīšu.

***
Jelgavā orientēšanās spēlē var 

izzināt Brīvības cīņu notikumus
Patriotu mēnesī Jelgavas Reģio-

nālais tūrisma centrs izveidojis 
izzinošu orientēšanās spēli “Brīvī-
bu meklējot”. Spēle neierastākā vei-
dā iepazīstina ar Brīvības cīņu 
lappusēm Jelgavas apkaimē un at -
gādina par svarīgiem notikumiem 
mūsu valsts izveidē. Laiks no 1918. 
gada 18. novembra, kad prokla-
mēta Latvijas Republika, līdz 1919. 
gada 11.novembrim, kad Rīga tika 
atbrīvota no bermontiešiem, uz -
ska tāms par sarežģītāko Latvijas 
vēsturē. Starp galvenajām bermon-
tiādes cīņu vietām ir arī Jelgava un 
tās apkaime, kur mūsdienās izvei-
dotas četrpadsmit piemiņas vietas 
kritušajiem. Deviņas no tām ie -
kļautas izzinošajā orientēšanās 
spēlē “Brīvību meklējot”.

***
Radīta galda spēle par 

Latvijas neatkarību

“Izdevās savienot savu sapni ar 
darbu,” priecājas Jānis Grunte, 
kuŗš radījis spēli “Latvijas Neat-
karības kaŗš”. // Foto: Rojs Maizītis

Tagadējai paaudzei nav jāmirkst 
ierakumos, jālej asinis un jāziedo 
dzīvība kaŗā. Ja ir vēlme sajust 
vēstures elpu, var piedalīties kauju 
rekonstrukcijā vai – pat neizejot no 
mājām – izcīnīt Latvijas neatkarību 
uz spēles galda. Ar tādu domu 
tapusi spēle “Latvijas Neatkarības 
karš 1918. – 1920”. Aizsardzības 
mi   nistrijas rīkotajā konkursā par 
spēles radīšanu uzvarēja SIA Brain 
Games Publishing, kas tālākajā gai-
tā sadarbojās ar Kaŗa mūzeja un 
Aizsardzības ministrijas pārstāv-
jiem. Autors ir rīdzinieks Jānis 
Grunte (36), pieredzējis galda 
spēļu radītājs.

“Man spēļu radīšana ir liels 
azarts un, protams, arī interesants, 
saistošs un izzinošs darbs. Tas viss 
sākās 2014. gadā, līdz ar Brain Ga 
mes Publishing dibināšanu. No 
ma  nis iepriekš radītajām spēlēm 
visinteresantākā un vislielākos pa -
nākumus guvusī ir ICECOOL, kas 
domāta ģimenēm. Tā Vācijā ie -
guva spēļu pasaules ievērojamāko 

balvu Kinderspiel des Jahres, ap -
balvojums ir līdzīgs kino pasaules 
Oskaram,” lepojas Jānis. Ir divi spē-
les radīšanas veidi. Pirmais – kā 
izstrādes vadītājs, bet ne autors. 
“Piedalos procesā, lai to noslīpētu, 
līdzīgi kā redaktors grāmatām. 
Otrais – esmu autors, kuŗš gan 
rada spēli, gan domā par visu pā -
rējo tās izveidē. Kā izstrādes va -
dītājs esmu piedalījies vismaz 20 
spēļu tapšanā, trīs spēlēm esmu 
bijis līdzautors,” atklāj Jānis.

Interesanti, ka neviens nespēlē 
pretinieka pusē – to paveic pati 
spēle, arī reaģējot un pildot dar-
bības spēlētāja vietā. Spēlētāji visi 
kopā uzvar vai zaudē, kontrolējot 
gan Latvijas, gan tās sabiedroto 

spēkus. Līdz ar to spēles gaitā ir 
daudz dažādu sīku noteikumu, 
kuŗi ikvienam spēlētājam jāatceras.

***
Uz laiku no Lāčplēšu dienas 
līdz valsts svētkiem Kuldīgā,

Liepājas un Kalpaka ielas stūrī, 
skvērā blakus topošajai Kuldīgas 
mākslas un radošā klasteŗa ēkai, 
apskatei būs pieejama pēc archi-
tektes Zaigas Gailes biroja projekta 
veidotā piemiņas plāksne par Lat-
vijas brīvību kritušajiem kaŗavī-
riem, aģentūru LETA informēja 
pašvaldības Mārketinga un sa -
bied  risko attiecību nodaļas vadī-
tāja Kristīne Duļbinska.
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Piemiņas plāksne veidota kā 
bronzas vairogs. Skvērā piemiņas 
plāksni ieskauj astoņas ābelītes,  
kas pavasarī ziedēs baltiem zie-
diem, kas simbolizē latviešu strēl-
nieku sapni par brīvu Latviju, bet 
rudenī to sarkanie āboli simboli -
zēs augļus, ko latviešu strēlnieku 
pašaizliedzīgā varonība valstij de -
vusi. Vēl tur uzplauks baltu ziedu 
pļava, kas simbolizēs sniega klāto 
Ložmetējkalna apkārtni, kur krita 
latviešu strēlnieki.

***
Ārzemēs dzīvojošie latvieši 

Lāčplēšu dienā 
• Lāčplēšu dienas atceres pasā-

kumā Daugavas Vanagu Londo-
nas nama zālē notika piemiņas 
sve cīšu iedegšana, referāta “Lāč-
plē š a ordeņa stāsti un patriotisms” 
lasījums, kā arī filmas “Nameja 
Gredzens” seanss.

• Mayo Latviešu atbalsta grupas 
skoliņa “Graudiņš” Īrijā organizēja 
Lāčplēša dienas un Latvijas simt-
gades svinības Klērmorisas pilsē-
tas zālē. Svinību koncertā piedalī -
jās viesi no Galvejas un Longfordas. 
Pasākumā varēja apskatīt dažādus 
rokdarbus izstādē “Vērības”. Pēc 
koncerta bija plānota saviesīgā daļa 
ar izdziedāšanos un izdancošanos.

• 11. novembrī Sandjego-Rīgas 
Sadraudzības Asociācija aicināja 
uz ērģeļu koncertu Sandjego Bal-
boa Parka Spreckels Ērģeļu Pavil-
jonā ASV, atzīmējot Latvijas Valsts 
103 gadu jubileju. 

***
Latvijas pārstāvis ievēlēts ANO 
Starptautiskajā tiesību komisijā

Latvijas pārstāvis Mārtiņš Pa  pa-
rinskis tika ievēlēts Starptautisko 
tiesību komisijā uz dalības laiku no 
2023. līdz 2027. gadam, informēja 
Ārlietu ministrija.

Mārtiņš Paparinskis

Ministrija norādīja, ka šī ir pirmā 
reize, kad Baltijas valstis nominē 
kandidātu ievēlēšanai Starptau tis-
kajā tiesību komisijā. Aktīvas kam-
paņas rezultātā Paparinskim izde-
vās panākt plašu starptautisku at -
pazīstamību un starpreģionālu at -
balstu vēlēšanās, kur uz trīs vakan-
tajām vietām Austrumeiropas val-
stu grupā bija pieteikti septiņi 
kandidāti.

ĀM arī uzsvēra, ka Baltijas valstu 
pārstāvis piedalīsies un dos piene-
sumu starptautisko tiesību attīs tī-
bas procesos laikā, kad tiek mek lē-
tas atbildes uz jaunajiem globāla-
jiem izaicinājumiem. Latvijas pār-
stāvja uzvarai Starptautisko tie -

sību komisijas vēlēšanās esot liela 
nozīme, arī gatavojoties Latvijas 
startam ANO Drošības padomes 
vēlēšanās 2025. gadā.

Mārtiņš Paparinskis ir asociētais 
profesors starptautiskajās publis-
kajās tiesībās Londonas Univer si-
tātes kolledžā. Pašlaik viņš ir Lat-
vijas pārstāvis Pastāvīgajā arbitrā-
žas tiesā un EDSO Samierināšanas 
un arbitrāžas tiesā. Paparinskis ir 
arī Ieguldījumu strīdu izšķiršanas 
starptautiskā centra Padomnieku 
ekspertu grupas un Arbitru eks-
pertu grupas pārstāvis, ES Pamat-
tiesību aģentūras valdes loceklis, 
kā arī ANO Konvencijas par ro -
bežšķērsojošo ūdensteču un starp-
tautisko ezeru aizsardzību un iz -
mantošanu īstenošanas ekspertu 
komitejas pārstāvis.

Starptautisko tiesību komisijas 
galvenais uzdevums ir starptau-
tisko tiesību progresīva attīstība un 
kodifikācija. Komisija tika izvei-
dota 1947. gadā, un tā apvieno 34 
neatkarīgus ekspertus, kuŗus ievēl 
ANO Ģenerālā asambleja. Ko  mi-
sija ir izstrādājusi daudzus nozī-
mīgus starptautisko tiesību instru-
mentus.

***
Uzdots bruņotajiem spēkiem 

sākt mācības netālu no 
Baltkrievijas robežas

Pieaugot iespējas, ka jaunas mi -
grantu grupas varētu tikt virzītas 
arī Latvijas robežas virzienā, tādēļ 
aizsardzības ministrs Artis Pabriks 
(Attīstībai/Par!) uzdevis bruņo ta-
jiem spēkiem sākt militārās mācī-
bas Latgalē, ministrs telefonsaru -
nā pavēstīja Latvijas Televīzijai. Kā 
informēja Nacionālie bruņotie 
spēki, mācības noritēs no 13. no -
vembŗa līdz 12. decembrim.

***
Eiropas parlaments 

atceļ deputāta imunitāti 
Nilam Ušakovam

Eiropas Parlaments (EP) 11. no -
vembŗa plenārsēdē atcēla deputāta 
imunitāti eiroparlamentārietim, 
bijušajam Rīgas mēram Nilam 
Ušakovam (Saskaņa). Komentējot 
EP lēmumu, polītiķis aģentūrai 
LETA uzsvēra, ka viņam nav no   
kā baidīties. Ušakovs norādīja, ka 
viņš aicināja EP deputātus balsot 
par imunitātes atcelšanu un arī 
pats nobalsoja par.

“Izmeklēšana ilgst kopš 2019. 
gada jūnija, imunitātes noņemšana 
palīdzēs šo procesu pabeigt un es 
varēšu pierādīt, ka šī komiska rak-
stura apsūdzības neatbilst nekādai 
patiesībai,” uzsvēra eiroparlamen-
tārietis. Pēc imunitātes atcelšanas 
Ušakovs saglabās EP deputāta 
piln varas, jo tās ir Latvijas valsts 
piešķirtas viņam kā eiroparla  -
men tārietim, un neviena cita ie -
stāde tās nevar atņemt.

***
Aizliedz Georga lenšu 

izmantošanu publiskos 
pasākumos

Saeima 11. novembrī, trešajā 
lasījumā atbalstīja grozījumu li -
kumā “Par sapulcēm, gājieniem 
un piketiem” un grozījumu Pub lis-
ku izklaides un svētku pasākumu 
drošības likumā, kas aizliedz pu - 
b lis kos izklaides un svētku pasā-
kumos, kā arī sapulcēs, gājienos un 
piketos izmantot Georga lentes.

“Ņemot vērā Krievijas ekspansi-
ju Ukrainā un tās īstenoto totali-
tāro ideoloģiju attiecībā uz biju ša-
jām PSRS republikām, Latvijai ir 
pamats saskatīt pietiekamu ap -
drau dējumu 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 pasāku-
mos,” iepriekš uzsvēris par likum-
projektu virzību Saeimā atbildīgās 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu 
komisijas priekšsēdis Artuss Kai-
miņš.

***
Atbalsta likumprojektu 

par Pēterbaznīcas nodošanu 
LELB un Vācu draudzes 

nodibinājumam
Saeimas Izglītības, kultūras un 

zinātnes komisija 9, novembrī, iz -
skatīšanai otrajā lasījumā atbalstīja 
likumprojektu, kas paredz Rīgas 
Svētā Pēteŗa baznīcu bez atlīdzī -
bas nodot Latvijas evaņģēliski lute-
ris kās baznīcas (LELB) un LELB 
Vā  cu Svētā Pēteŗa draudzes izvei-
dotajam Rīgas Svētā Pēteŗa baz nī-
cas nodibinājumam. Kā informēja 
Saeimas Preses dienests, nodibinā-
jumam tiks nodotas Rīgas Svētā 
Pēteŗa baznīcas īpašuma tiesības. 
Komisijas priekšsēdis Arvils Aše-
ra dens (JV) skaidro, ka deputātiem 
nācās pieņemt “izsvērtu un atbil-
dīgu lēmumu”, izdarot izvēli starp 
diviem nozīmīgiem baznīcas ie -
spē jamajiem juridiskajiem īpaš-
niekiem – Rīgas valstspilsētas paš-
valdību un nodibinājumu, ko iz -
veidojusi LELB un LELB Vācu 
draudze.

***
Valodnieki rosina slimības 

Covid-19 nosaukumu latviskot 
un dēvēt to par kovidu

Ņemot vērā ieilgušo Covid19 
ietekmi visās dzīves jomās, valod-
nieki rosina slimības nosaukumu 
latviskot un dēvēt to par “kovidu”. 
Kā skaidroja Valsts valodas centrā, 
ņemot vērā to, cik ilgi Covid19   
jau ietekmē un turpinās ietekmēt 
gandrīz visu tautsaimniecību un 
sabiedrisko dzīvi, ir paredzams, ka 
Covid19 no cilvēku apziņas tik 
drīz nepazudīs un tā nosaukums 
tiks vienkāršots. Valodnieki arī uz -
svēra, ka sarunvalodā un reizēm 
arī plašsaziņas līdzekļos jau no -
vērojama forma “kovids”. Līdz ar 
to latviešu literārajā valodā Covid
19 vietā ir pieļaujams lietot latvie -
šu valodai pielāgotu 1. deklinācijas 
lietvārdu “kovids”. Valodas centrā 
gan norādīja, ka izņēmumi, kuŗos 
ieteicams joprojām lietot oficiālo, 
starptautiski atpazīstamo slimības 
nosaukumu Covid19, ir medi cī-
niski un zinātniski teksti.

***
Latvija saņēmusi Lietuvas 

ziedotās vakcīnas pret Covid-19 
11. novembrī, Latvija saņēmusi 

201 240 “Pfizer/BioNTech” ražotās 
Covid19 vakcīnas “Comirnaty” 
zie dojumu no Lietuvas, informēja 
Nacionālā veselības dienesta 
(NVD) Vakcinācijas projekta no -
daļā. NVD informēja, ka 14 850 
no kaimiņvalsts mums noziedo-
tajām vakcīnām pret Covid19, ir 
piegādātas vakcinācijas pakalpo-

jumu sniedzējiem. Labāko aizsar-
dzību pret Covid19, īpaši senio-
riem, patlaban sniedz Moderna 
ražotā vakcīna Spikevax, atgādināja 
NVD, norādot, ka par to liecina 
visi zinātniskie pētījumi, jo tieši šai 
vakcīnai ir augstāka imūnās sistē-
mas atbilde pēc pilna vakcinācijas 
kursa.

***
Michails Barišņikovs – Triju 

Zvaigžņu ordeņa komandieris

Par sevišķiem nopelniem Lat vi-
jas valsts labā par Triju Zvaigžņu 
ordeņa komandieri iecelts teātŗa, 
kino un baleta mākslinieks Mi  - 
ch ails Barišņikovs. Rīgā dzimis, te 
ba  letskolā mācījies, pirmos soļus 
uz skatuves spēris mūsu Baltajā 
namā. Tālāk viņa gaitas vedušas uz 
toreizējo Ļeņingradu, no turienes – 
uz Kanadu un ASV. Kopš 2017. 
ga  da M. Barišņikovam ir Latvijas 

pilsonība. Mākslinieka radošā dzī-
ve kopš 2015. gada saistīta ar Jauno 
Rīgas teātri, kur plašu atsaucību 
guvušas izrādes ar viņa piedalīša-
nos – “Brodskis”(2015) un “Baltais 
helikopteris” (2019). Pandēmijas 
apstākļos izrāde “Baltais helikopte-
ris” ir nofilmēta un tuvākajā laikā 
gai dāma tikšanās ar tās kinoversiju. 

***
Zviedrijas latviešu kalendārs

Jau otro gadu Zviedrijas latvie -
šiem tapis savs sienas kalendārs – 
šoreiz tas veltīts Laŗa Strunkes dar-
biem. Ievērojamais Zviedrijas la t-
viešu gleznotājs aizgāja mūžībā 
2020. gada rudenī. Godinot viņa 
piemiņu, Zviedrijas latviešu 2022. 
gada sienas kalendārā būs iekļau-
tas trīspadsmit Laŗa Strunkes glez-
nu reprodukcijas. 

Ziņas sakopojis  P. Karlsons

KANADA. Par godu Latvijas Republikas 103. gadadienai, Lat-
 vijas vēstniecība Kanadā rīko īpašu Latvijas karoga ceļu Kanadā – 
no krasta līdz krastam, līdz krastam. Valsts svētku nedēļā, sākot ar 
17. novembri līdz pat 21. novembrim, Latvijas karogs tiks svinīgi 
pa  celts vairākās Kanadas pilsētās. Latvijas karogi par godu Latvijas 
Republikas Proklamēšanas dienai tiks pacelti daudzās vietās – Sent-
džonsā (Ņūfaundlenda un Labradora), Šarolttaunā (Prinča Ed  varda 
Sala), Halifaksā (Jaunskotija), Frederiktonā (Jaunbrunsvika), Otavā 
(Ontārio), Toronto (Ontārio), Hamiltonā (Ontārio), Vinipegā (Ma -
ni toba), Saskatūnā (Saskačevāna), Kalgarijā (Alberta), Vankūverā 
(Britu Kolumbija) un citur. 18. novembrī pulksten 9 svi nīgā ceremo-
ni jā pie Otavas rātsnama Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis Eichen-
baums kopā ar Otavas pilsētas mēra vietnieci Lauru Dudas, skanot 
Lat vijas valsts himnai, pacels Latvijas karogu un teiks svētku uzrunas.

• 11. novembrī Latvijas vēst-
nieks Kanādā Kārlis Eichen-
baums un aizsardzības atašejs 
pulkvedis Igors Kļaviņš nolika 
vainagu pie Na  cionālā kara me -
moriāla Otavā, godinot tos, kas 
ir atdevuši savas dzīvības, kal-
pojot mieram.

ĪRIJA. Latvijas vēstniecība Īrijā ir priecīga paziņot, ka 18. no -
vembrī viens no Dublinas simboliem – Semjuela Beketa tilts (Samuel 
Beckett Bridge) – tiks izgaismots Latvijas karoga krāsās! Tilts Latvijas 
karoga krāsās18. novembrī iemirdzēsies līdz ar tumsas iestāšanos 
un priecēs latviešus, īrus un ikvienu pilsētas viesi līdz pat pusnaktij. 

• 11. novembrī notika Latvijas vēstniecības Īrijā orga nizētā un jau 
par tradiciju kļuvusī Lāčplēšu dienas atzīmēšana Dublinas Peace 
Gar den. 

ČECHIJA. Latviešu skoli-
ņa Čechijā sanāk uz pirmo no -
dar bību. 2021. gada 6. novembrī 
Latvijas vēstniecībā Čechijā uz 
pirmo latviešu valodas nodarbī -
bu pulcējās Latviešu skoliņa. Vēst-
niece Gunta Pastore, atklājot sko-
 liņu, uzsvēra šī vēsturiskā brīža 
nozī mī gumu latviešu kopienai Čechijā. G. Pastore pateicās par 
iniciātīvu latviešu kopienas pārstāvēm Baibai Ziemelei De Santis un 
Janai Rūžičkovai Orlovai, un novēlēja visiem veiksmi un enerģiju 
turp mākajā darbā. Uz pirmo nodarbību bija sanākuši 35 skolēni.

ZVIEDRIJA. 11. novembrī, kad Latvija atzīmē Lāčplēšu die-
nu, Latvijas vēstniece Ilze Rūse Zvied rijā tikās ar Zviedrijas lat viešu 
apvienības (ZLA) Centrālās valdes priekšsēdi Dainu MillersDalsjö, 
valdes locekļiem, kā arī Zvied rijas latviešu apvienības nodaļu Stok-
holmā, Gēteborgā, Ērebrū un Upsalā pārstāvjiem. Tikšanās dalīb-
nieki Zviedrijā godināja Latvijas brī vības cīnītāju piemiņu, kopīgi 
aizdedzinot sveces. Vēstniecības dārzā tika iestādīti tulpju šķirņu 
“Latvija” un Flaming Baltic sīpoli,  lai tulp ju ziedi priecētu ar savu 
krāšņumu nākamā gada pavasarī.
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Pienācis veļu laiks, kad tiek pie-
minēti aizgājēji, bet senās die nās 
pat esot baroti senču gari. Mo -
dernajam latvietim šis laiks drī-
zāk asociējas ar rudens lietavām 
un tumsu. Pēdējos gados pirmo 
sniegu Latvijā sagaidām tikai ap 
Ziemassvētkiem. Tad tumsa it 
kā atkāpjas, arī dienas jau kļūst 
gaŗākas. Psicholoģiski kļūst 
vieg lāk dzīvot, var mierināt sevi 
ar domu – vēl nieka divi mēneši, 
un klāt pavasaris! Tā nu iznācis, 
ka tieši veļu laikā mēs pieminam 
Latvijas valsts dzimšanu. Tās ir 
divas piemiņas un svētku dienas 
ar vienas nedēļas atstarpi – Lāč-
plēšu diena, 11. novembris, un 
Latvijas valsts proklamēšanas 
die na – 18. novembris. Patiesībā 
šajā faktā, ka neatkarības aiz-
stāvjus pieminam īsu brīdi pirms 
pašas neatkarības dienas svinē-
šanas, slēpjas paradoksāla, bet 
dzelžaina loģika. Tā mums at -
gādina, ka brīvības nosargā šana 
patiesībā ir vēl svarīgāka par 
pašu tās iegūšanu. Ka brīvī ba   
un neatkarība nav sastindzis, 
vienreizējs notikums, bet gan 
process, kuŗā tiek iesaistītas aiz-
vien jaunas paaudzes. Mans vec-
tēvs Augusts savulaik teica, ka 
katrai paaudzei esot lemts pie-
dzīvot vizmaz vienu kaŗu. Viņš 
pats piedzīvoja divus – Pirmo un 
Otro pasaules kaŗus. Mani vecā-
ki pieredzēja Otro pasaules kaŗu 
un Latvijas neatkarības atgū ša-
nu. 1991. gadā es pats jau biju 
trīsdesmit gadus vecs. Toreiz 

Cietoksnis vārdā Latvija
man likās, ka piederu pēdējai 
paaudzei, kuŗai vēl lemts cīnīties 
par Latviju. Ja ne ar ieročiem 
rokās, tad vismaz ar “gara spēku”, 
kā tolaik mēdza teikt. Ar Tautas 
Fronti, manifestācijām, Baltijas 
ceļu un barikādēm. 1991. gada 
18. novembri Latvija sagaidīja 
jau kā brīva, neatkarīga, diplo-
mātiski atzīta valsts.

Kopš to dienu vēsturiskajiem 
notikumiem pagājuši trīsdesmit 
gadi. Un atkal mēs stāvam uz 
barikādēm. Jo Polijai, Lietuvai 
un Latvijai faktiski ir pieteikts 
kaŗš. Kā šodien mēdz teikt – hi -
brīdoperācija, kuŗu komandē 
Baltkrievijas diktātors Aleksan-
drs Lukašenko, bet padomus un 
polītisko atbalstu viņam sniedz 
Kremlis. Kā ierocis tiek izmanto-
ti migranti no Tuvajiem Aust ru-
miem, kuŗi mēģina nelegāli ie -
kļūt Eiropas Savienības territo-
rijā. Atbildod uz šo agresiju, Po -
lija, Lietuva un Latvija sākusi 
no  stiprināt robežu ar Baltkrie-
viju. Visvairāk paspējusi paveikt 
Polija, kas uz robežas jau būvē   
5, 5 metrus augstu metalla sienu. 
Bet kas ir dīvains šajā uzbru ku-
mā? Tas, ka nelikumīgo robež-
pārkāpēju mērķis nav Varšava, 
Viļņa vai Rīga, bet gan Berlīne, 
Ķelne, Parīze, Brisele, Amster-
dama, Londona. Migranti cen -
šas nokļūt Eiropas rietumos. Uz 
vietu, kur tos gaida dāsni pa -
balsti, polītiķi “velkomisti” un 
pašpietiekamas vietējo kurdu 
(arabu, turku, etiopiešu utt.) 

kopienas. Varētu domāt – kāpēc 
gan Polijai un Baltijas valstīm 
neatvērt robežas un neatbrīvot 
ceļu šim pūlim? Lai skrien, kur 
deguns rāda! Tomēr tas nav ie -
spējams. Kāpēc? Jo šāda rīcība 
būtu ilgi lolotās neatkarības de -
gradācija – gan pasaules, gan 
mūsu pašu acīs. To ļoti skaidri 
pasaka prezidents Egils Levits 
nesenā rakstā “Eiropas robež-
šķirtne”, kas šī gada 12. novem-
brī publicēts portālā delfi.lv: 
“Latvijas robeža, kas iezīmē Lat-
vijas valsts territoriju starptau-
tiskajā kartē, ir viens no Latvijas 
valstiskuma pamatelementiem. 
Tāpēc tās aizsardzība vistiešā -
kajā veidā ir mūsu iedzīvotāju 
un valsts drošības stūŗakmens”. 
Es vēl piebilstu – arī valstiskuma 
simbols, goda un principa jautā-
jums. Cietoksnis vārdā Latvija.

Bijušais finanču ministrs Ul -
dis Osis savā Twitter kontā 13. 
novembrī raksta: “Vēsture lieci-
na, ka žogi vai vaļņi territorijas 
aizsardzībai (Ķīnas mūris, Kon -
s tan tinopoles sienas, Adriāna 
val nis u.c.) ir bijuši efektīvi tikai 
tad, kad no iekšienes tos ap -
sargājis arī pietiekami stiprs un 
motivēts kaŗaspēks. Ja cīņas gri-
ba zūd, nekas vairs nepalīdzēs”. 
Polijai un Baltijas valstīm šāda 
griba ir. Jautājums ir, lūk, par ko – 
vai tāda ir arī Eiropas rietumos? 
Berlīnē, Parīzē, Romā, Briselē? 
Diemžēl šajās dienās mēs saņe-
mam visai neviennozīmīgus sig-
nālus – gan pilnīgu izpratni un 

atbalstu, gan nosodījumu, pat 
naidu. Nepatiku par to, ka ne -
esam atvēruši, faktiski iznī ci nā-
juši valsts robežu. Un tad rodas 
jautājums – kas ir šie cil vēki? Nai-
vi “noderīgie idioti”? Jeb to  mēr 
Krievijas specdienestu aģen ti?  
Eiropas Savienības iekš lietu ko -
misāre Ilva Jūhansone izteiku-
sies, ka Eiropas Komisija, iespē-
jams, pieprasīšot Polijai, Latvijai 
un Lietuvai grozīt likumus, pa -
matojoties uz kuriem nelegālie 
imigranti tiek atstum ti atpakaļ 
Baltkrievijā. Atbildot uz to, Mi -
nistru prezidents Kri šjānis Ka -
riņš jau paziņojis, ka “Latvija 
nemainīs nevienu savu likumu 
un nevienu savu rīcību”. Līdzī -
gās domās ir aizsardzības mi -
nistrs Artis Pabriks: “Lai Eiropas 
Komisija pat necer, ka mēs 
mainīsim savu nacionālo polī-
tiku. Ja grib – lai sūdz mūs tiesā. 
Lai pamēģina pie mums kaut ko 
mainīt. Eiropas Komisija mums 
nav piešķīrusi ne centa, lai mēs 
varētu stiprināt drošību uz ro -
bežas, tāpēc lai patur pie sevis 
savas idejas un komentārus”. At -
liek tikai novēlēt mūsu polīti-
ķiem neatkāpties no šiem vār-
diem. Bet mani vairāk nodar-
bina šāds jautājums – kā tas ie -
spējams, ka vienu no svarī gā -
kajiem amatiem Eiropas Ko  mi-
sijā (tātad Eiropas Savienības 
ministru kabinetā), proti, iekš-
lietu komisāres (ministres) pos-
teni ieņem bijusī komūnistu 
partijas biedre zviedriete Ilva 

Jūhansone!? 1988. gadā viņa tika 
ievēlēta Zviedrijas parlamentā 
no tagadējās Kreisās partijas,  
kas tolaik sevi vēl lepni dēvēja 
par Komūnistisko partiju. Tātad 
Jūhansone pārstāv to pašu ideo-
loģiju, kas nogalināja desmitiem 
miljonu cilvēku visā pasaulē. 
Ideoloģiju, kas kopā ar nacistu 
režīmu iznīcināja Poliju un Bal-
tijas valstis. Šim cilvēkam nav 
nekādu morālu tiesību pamācīt, 
kā mums dzīvot.

Šajās dienās atzīmējam vēl vie-
nu jubileju. Tieši pirms trīsdes-
mit gadiem, 1991. gada 19. no -
vembrī, Rīgā notika Pasaules 
brīvo latviešu apvienības valdes 
sēde. Pirmā valdes sēde nu jau 
brīvajā Latvijā. Toreiz likās, ka 
līdz ar Latvijas neatkarības at -
jaunošanu trimdas organizāciju 
polītiskā loma samazināsies. 
Tomēr pēdējo dienu notikumi 
atgādina, ka mums, latviešiem, 
jābūt modriem vienmēr un vi -
sur. Ka par Latviju jāstāv sardzē 
ne tikai pie Zilupes un Krāslavas, 
bet arī Amerikā, Kanadā, Aust-
rālijā, Lielbritanijā, Krievijā, Vā -
cijā, Zviedrijā. It visur pasaulē, 
kur vien šodien mīt latvieši.

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”

Ir atkal novembŗa vidus, 
Un laiku pieminam mēs, 
Kad cauri tumsai, pret rītu 
Bij’ piedzimt Latvijai lemts.
                                  (Vilis Plūdons)

Novembris – veļu laiks, tumšā-
kais mēnesis gadā. Sveču lies mi-
ņas dara to gaišāku, jo, atceroties 
tos, kas aizgāja par mūsu zemi, 
mēs svinam arī savu uzvaru, 
savu gribu dzīvot. 

Latvija pamazām atkāpjas no 
traģiskās pirmās vietas Eiropas 
Savienībā (ES), rēķinot pēc in -
ficēto un mirušo skaita uz 100 
tūkstošiem iedzīvotāju. Novem-
bŗa pirmajā nedēļā jaunatklāto 
Covid-19 skaits samazinājies par 
32,9 procentiem. Mazāk sasli-
mušo nonāk slimnīcās, lai gan 
pieaudzis smagi slimo skaits. 
Vis maz Rīgas slimnīcas var kaut 
nedaudz uzelpot, tomēr ārsti ir 
piesardzīgi – atceļot komandant-
stundu jeb mājsēdi, jāuzmanās, 
lai, par to priecājoties, atkal ne -
iekāpjam bedrē. Traumatoloģi-
jas un ortopēdijas institūts Rīgā 
vairs neuzņem Covid-19 pa -
cientus, bet vairāk laika var veltīt 
saviem pacientiem. Arī Rīgas     
2. slimnīca, kuŗā parasti ārstējas 
cilvēki ar dažādām traumām, 
atkal uzņem traumatoloģijas pa -
cientus. No pirmdienas, 15. no -

AR LATVIJU SIRDĪ
vembŗa, vairs nav spēkā ko -
mandantstunda un tās laikā no -
teiktā mājsēde. Iedzīvotājiem 
ar Co  vid-19 vakcinācijas vai pār -
slimošanas sertifikātu pamatā 

būs pieejamas visas pakalpoju-
mu sniegšanas vietas. “Zaļajā” 
jeb epidemioloģiski drošajā re -
žīmā pamatā notiks sporta un 
kultūras pasākumi. Savukārt 
per sonām bez Covid-19 sertifi-
kāta jārēķinās  ar pakalpojumu 
minimumu. Šāda kārtība pat-
laban noteikta līdz ārkārtējās 
situācijas beigām – nākamā gada 
11. janvārim.

Un, kā vienmēr, arī visgrūtā-
kajos brīžos, ir cilvēki, kuŗi dara, 
domājot par citiem. Mediķi pan-
dēmijas laikā strādā uz spēku 
izsīkuma robežas, tāpēc atbalsts 
un palīdzība viņiem ir kā gais-
mas stariņš tumsā. Rīdzinieks 
Igors Samovskis nolēmis ārstus 
un māsas atbalstīt, vakarā pēc 
darba viņus vedot mājās ar savu 
auto. Un, lai palīdzētu kaut maz-
liet aizmirst darbā pieredzēto, 
talkā nāk Igora suns – Lori, 
baltais Šveices vilks. Suņu mei-
tene, jūtot mediķu nogurumu, 
neļauj viņiem ļauties drūmām 
domām un savā ziņā ir kā psi-
choterapeits. Igors nav vienīgais, 
kuŗš palīdz mediķiem. Decem-
brī būs gads, kopš Liena Kriņ-
ģele  mēro ceļu no Rudbāržiem 
uz Stradiņa slimnīcu – viņa ir 
māsu palīdze vienā no noda -
ļām, kuŗā ārstē Covid-19 slim-
niekus. Liena ir mācījusies Rīgas 

1. medicīnas kolledžā par aprū-
pētāju un māsu palīgu. Kad vi -
ņas darba vieta darbu pārtrau -
ca, Liena nolēma pieteikties 
darbā Stradiņos, nevis saņemt 
bezdarbnieka pabalstu. Un viņa 
nav vienīgā. Darbā kollēgas ir  
arī no Saldus, Brocēniem, Tal-
siem, Madonas.  Pagājušajā ne -
dē ļā Zemessardzes 1. Rīgas Bri-
gādes Studentu Bataljona Zemes -
sargi, kājnieku bataljons ieprie-
cināja mediķus ar sarūpētajām 
dāvaniņām  Rīgas Austrumu klī-
niskajā universitātes slimnīcā 
(Gaiļezerā). Arī uzņēmums Skrī-
veru pārtikas kombināts savu 
pal dies mediķiem par viņu sma-
go un pašaizliedzīgo darbu pa -
teica, dāvinot saldu prieku – 
konfektes “Skrīveru gotiņas” Rī -
gas Stradiņa slimnīcas, Austru-
mu slimnīcas, Neatliekamās me -
dicīniskās palīdzības dienesta 
mediķiem,  slimnīcām Jēkabpilī 
un Daugavpilī. Protams, ikdienā 
mazo darbiņu, labu vārdu un 
mīļu vārdu ir daudz vairāk, te 
mi  nēju tikai dažus pamanā mā-
kos.

Šogad Lācplēšu diena bija klu-
sāka, bez gājieniem, lieliem kon-
certiem un pulcēšanās pilsētu 
laukumos.  Cēsīs – Pils parkā uz 
estrādes kāpnēm atkal iemir dzē-
jās Latvijas kontūra, jo šī tradi-

cija nepārtrūkst. Tā ir pirms 
daudziem gadiem iedibināta, 
kad, godinot Brīvības cīņas, tiek 
noliktas aizdegtas svecītes. Lai 
gan 11. novembrī vēl spēkā bija 
komandantstunda, un pēc asto-
ņiem vakarā bija jābūt mājās, 
cilvēki centās paspēt un nolikt 
savu svecīti. Ģimenes ar bēr-
niem, jaunieši, vecāka gadagāju-
ma cilvēki plūda kā lēna un 
līgana straume, nolika savu sve-
cīti, brīdi pastāvēja un devās 
prom, bet nākamie jau aizdedza 
savas svecītes, lai tās aizpildītu 
Latvijas kontūru. 

Svētu laiku daudziem Latvijas 
cilvēkiem gaišāku dara arī  Lat-
vijas paldies – valsts augstākie 
apbalvojumi: Triju Zvaigžņu 
ordenis, Viestura ordenis un 
Atzinības krusts par paveikto 
savai dzimtenei. Tā ir lielākā dā -
vana, kādu var saņemt par savu 
darbu – Latvijas paldies, tāpēc   
šī nedēļa man šogad ir īpaši 
svētki. Saņēmu ļoti daudz ap -
sveikumu un labu vārdu, arī zie-
dus no draugiem, kollēgām un 
paziņām. Mans paldies visiem – 
no sirds, jo bez Jūsu izpratnes un 
labiem vārdiem, brīžiem arī sve-
šinieku paustā atbalsta, garām-
ejot uz ielas, droši vien pietrūktu 
izturības, pat drosmes! Paldies, 
ka esat līdzās!  

Sveicam savu 
kolēģi Salliju, 
Latvijas valsts 

augstāko atzinību 
saņemot!
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“Brīvības pieminekļa balāde” 
Leonīds Breikšs

(…) Pacel augšup acis! 
Apstājies un vēro: 

Svēta ir šī vieta.  
Svēts ir brīdis šis.  

Gaiši mūsu zemi pati saule svētī,  
Gaiši mūsu tautu – Svētī debesis. 

(…)

Ikviena tauta un laikmets ap -
liecina savu garīgo esamību mo -
numentālās celtnēs, piemi nek-
ļos, kas nākamām paaudzēm 
kal po kā svēts mantojums un 
atgādinājums par nācijas ilgām, 
cerībām, cīņām un sasniegu-
miem. Arī latviešu tauta savu 
vārdu bija teikusi – tieši pirms 90 
gadiem, 1931. gada 18. novembrī 
tika likts pamatakmens brīvības 
idejas simbola – Brīvības piemi-
nekļa – būvniecībai Rīgas sirdī.

Doma par Brīvības pieminekļa 
celšanu  radās drīz pēc Brīvības 
cīņām (1918-1920). 1922. gadā 
toreizējais ministru prezidents 
Zigfrīds Anna Meierovics iero-
sināja Rīgas centrā celt piemi-
nekli Latvijas atbrīvošanas kaŗā 
kritušajiem kaŗavīriem. 1923. ga  dā 
sekoja valdības aicinājums tēl-
niekiem izstrādāt Brīvības pie mi-
nekļa projektu. Svarīgs bija kri-
tērijs, ka Brīvības pieminek lim 
cēlās, skaidrās un saprotamās 
formās jāizteic Latvijas atbrīvo-
šanas ideja. Tika organizēti divi 
pieminekļa projektu konkursi – 
1924. un 1925. gadā, bet neviens 
no metiem netika apstiprināts 
reālizācijai. Neapmierinošo re -
zul tātu dēļ izraisījās diskusijas, 
kas deva pamatu pat atteikties 
no pieminekļa celšanas un me  k-
lēt kādu citu, vairāk praktisku 
veidu – Brīvības tiltu pāri Dau-
gavai, Brīvības pili, vai ko citu. 

Pēc vairākiem vilcināšanās ga -
diem Brīvības pieminekļa celša-
nas darbs sāka virzīties raitāk, 
kad 1927. gadā nodibināja no 
partijām un citām grupām ne -
atkarīgu Brīvības pieminekļa 
ko  miteju, kas kļuva par noteico-
šo institūcija visos jautājumos, 
kas saistīti ar pieminekli. 1929. 
gadā tika izsludināts trešais pie-
minekļa projektu konkurss, un 
1930. gadā tika pieteikti 32 meti. 
Aizklātā balsojumā par archi-
tektoniski, plastiski un idejiski 
iespaidīgāko metu Brīvības iz -
teik smei atzina Kārļa Zāles pro-
jektu “Mirdzi kā zvaigzne”. Lai 
iegūtu naudas līdzekļus piemi-
nekļa celtniecībai, Latvijas pilsē-
tās un pagastos tika nodibinātas 
13 Brīvības pieminekļa ziedoju-
mu vākšanas komitejas. Tika iz -
platītas ziedojumu zīmes – 0,20, 
0,50, 1, 5, 10, 20 un 100 latu vēr-
tībā. Cilvēku atsaucība bija pār-
steidzoši liela, ņemot vērā, ka 
ziedojumu vākšana iekrita lai -
kā, kad Latvija piedzīvoja smagu 
eko nomisko krizi. Tas liecina –  
ja grūtā brīdī tautu vada kāda 
augstāka ideja, tad ikdienišķās 
rūpes un grūtības, visiem soli dā-
rizējoties, kļūst vieglāk pane sa-
mas. Un augstākā ideja bija tā, ko 
pauda iecerētais piemi neklis – 
latviešu tautas Brīvības ideja. 
Re  zultātā komitejām izde vās sa -
vākt ap trīs miljoniem latu.

Mag. hist. AGNIJA LESNIČENOKA,
Latvijas Valsts archīvs

Pirms 90 gadiem guldīts pamatakmens 
Brīvības piemineklim

Daudz diskusiju starp parti-
jām un sabiedrības pārstāvjiem 
vai rā ku gadu gaŗumā raisījās ap 
pie minekļa iespējamo atrašanās 
vietu – Pārdaugava, tagadējais 
Cen trāltirgus, Daugavmala. Valsts 
prezidenta Alberta Kvieša vērša-
nās Rīgas domē viesa skaidrību, 
un 1931. gadā tika nolemts, ka 
piemineklis atradīsies Brīvības 
bulvārī, kur iepriekš atradās Pē -
teŗa I pieminekļa postaments. 
1931. gada 18. jūnijā Rīgas pil-
sētas dome oficiāli ierādīja Brī-
vības piemineklim vietu Brīvī-
bas bulvārī. Pēc uzvaras trešajā 
metu konkursā tēlnieks Kārlis 
Zāle kopā ar architektu Ernestu 
Štālbergu uzsāka kopdarbu pie 
Brīvības pieminekļa projektē ša-
nas, un 1931. gada novembrī 
Iekš lietu ministrijas Būvniecības 
pārvaldē tika apstiprināts Brīvī-
bas    pieminekļa projekts. 

1931. gada 18. novembrī, valsts 
proklamēšanas 13. gadadienā, svi-
nīgā ceremonijā tika likts Brī-
vības pieminekļa pamatakmens. 
Pieminekļa vietā tika uzcelta tri-
bīne. Drīz tajā bija redzams pre-
zidents Alberts Kviesis. Tribīnei 
tuvumā, goda vietās – valdības 
vadītāji, diplomāti un Brīvības 
pieminekļa komiteja. Visiem go  -
da viesiem galvās īpaši cilindri. 
Pāri ļaužu pārpildītiem lauku-
miem un ielām skaļrunis nesa 
Valsts prezidenta Kvieša dedzī-
gos vārdus, ko radio pārraidīja 
visā Latvijā – “(…) šī gada valsts 

svētkiem ir sevišķi svinīgs no -
ska ņojums, jo mēs esam sapul-
cējušies likt pamatakmeni Brī-
vības piemineklim, kuŗa uzde-
vums ir paust paaudžu paau-
dzēm, cik dārga ir mūsu tautai 
brīvība, cik dārgi viņa ir izpirku-
si to ar savu varoņu asinīm un 
cik dārgi un augsti tā ir jāvērtē un 
jāciena nākamām paau dzēm, 
kuŗas šo dārgo un svēto manto-
jumu nekad nedrīkst iz  laist no 
rokām. Lai atceramies vi  sus tos, 
kas bija pie mūsu valsts neat-
karības šūpuļa no valsts pastā-
vēšanas pirmajām dienām līdz 
brīvības cīņu noslēgumam, kā 

arī visus tos, kas gatavojuši ceļu 
tautas brīvības un valsts neat ka-
rības mērķa sekmēšanai. (…) 
Mūsu tautas lielais vēsturiskais 
ideāls – atgūt sen zaudēto brī vī-
bu – ir piepildījies, bet tā vietā ir 
stājies jauns ideāls – baudīt šo 
brīvību uz visiem laikiem un ne -
kad vairs to neizlaist no rokām. 
Tamdēļ celsim Brīvības piemi-
nekli, kas, iemiesojot sevī brīv ī-
bas ideju, būs abu šo ideālu ap -
vienojums. Sabiedrība ir dzīvi 
atsaukusies Brīvības pieminekļa 
aicinājumam ziedot šim cēlajam 
mērķim. Tas rāda, ka Latvijas 
pil soņi augsti ciena savu brīvību 

un savu valsti. Komitejas vārdā 
izsaku dziļāko pateicību visiem 
ziedotājiem par viņu atsaucī -
gām sirdīm un vietējo komiteju 
locekļiem par viņu nenogur - 
s tošām pūlēm ziedojumu vāk ša-
nā. (…) Esmu pārliecināts, ka arī 
šodien un turpmāk ziedojumi 
neizpaliks, kaut arī grūtie laiki 
prasa ierobežošanos. Ir taisnība, 
ka sabiedrībai ir jāorganizē pla -
ša palīdzība trūkumcietējiem, 
kāds uzdevums patreiz nostā-
dāms pirmā vietā. Tāpat arī vai-
rojās kā fizisko, tā inteliģento 
bez darbnieku skaits, kuŗu grū-
tais stāvoklis rada nopietnas 

bažas un rūpes. Tāpat grūti laiki 
ir zemniekiem. Bet, no otras 
puses, mēs nedrīkstam izlaist no 
acīm, ka mēs nedzīvojam tikai 
šai dienai. Mūsu brīvība ir vēl 
jauna, tā ir jānostiprina, tāpat kā 
mūsu valsts, un šī mērķa veici-
nāšanai mums nekad nedrīkst 
trūkt līdzekļu. Stiprinot brīvības 
ideju, mēs stiprinām paši sevi un 
valsti. Stāvēsim tamdēļ droši pie 
Brīvības pieminekļa pamatak-
meņa likšanas ciešā pārliecībā, 
ka mums izdosies izvest darbu 
līdz galam. Ticēsim saviem spē-
kiem! Ticēsim, ka, ja mums ir 
izdevies pārvarēt visas līdzšinē -
jās grūtības, tas mums izdosies 
arī uz priekšu! Dievs, svētī Lat-
viju!”

Ceremonijas kulminācijā bla-
kus bijušā pieminekļa pama tiem 
iemūrēja kapsulu. Tajā bija laik-
raksti, naudas monētas, Triju 
Zvaigžņu ordeņi un raksts, kuŗā 
tika teikts: “Latviešu tauta pēc 
ilgām un grūtām cīņām 1918. 
gadā atguva savu brīvību un no -
dibināja savu neatkarīgu valsti. 
Daudzas paaudzes neatlai dīgi 
strādājušas šī mērķa sasnieg ša-
nai, gan kulturālā darbā, gan 
neatlaidīgās un ilgās cīņās pret 
svešinieku virskundzību, lai va -
ronīgos neatkarības kaŗos radītu 
savas tautas patstāvību un brīvī-
bu. Galvenās komitejas, daudzo 
vietējo komiteju un neskaitāmo 
ziedotāju vēlēšanās un griba lai 
piepildās! Lai pieminekļa celša-
nas darbs veicas sekmīgi! Lai 
piemineklis stalti paceļas valsts 
galvaspilsētā Rīgā, lai tas vien-
mēr un visiem, kas to redz, at -
gādina, ka mūsu tautai bijuši 
varoņi un nesavtīgi darbinieki, 
kas visu, pat savu dzīvību, zie-
dojuši tautas labākai nākotnei. 
Lai šis piemineklis visiem un 
vienmēr ir cēls atgādinājums 
tam, ka tikai tautas vienībai ir 
panākumi, ka vienīgi nesavtīgs 
darbs un spēja nest upuŗus var 
tautu celt un radīt paliekošus 
panākumus.”

Būvniecības gaita
1932. gada 25. augustā tika ie -

sākti pieminekļa centrālās da  ļas 
būvdarbi. Par pieminekļa būv-
niecības gaitu atbildīga bija Brī-
vības pieminekļa komiteja, ku -
ŗas sastāvā bija Brīvības pie - 
mi nekļa techniskās komisijas 
priekš sēdētājs un bijušais Rīgas 
pilsētas galva A. Andersons, Brī-
vības pieminekļa darbu sagata-
vo šanas komisijas loceklis inže-
nieris J. Jagars, tēlnieks K. Zāle 
un būvvadītājs architekts E. Štāl-
bergs. Komiteja pieņēma ar pie-
minekļa būvniecību saistītos lē -
mumus, plānoja darba gaitu un 
finances, periodiski atskaitījās 
par  darbu. Pieminekļa būvbirojs 
atradās Baznīcas ielā 8-26, Rīgā.

Interesantus illustratīvos un 
do  kumentāros materiālus sniedz 
Latvijas Valsts archīvā glabātais 
E. Štālberga dokumentu fonds 
LNA LVA F.95, kuŗā atrodami 
projekta plāni, architekta paša 
vei doti albumi ar fotografijām 
un piezīmēm par pieminekļa 
celtniecību. 

(Turpinājums 13. lpp.)

Brīvības pieminekļa celtniecība, 1930. gadu sākums // Avots: 
LNA Latvijas Valsts archīvs

Ar reklāmām noformēta pieminekļa nojume, zem kuŗas norisinājās pieminekļa būvniecības 
darbi. 1930.gadu sākums // Avots: LNA Latvijas Valsts archīvs
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Fotografijās redzam gan beto-
nē šanas un bruģēšanas darbus, 
gan skulptūru kalšanu un cita 
veida apstrādi.

Celšanas darbus sākot, tika 
domāts par pieminekļa celšanai 
izmantojamiem materiāliem. Ko -
miteja vispirms apstājās pie vie-
tējiem resursiem. Sākumā ti  ka 
apsvērts Allažu šūnakmens un 
pašu laukakmeņi, bet, izpētot 
ap  stākļus, izrādījās, ka tas nav ie -
spējams, jo pēc savas struktūras 
tie nebija piemēroti diferen cē tā-
ku formu izteiksmei, kā arī ne -
bija atrodami pietiekošā dau-
dzumā un viengabalainībā, lai 
tos varētu pielietot pieminekļa 
būvei. Īpaši pēc Brāļu kapu izbū-
ves Allažu šūnakmens vairs ne -
pietika. 

Komisija izšķīrās par akmenī 
ietērptu dobtu kodola konstruk-
ciju no dzelzsbetona, kas izturē -
tu apmēram 2500 tonnu lielo 
pie minekļa slodzi. Pieminekļa 
celšanai tika pasūtināts Italijas 
travertīns, kas ir akmens starp-
forma starp kaļķakmeni un mar-
moru, un tas tika paredzēts iz -
mantošanai apšuvumiem un ciļ-
ņiem. Savukārt tēlnieciskajām 
grupām tika pasūtināts sarka-
nais un gaiši zilais Somijas gra-
nīts, katru pieminekļa joslu ie -
turot citā krāsā, – pakāji un pir-
mo joslu sarkanā, otro joslu zil-
gani pelēkā krāsā. 1932. gada 19. 
septembrī ar kuģi no Italijas pie-
nāca pirmais sūtījums – astoņi 
travertīna bluķi svarā 120 ton-
nas, kas tika novietoti Muitas 
dārzā, kur notikusi arī bluķu 
apstrādāšana. Jau novembrī 
Kār lis Zāle pieskaldīšanu pabei-
dza, un bluķi bija piegādājami 
būvvietā to tālākai apstrādāšanai 
zem nojumes. 

Uz 1932. gada 20. oktobri bija 
izrakta būvbedre, izlauzta daļa 
veco pamatu, iedzīta rievsiena, 
iebetonēta liesā betona kārta un 
veikti citi darbi. Liepu gatves ie -
tvertā Brīvības bulvārī aiz dēļu 
aizžogojuma aktīvi klaudzēja 
āmuri un kalti. Visus pieminekļa 
celšanas darbus pēc iespējas vei-

ca pašu spēkiem, vienīgi Brīvī -
bas tēla kalšanas darbus uzticēja 
zviedru meistaram. 1933.gada 
sākumā tika uzcelta koka noju-
me un ceļamās ierīces konstruk-
ciju un akmeņu bluķu apstrā dā-
šanas vajadzībām. Projekta au -
tors Kārlis Zāle savā darbnīcā 
Polockas ielā 11, Rīgā, ģipsī iz -
veidoja metus un tēlu kompo-
nēšanu dabiskā lielumā, kas bija 
pamats tālākai tēlu izciršanai 
gan darbnīcā, gan būvvietā zem 
pieminekļa nojumes.

E. Štālberga fondā atrodams 
kādas reportāžas uzmetums, 
kas, iespējams, bija paredzēta 
atskaņošanai radiofonā: “Mikro-
fons ieslēgts Brīvības pieminekļa 
būves vietā! (…) Pašlaik mēs at -
rodamies augstās sētas iekšpusē. 
Tur – otrā pusē skrien tramvaji, 
dūc automašīnas, klaudz sim-
tiem gājēju soļi. Šai pusē latvie -
šu strādnieki cietajā granītā un 
bāli iedzeltenā travertīnā iekaļ 
tēlnieka Zāles veidotus tēlus. Re -
dzam desmitiem lielus pelēkā 
granīta bluķus. Tie ir Somijas 
izturīgākā granīta bluķi, un katrs 

no tiem sver līdz 20 tonnām. 
Daudzviet izmantots arī dzelzs-
betons. Tēli veidoti no granīta – 
sarkanā un pelēkā, ciļņi – no 
travertīna. Tagad esam iegājuši 
pieminekļa dzelzsbetona kodo -
la dobumā. Pagaidām tur no -
vietota kompresora mašīna, kas 
saspiež gaisu, ar kuŗa palīdzību 
tiek iedarbināti 15 katli tēlu vei-
došanai. 2800 kustību vienā mi -
nūtē. Tie pulsē un atskalda, un 
nogriež no cieta akmens gan lie-
lākus, gan mazākas drumslas. 
Darbnīca atrodas Daugavas pu -
sē. Te ir redzami apstrādāšanā 
vairāki travertīna bluķi. Zeme 
klāta no vienas vietas ar akme -
ņu – granīta un travertīna – šķem-
bām. No šejienes 20-tonnīgos 
gra nīta bluķus ar celtni uzceļ 
pieminekļa otrā joslā, apmēram 
divstāvu mājas augstumā.”

Pieminekļa būvniecības cetur-
tajā, noslēdzošajā gadā piemi-
neklis piedzīvoja terases, piemi-
nekļa apkārtnes un obeliska 
būvi, kas noslēdzās ar augstākā 
labuma zviedru kapara Brīvības 
tēlu 1935.gada pavasarī. Piemi-

nekļa pamats atrodas septiņu 
metru dziļumā. Viss pieminek - 
ļa svars ir  ap 250 tonnām,  augs-
tums 41 metrs, kas līdzvērtīgs 12  
stāvu mājas augstumam. Pie pie-
minekļa celšanas darbiem četrus 
gadus nemitīgi strādāja desmi-
tiem cilvēku, visiem kopā no -
strā dājot 308 000 darba stundas.

Darba rezultātā visa piemi-
nekļa kompozīcija runā latviešu 
tautai nozīmīgā simbolisma va -
lodā. Proti, pieminekļa kaltajos 
tēlos ietvertas vairākas tematis-
kās grupas, kas pauž tautas dzī-
ves pamatspēkus – pirmā piemi-
nekļa josla ietver fizisko un ga -
rīgo darbu, ģimenes dzīvi, paš-
aiz sargāšanās instinkta iemie-
sojumu kareivju tēlos. Nākamajā 
joslā lasāmi tautas sapņu un 
ideālu risinātāji – Vaidelotis ar 
kokli, Lāčplēsis, važu rāvēji, tau-
tas brīvības cīnītāji, kā arī latvju 
māte, kas svētī savus dēlus un 
meitas. Sāņus ciļņi izteic epizo-
diskos momentus no tautas pa -
gātnes cīņām un dziesmotā gara. 
Pāri šiem tautas dzīves reāliem 
un idejiskiem pamatiem trauc 
augšup slaids obelisks ar noslē-
dzošu cildenu gala akordu – 
Brīvības tēlu sievietes veidolā, 
kas paceltās rokās tur trīs zvaig-
znes – Latgales, Vidzemes un 
Kurzemes simbolus. Brīvības 
piemineklis atklāts 1935.gada 
18. novembrī. 

Vairāk ar pieminekļa vēsturi 
iespējams iepazīties arī LNA 
Latvijas Valsts archīva virtuālajā 
izstādē “Brīvības piemineklis 
1935-2015” – http://www.archiv.
org.lv/brivibas_piemineklis

Daudz brīnišķīgu seno foto-
grafiju un videomateriālus var 
skatīt arī LNA Kinofoto fono-
dokumentu archīva datubāzē 
wwww.redzidzirdilatviju.lv, 
me k  lē tājā ierakstot “Brīvības 
piemineklis”.

(Turpināts no 12. lpp.)

Cilnis pie uzejas Raiņa bulvāŗa pusē. 1930.gadu sākums. 
Avots: LNA Latvijas Valsts archīvs.

Akmens bluķu apstrāde ar pneimatisko kalšanu. 1930.gadu 
sākums // Avots: LNA Latvijas Valsts arhīvs

Ar pneimatisko kalšanu tiek veidota pieminekļa “Sargu grupa”. 
1930.gadu sākums // Avots: LNA Latvijas Valsts archīvs

Pieminekļa tēlu atsegums pirms iesvētīšanas. 1935. gada 
novembris // Avots: LNA Latvijas Valsts archīvs

Ģipsī izkaltie tēlu modeļi Kārļa Zāles darbnīcā. 1930.gadu 
sākums // Avots: LNA Latvijas Valsts archīvs
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Aicinām piedalīties!
Eseju konkurss jauniešiem par Gustava Zemgala un viņa 

laikabiedru devumu Latvijai
Valsts prezidents Gustavs Zemgals (1871-1939) 

un viņa laikabiedri vairākas desmitgades pirms 
Latvijas valsts nodibināšanas aktīvi veicināja lat vie-
šu sabiedrisko dzīvi un kultūru. Kopīgu ideālu va -
dīta, šī latviešu sabiedrisko darbinieku paaudze arī 
pasludināja Latvijas Republiku, spēja iedvesmot sa -
biedrību tās aizstāvēšanai un sekmīgai veidošanai.

Lai mūsdienu skolu jauniešos veicinātu interesi 
par Valsts prezidentu Gustavu Zemgalu un viņa 
laikabiedriem, aicinātu domāt par vērtībām, ko tie 
sava mūža laikā aizstāvēja un apliecināja, Gustava 
Zemgala 150. jubilejas gadā tiek izsludināts eseju 
konkurss “Gustavs Zemgals un laikabiedri: vē s -
turiskais devums un vērtības nākotnei” ar balvu 
fondu 1000 EUR apmērā.

Konkursā individuāli aicināti piedalīties Lat-
vijas vispārizglītojošo un speciālo mācību iestāžu 
9. līdz 12. klašu skolēni, un profesionālo izglītības 
iestāžu 1. līdz 4. kursu audzēkņi, kā arī atbilstoša 
izglītības posma diasporas latviešu skolēni. Katrs 
konkursa dalībnieks var iesniegt vienu darbu 

1000-1800 vārdu apjomā, kas veidots kā argu-
mentēts pārspriedums. Darbu iesniegšanas ter-
miņš – 2022. gada 31. janvāris. 

Konkursa patrons ir Gustava Zemgala ģimene, 
bet organizatori – Latvijas Universitātes fonds un 
Latvijas Nacionālais vēstures mūzejs. 

Darbus vērtēs Toms Ķikuts; Laila Kundziņa, 
Lat  vijas Universitātes fonda izpilddirektore; Ēriks 
Jē  kabsons, LU Vēstures un filozofijas fakultātes pro-
fesors; Roberts Ķipurs, Vēstures un sociālo zinību 
skolotāju biedrības valdes loceklis; Astrīda Burbic-
ka, LNVM Izglītības un komunikācijas departa-
menta vadītāja.

Eseju konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2022. 
gada 28. februārim LNVM tīmekļvietnē www.
lnvm.lv. Ar 1., 2. un 3. vietas ieguvējiem LNVM sa -
zi nāsies personīgi.

Ja epidemioloģiskā situācija būs droša, 2022. gada 
maijā LNVM rīkos klātienes pasākumu visiem 
eseju konkursa dalībniekiem.

Informācija atrodama mājaslapā www.lnvm.lv

“Vēsture ir nebeidzams stāsts”
Latvijas Nacionālās vēstures mūzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā, Dr. 

hist.  Toms Ķikuts intervijā  Ligitai Kovtunai

Toms Ķikuts: “Īstenībā jau būt polītiķim nav 
nekas slikts – tas kalpo kopīgajam sabiedrības 
labumam. Jautājums ir vien par to, kādas ir tās 
kvalitātes, kas konkrētajam polītiķim piemīt.”

Šajā mūsu laikraksta numurā 
publicējam aicinājumu jaunie-
šiem Latvijā un diasporā pie   da-
līties eseju konkursā par Lat  vijas 
Valsts prezidentu (1927-1930) 
Gustavu Zemgalu un viņa laika-
biedriem. Kāpēc tieši par viņu?

Pirmkārt – mums, konkursa rī -
kotājiem, ir pārliecība, ka tieši caur 
vēsturisko personību biografijām, 
ko bieži vien zina tikai virspusēji, 
var vislabāk un vistiešāk ieintere -
sēt – īpaši jauniešus – par savas 
valsts vēsturi. Katrā ziņā vairāk 
nekā ar apgalvojumiem un fra-
zēm, kas izlasāmas vēstures grā-
matās. Ir taču interesanti uzzināt, 
kā cilvēks, kuŗš aizņemts savā 
tiešajā darbā, spēj būt sabiedriski 
aktīvs un ieinteresēts, aizraut citus, 
turklāt laikā, kad savas valsts vēl 
nav, domāt par tās nākotni, kul tū-
ru, cīnīties par to. Un galvenais – 
kā šāda cilvēka dzīves izpratne un 
vērtību sistēma, darbojoties šai   
ļoti spraigajā un sarežģītajā valsts 
tapšanas laikā, uzdrošinoties un 
nesavtīgi strādājot, var ietekmēt 
visas tautas pastāvēšanu savā na -
cio nālajā valstī. Gustava Zemgala 
piemērs ir ļoti iedvesmojošs. Tur-
klāt sakarā ar viņa 150. dzimšanas 
dienu šogad ir veiktas daudzas 
iestrādes – konference Rīgas pilī, 
ārtelpas stendu izstāde Esplanādē 
(kuŗa līdz 20. novembrim aizceļo-
jusi uz Tukumu), raksti medijos 
utt. Eseju konkursa iecere radās kā 
dabisks turpinājums. To rosināja 
Zemgala ģimenes, īpaši viņa 
maz mazdēla Mārtiņa Anderso - 
na (ALAs jaunievēlētā priekšsēža. 
– L. K. ) iniciātīva. 

 Vai un kā tas “iet rakstā” ar 
nākamajām Saeimas vēlēšanām, 
kad atkal būsim izvēles priekšā – 
kādus valstsvīrus sev gribam? 

Gustava Zemgala personība ļoti 
“piestāv” polītiskās dzīves rakstu-
ro jumam. Piemēram, atšķirībā no 
Latvijas pirmā prezidenta Jāņa 
Čakstes, kuŗš bija piesardzīgs at -
tiecībā uz polītiskajām partijām un 
neiesaistījās to iekšējā dzīvē, Zem-
gals bija pat savas partijas – “De -
mo kratiskā centra” “lokomotīve”, 
kopā ar viņu bija Pēteris Jurašev - 
s kis, Kārlis Skalbe, Berta Pīpiņa u. c. 
Ja ir šādi domubiedri, līdzgaitnie -
ki un ideja, tad jāiet uz priekšu, 
“nekautrējoties” no polītiskās pie-
derības kādai partijai. Un sava po -
zicija ir jāskaidro vēlētājiem, cit-
kārt jāuzdod neērti jautājumi opo-
nentiem utt. Īstenībā jau būt polī-
tiķim nav nekas slikts – tas kalpo 
kopīgajam sabiedrības labumam. 
Jautājums ir vien par to, kādas ir 
tās kvalitātes, kas konkrētajam 
polītiķim piemīt.

Zemgals prata atrast atpakaļce -
ļu polītikā arī pēc tam, kad bija 
beigusies viņa prezidentūra, ‒ kļu-
va par Saeimas deputātu, bija fi -
nanču ministrs. Acīmredzot tā viņš 
saprata savu misiju – savus polī tis-
kos ideālus turpināt un iedzī vināt. 
Gustavs Zemgals šādā ziņā tiešām 
ir ļoti interesants piemērs Latvijas 
polītiskajā dzīvē. 

Vai Gustava Zemgala dzīve un 
darbība ir jūsu kā vēsturnieka 
pētniecības tema? 

Nē! Tā kā esmu “mūzeja vēs tur-
nieks”, nevaru atļauties nodoties 
kādas vienas temas pētniecībai ‒ 

tas vairāk izdodas pētniekiem aka-
dēmiskajās institūcijās. Mūzejā jā -
strādā pie dažādām aktuālām te -
mām. Zemgals bijis viena no mūsu 
šābrīža “aktuālitātēm”. Vienlaikus 
esmu nodarbināts arī citas tema-
tikas darbos. Bet – savulaik, strā-
dājot pie vēsturisko eseju krājuma 
“Latvijas valsts dibinātāji”, radās 
ie  cere personību pētījumus padzi-
ļināt. Mēs, trīs vēsturnieki – Tālis 
Pumpuriņš  no Cēsu Vēstures un 
mākslas mūzeja, es un Imants Cī -
rulis no Latvijas Nacionālā vēstu-
res mūzeja uzrakstījām 39 esejas, 
tostarp – par Gustavu Zemgalu, 
un par viņu tika savākts ļoti plašs 
un interesants materiāls. Tad ju -
bilejas gadā talkā nāca Mārtiņš 
Andersons ar savām iniciātīvām 
un praktisko pienesumu. 

Esmu novērojusi, ka Latvijā ir 
kupls pulks jaunu cilvēku – vēs-
turnieku kā akadēmiskā, tā mū -
zeju vidē. Vai tā tāda tendence? 
Un kas rosina, pievelk? Jaunie-
šiem, ko aicinām piedalīties kon-
kursā, būtu interesanti to zināt. 

Jūsu novērojumi gan īsti neat-
bilst patiesībai – atrast labu, pie mē-
rotu vēsturnieku ļoti daudzvei dī-
gajam mūzeja darbam nebūt nav 
viegli. Darbs ir gan interesants, bet 
ļoti sarežģīts – bez paša zināšanām 
vēl arī jāspēj vēstures stāstu izstā -
stīt mūzeja apmeklētājiem, tātad 
jābūt stāstnieka dotībām un nepie-
tiek tikai ar interesi  par pagātni. 
Sarežģīts arods, bet nenoliedzami – 
interesants, aizraujošs. Sevišķi mū -
zejā jābūt īpašam skatījumam uz 
pasauli – kopsakarībās, kas caur 
pa  gātnes notikumu nozīmību ļauj 
izprast un ieraudzīt arī tagadnes 
norises. 

Un tomēr – ir jaunie ļaudis, 
kas, piemēram, Ložmetējkalnā 
izspēlē cīņu ainas...

Tas priecē, ka vēstures draugu 
loks ir plašs. Profesionālajā vidē ar 
visiem tās nosacījumiem un da  žā-
dajiem uzdevumiem neiet tik viegli. 

Kur Nacionālais vēstures mū -
zejs šobrīd ir izvietots? Rīgas pils 
spārnā joprojām notiek rekon-
strukcijas darbi.

Daļa mūzejnieku šābrīža ap -
stākļos strādā attālināti, bet, teik-
sim, restaurātori jau nevar strādāt 
“no mājām”... Noteikti jāizceļ po -
zitīvais fakts , ka mūsu krātuve un 
darba telpas atrodas Rīgā, Pulka 
ielā, Pārdaugavā, unikālā, ērtā ēkā, 
kas celta tieši mūzeju krājumu 
vajadzībām. Līdz šim – kopš 150 
gadiem, kad Nacionālais vēstures 
mūzejs tapa Rīgas Latviešu bied-
rības telpās, mitinājāmies dažādos 
namos, lielākoties nepiemērotās 
telpās.    

Joprojām ekspozīcija atrodas       
t. s. “Saktas” mājā, Brīvības ielā 32, 
kur tā arī atradīsies līdz Rīgas pils 
rekonstrukcijai, kā plānots 2024. – 
2025. gadam. Tiesa gan daļējai re -
konstrukcijai, jo pilnīgai pārbūvei 
pagaidām nepietiek līdzekļu. Ti k ai 
vēlāk pilī ceram izvietot visap tve-
rošu ekspozīciju, sākot ar Latvijas 
pirmajiem iedzīvotājiem līdz mūs-
dienām. 

Ir vēl divas nodaļas – Tautas fron-
tes mūzejs Vecpilsētas ielā, tieši par 
Trešās atmodas vēsturi, un “Dau-
deri” Sarkandaugavā, bijušajā Kār-
ļa Ulmaņa rezidencē. Šeit ekspo-

zīciju izveidoja 1980. gadu beigās, 
Atmodas pirmsākumos, pateico-
ties Vācijas tautieša Gaida Grau-
diņa dāvinājumam. Tur tieši šo -
brīd ekspozīciju atjauninām, to -
starp ar Graudiņa kunga atbalstu. 

Ir svarīgi, lai ekspozīcijas un citas 
mūzeja darba formas būtu pie sai-
stošas. Vēsture ir vēstījums, stā sts, 
kas jāstāsta, un tam svarīgs ir ne 
tikai saturs, bet arī forma.

Kā kļuvāt par vēsturnieku?
Kādu vairāk interesē, kas noticis 

pirms tevis, citu – mazāk. Mani jau 
kopš bērnības interesēja. Lasīju 
padomju laika vēstures grāmatas 
un brīnījos par tiem dīvainajiem 
formulējumiem un valodu, vār-
diem, ko šodien vairs nelietojam, 
kā, piemēram, “buržuāziska valsts”... 
Būdams uzcītīgs cilvēks, pēc Lim-
bažu 3. vidusskolas beigšanas ie -
stājos Latvijas Universitātes Vēstu-
res fakultātē un to pabeidzu.

Mani aizrāva ekspedīcijas, ar  chī-
vu braucieni. Par disertācijas temu 
izraudzījos – “Latviešu zemnieku 
kolonijas Krievijas impērijas Eiro-
pas daļā”, tas ir, emigrāciju 19. gs. 

otrajā pusē. Mani interesēja motī-
vācija, kāpēc latvieši – un arī igau -
ņi – dodas tieši turp, ja, teiksim, 
kaimiņi lietuvieši, poļi un ebrēji 
devās uz Ameriku. Mana versija – 
tas bija mūsējo ideāls, kas saistās ar 
piederību zemniekiem, vēlēšanos 
būt saimniekam. Atšķirībā, pie mē-
ram, no lietuvieša – sīkzemnieka, 
kas tomēr bija “plikāks un naba-
gāks”, latviešu zemniekam bija acu 
priekšā priekšzīmīgu saimnieku 
tēls. Un vēl lietuviešiem arī poļi    
un ebreji “rādīja priekšzīmi” – do -
ties pāri okeanam. Latviešu un 
igauņu “ideāls” bija prasmīga ze -
mes apsaimniekošana – noskatīta 
kā muižā, tā pie turīgiem saimnie-
kiem, kuŗi, labi un čakli strā dājot, 
bija tapuši turīgi un cienīti.

Vai, braucot turp ekspedīcijās, 
nācies sastapt to laiku latviešu 
atvases? 

Maz, maz... Kādā no ekspe dī ci-
jām Baškīrijā, Krievijas Federācijā, 
piedzīvoju to skaudro brīdi, kad 
apzinies, ka  tiešām satiec pēdējo 
ciema iedzīvotāju, kas runā latviešu 
valodā. 

Ārzemju latviešu un viņu 
organizāciju darbības prioritātēs 
ir archīvu mājupceļš uz Latviju. 
Kā strādājat šai jomā? 

 Nesen mūsu krājumos nonāca 
Amerikas Priedaines, Ņūdžersijā, 
etnografiskā kollekcija. Piebildīšu, 
ka Nacionālajā vēstures mūzejā 
glabājas apjomīgākā šāda etno gra-
fisko materiālu kollekcija, vākta  
jau no 19. gs. beigām. 

Mēs savulaik rakstījām par 
Viļa Gulbja apbalvojumu kollek-
ciju, kas, pateicoties Amerikas 
latviešu jaunākās paaudzes pār-
stāvja – advokāta Matīsa Kukai -
ņa profesionālajai rīcībai, arī 
nonāca jūsu mūzejā.

Tās ir ļoti vērtīgas liecības, kas 
tiek kārtotas atjaunotajai ekspo zī-
cijai minētajā Brīvības bulvārī 32. 
Vilis Gulbis bija viens no Latvijas 
valsts dibinātājiem, kas redzams 
arī vēsturiskajā 18. novembŗa foto. 
Vērtīgas lietiskās un dokumentālās 
liecības mums solījusies gādāt arī 
Gustava Zemgala ģimene, par ko 
pateicība Mārtiņam Andersonam.

Piebildīšu, ka arī šodienas liecī-
bas ir ļoti svarīgas. Kas tikai neno-
nāk mūzejā, lai taptu saglabāts 
rītdienai, tostarp kovida maskas 
un vakcīnu pudelītes, tiklab kā pla-
kāti, afišas, sarīkojumu program-
mas un foto! Citkārt mazs vēstī -
jums uz papīra lapiņas vēstur nie-
kam ir vērtīgāks par kārtējo atsū-
tīto ordeni vai gredzenu. Tāpēc 
aicinu – lūdzu, sūtiet, bet arī uzti-
cieties vēsturnieku vērtējumam 
par mūzejam piedāvāto (citādi 
mūsu plaukti ielūzīs!). Bet galve-
nais – neizmest un piedāvāt. Sazi-
nieties ar mums: Latvijas Nacionā-
lais vēstures mūzejs, Pulka iela 8, 
Rīga, LV-1007, muzejs@lnvm.lv, 
www.lnvm.lv

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”
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T R I M DA S  P E R S O N Ī B U  PA Š P O R T R E T I

Bija īstens ziedu laiks, es pati 
vienīgā palīgos savai pasaulē 
laidējai. Laiks – 1931. gada 29. 
maijs Rīgā. Es, pirmdzimtā, Gun -
dega un Laila jaunākās māsas. 
Agrā bērnībā Pārdaugavā – dziļi 
sniegi mazām kājām, gaŗas pie-
nenes pavasaŗos, nama dārzā 
ogas un āboli, gājieni uz mā  mi-
ņas brāļa dārzniecības puķu or -
ģijām. Bieži braucām arī Dau-
gavai pāri – tur brīnumu un 
satraukumu pilnas operu izrā-
des, grāmatu veikali, zvēru dārzs 
ar Ķīšezeru svētdienu priekiem – 
mīļā pilsēta. Ļoti man patīk 
dzie dāt un dejot – tā, četru gadu 
vecumā aizvesta pirmoreiz uz 
baleta izrādi operā, atceros sevi 
izraujamies māmiņai no rokām 
un skrienam uz skatuves pusi ar 
saucienu: “Es ar’ gribu dejot, es 
ar’ gribu dejot!” Esmu patstāvīga 
un arī iespītīga – mana pirmā 
slīkšana, sekas māmiņas rokas 
noraidīšanai, šķērsojot laipu pār 
dziļu, saltu ūdeni; tad vēl atce-
ros, izlecu no vēl ejoša autobusa 
par ātru ārā, lai tikai varētu darīt 
to pati, ne māmiņas vadīta – kad 
nu redzu autobusu braucam 
pro jām, asaras birtin birst, jožu 
nopakaļis; kādas kundzes, ro -
kas somiņas vicinādamas, skrien 
autobusam priekšā un kliedz: 
“Šofer, bērns, šofer, bērns!” 

Dzīvoklī grāmatu pilnas visas 
malas, bieži tur grozās tēva un 
mātes baltu filoloģijas studiju 
biedri “ramavieši” – Kārlis Dra-
viņš, Kārlis Plukšs, Krišjānis An -
cītis, Oskars Freimanis un citi, 

BAIBA BIČOLE

kas aprunājās arī ar mazajiem 
meitēniem. Tēvs allaž ieracies 
savu skolnieku darbu kalnos vai 
citās rakstu un sabiedriskās iz -
darībās aizņemts, īstā audzinā-
tāja māmiņa. Gan atminos arī 
viņu sēžam ar rakstāmo – dze-
joļi, recenzijas, korrektūras, sau-
le apmirdz viņas pieliekto galvu 
un tintes pudeli uz galda. Jau 
pirms piektās dzimšanas dienas 
pati sarotaļājos ar burtiem, ābeci 
dabūju redzēt tikai vēlāk, māsai 
mācoties lasīt. No tā laika vis-
mīļākā dāvana grāmata, pirmā 
lasāmviela latviešu tautasdzies-

mas. Rakstīšana izraisās pati no 
sevis, it kā tā jau vajadzētu būt, 
ka lasītājs arī raksta, – visos 
manos rakstu lēcienos un klu -
pienos mīlestībā noraudzījusies 
māmiņa, tēvs tā paslepen, nemā-
cīdams, tik smaidā pamudi nā-
dams. – Agrās bērnības vasaras 
sākas ar gaŗiem, gaŗiem brau-
cieniem. Ar Krustpils ātrvilcie-
nu ceļš pie tēva vecākiem Biržu 
pagasta Biķerniekos, kur viņi 
saimnieki. Sagaida vectēvs ar vi -
joli un jokiem, vecmāmiņa ar 
mil zu bļodu cukurotu zemeņu. – 
Ar Berlīnes ātrvilcienu brau cam 

pie māmiņas radiem Jel gavas 
apriņķī. Aiz Jelgavas – ze  meņu 
meži, kur māmiņas dzies mas 
viegli skrien, mēs kā ieviņas upes 
līcītī, pērkonu sacelšanās Zem-
gales līdzenumā...

1941. gadā – it kā uz laiku ti - 
kai – ar visu iedzīvi pārceļamies 
uz Biržiem pie vectēva un vec-
māmiņas. Tas laiks iesūcas manī 
ar visām zemes smaržām un no -
risēm mūžam dziļi. Ziemas sko-
las gaitām izbeidzoties, esmu i 
ganu meita, i siena grābēja, la -
bības vedēja, govju slaucēja, un – 
“grāmatu tārps”, kā mani saukā. 
Reiz gan izlavos cukurbiešu ra -
vēšanai, palienot zem jāņogu 
krū miem ar Daugavas žurnālu 
kaudzi klēpī.

1944. gada vasara bēgļu pa -
jūgos čigāniska. Jumtam dažreiz 
egļu zari, mīkstumam bieži vien 
siena klājs. Mums, bērniem, tīrā 
izprieca. No jūlija līdz novem-
brim tā braucot, apskatīta laba 
daļa Vidzemes un Kurzemes, 
redzētas daudzas īpatas latviešu 
lauku mājas un to ļaudis.  Mana 
dzīvā un skaistā Latvijas mācī -
ba! – Novembŗa tumsā aiz mums 
paliek Liepāja, Latvija, mans 
bērna laiks. 

Vācijas gadi latviešu skolas 
gadi, daudz jauku atmiņu. Ne -
bijis ceļojumu uz tās zemes vē s-
turiskajām pilsētām, pilsētiņām, 
Alpu kalniem, varētu likties, ka 
nemaz neesmu svešā zemē, jo 
allaž izgadījies dzīvot lielā lat -
viešu kolonijā. Vietējās vācu 
pilsētiņas būtu varējušas vilināt 

tikai ar kino izrādēm, nekas cits 
tur nenotiek. Pirms izceļot uz 
Ameriku, iznāk ilgāku laiku 
uzturēties Minchenē – tur daudz 
baudīts acīm, jo viss cits tajā 
laikā par dārgu. Savā dzimšanas 
dienā gan dabūju no vecākiem 
dāvanā biļeti uz “Aīdas” izrādi 
Minchenes operā, man tas kā 
ieiešana krāšņā dārzā. 

1950. gadā uz Ziemsvētkiem 
esmu pirmoreiz Ņujorkā, gan 
tur nepaliekot. Gala mērķis Bal-
timora Merilendā. Darbs, vaka-
ros mācības, naktī grāmatas, gri-
bas iet arī uz koncertiem, mū -
zejiem, latviešu sanākšanām, ta -
nīs aktīvi līdzdarbojoties, – bei -
dzot sāk gaišā dienas laikā darbā 
ķēmi rādīties. Pirms pilna laika 
studiju uzsākšanas jāatvelk elpa. 
Tajā laikā uzsāku pārī soļošanu, 
iegūdama Ilmāra Rumpētera               
uzvārdu un savam gleznu prie-
kam dzīvu nesēju. Ja pirms tam 
“Ulubelē” un “Rakstos” kādi nie-
ki iespiesti, tad šis notikums 
mani pasprūdī īstas pantu gāz-
mas. Bet tas jau tikai iejavs, līdz 
maizes cepšanai nemaz netieku, 
atskrienot mazajam Arvilam, 
pēc uzsākot strādāt, balstot Il -
māra mākslas studijas. – Ap 
1958. gadu, ļāvusies jauniem 
paliem, par jaunu satvēros ar 
rakstāmo. Tā pastarpām Arvila, 
Ritas un Arta audzināšanai ra -
dušies arī dzejoļi. Ir bijis jā  rak-
sta, bet – tikdaudz vēl neapzi -
nātu ceļu, krāsu un skaņu! Var-
būt par šodienu varēs runāt rīt.     

Kad biju tāda izstīdzējusi mei-
tene, zināju, ka reiz šis brīdis 
pi enāks: būs jāraksta autobio-
grafija.

Toreiz biju pārliecināta, ka no 
manis iznāks liela rakstniece, un 
uztrauca tikai tas, ka, citu rakst-
nieku biografijas lasot, šķita, ka 
šie briesmīgi skolās gājuši – drau-
dzes, apriņķa, pagasta un nez 
kādās vēl. Kā tas izskatīsies, ka 
man viena pati skola – Franču 
licejs? Nelīdzēja arī, ka tai pašā 
licejā mācījos ilgi un pamatīgi, 
kādu gadiņu pa virsu. Mācīties 
nepatika nemaz, tikai grāmatas 
lasīt. Beidzot tomēr vienu gadu 
gāju, gatavības apliecību dabūju 
itin glītu ģimnazijā, kas pār mai-
ņas gados bija nodēvēta par 5. 
Rīgas Valsts ģimnaziju.

Licejs bija laba skola ar ļoti 
nacionālu audzināšanu un augs-
tām prasībām, bet otra skola pa -
liks jaukā atmiņā, jo tai skolā ļoti 
cienīja mākslu. 

Vēlāk sev par pārsteigumu stu-
dēju Pinebergā, tad Minsteres 
uni versitātē, galvenokārt psīcho-
loģiju. Tai laikā apprecējos ar 
Modri Zeberiņu, un pirms izce-
ļošanas studijas bija jāpārtrauc, 
jo piedzima meita Dace. 

Atcerējos, ka man pašai arī  
bija jāpiedzimst. Parasti saka, ka 
piedzimst tādā un tādā ģimenē, 
kaut piedzimu slimnīcā 1923. 
gada 3. februārī. Lai jau būtu, 
piedzimu tirgotāja un, kā mēdz 

DZIDRA ZEBERIŅA  
teikt – namsaimnieka Friča Nā -
runa ģimenē. 

Mana krustmāte, tēva vecākā 
māsa, bija liela grāmatu lasītāja, 
un viņas rokassoma allaž bija 
pilna ar dzejoļiem, kas izgriezti 
no avīzēm. No viņas man inte re-
se par literātūru un dzeju. Ģim-
nazijas gados zināju simtiem 
dzejoļu no galvas, katrai jū  tu 
noskaņai bija piemērots dzejolis, 
ko tad varētu skaitīt klusi vai 
skaļi, skumjos brīžos bieži ap -
raudādamās.

Pati tomēr neviena dzejoļa ne -
esmu uzrakstījusi un mazliet 
skai šos, ja mani dēvē par dzej-
nieci.

Šo to rakstīt sāku jau agri un 
atceros, ka, Fantomasa krimināl-
seriju un Vollesu salasījusies, sa -
rakstīju tādu kā noziedznieku 
arodbiedrības žurnālu, kur visa 
darbība notika Amerikā. Devu 
skolas biedriem par diviem san-
timiem (kā jau tirgotāja meita!) 
lasīt, bet šie negribēja, jo neva -
rēja manu rokrakstu salasīt. Ja 
nebūtu rakstāmmašīnu, droši 
vien neviens mans stāsts nebūtu 
iespiests vēl tagad.

Astoņu gadu vecumā iznāca 
izsmiekls un nepatikšanas citāda 
veida rakstu dēļ – biju sarakstī -
jusi mīlestības vēstules kādam 
zēnam manā klasē. Nekad ne  do-
māju tās nosūtīt, bet to mans 
brālis Laimons, trīsarpus gadus 
vecāks, nevarēja saprast un “iz -

pa līdzēdams” vēstules nogādāja  
līdz tam slepeni mīlētajam zē -
nam. Tas mani apkaunoja tā, ka 
pēc tam vēl ilgus gadus mīlēju 
tikai klusībā, kā to jau biju da -
rījusi piecu gadu vecumā, kad 
trakoti mīlēju mūsu šoferi. 

Mans pirmais iespiestais darbs 
parādījās pēdējos Jāņos Latvijā, 
Daugavas Vanagos, bija tāds ne 
īsti stāsts, ne tēlojums. Laik rak - 
 s tam bija vēstuļnieks, kur Au  ku-
perons daudzu iesācēju pirmos 
kucēnus lingāja papīrkurvī, bet 
manu gabaliņu paslavēja, ak, to 
laimi! Neesmu uzzinājusi, kas  
tas Aukuperons bija. 

Pirmo reizi lietoju pseudoni-
mu Dzidra Dauda (Daudas bija 
mūsu mājas Siguldas pagastā, 
kur pavadīju bērnības un jau-
nības skaistākās vasaras).

Esmu vāja rēķinātāja, bet nav 
grūti saskaitīt manus darbus: 
Romāns “Ūpji”, kopā ar Modri 
Zeberiņu. 

“Viesības ar spokiem”  – stāsti 
ar Modŗa Zeberiņa stāstiem un 
novelēm. Vēl citi gabali perio-
dikā, tomēr ne  pietiekami, lai 
ļautiņi manu vārdu saistīt ar 
literātūru, nevis PAVĀR GRĀ-
MA TU...

Nu nekas. Savu rakstīšanu ta -
gad vairs neņemu pārāk nopiet-
ni. Man pašas stāstiņi šķiet kā 
tāda zvirbuļa dziesma – kad nav 
nekā labāka, var papriecāties arī 
par čiepstienu, bet zvirbulis pats 

droši vien varētu tīri labi iztikt,  
to troksni netaisījis. 

Šobrīd man patīk dzīvi dzīvot, 
ne aprakstīt. Varbūt kādreiz tas 
mainīsies, varbūt arī ne.

Bohēmiete neesmu. Nedzeŗu 
nemaz, man labāk patīk apreibt 
no valša. Piesmēķētās telpās daž-
reiz topu slima, tad jābēg no cil-
vēkiem, kaut man patīk cilvēkus 
vērot, sevišķi īpatņus. 

Mīlu dabu, nīkstu, ja man nav 
zemes, kur rušināties, un esmu 
pilnīgi traka uz puķēm. Dzīvnie-
ki zin, ka var mani apcelt. Šo zie-
mu baroju astoņus paklīdušus 
kaķus. Kādreiz biju draugos ar 
vāverēm. Dzīvniekos, tāpat kā 
cilvēkos, tīk atklāt atšķirīgas 
raks turu īpašības. 

Vārīt un cept man patīk tādēļ, 
ka tas ir radošs darbs. Tikai sie-
vie tes bez izdomas – un bez dros-
mes – domā, ka tas ir “prasts”, 
viņām nepiemērots darbs. 

Kad gāju skolā, nesu mājā 
piecniekus, bet maz citu atzīmju, 
māte brīnījās, kas no manis iz -
nākšot. Man šķiet, ka viņa brīnās 
vēl tagad. Ja kaut ko daru, tad 
daru to vai nu ļoti labi, vai bries-
mīgi slikti. Tāpat izjūtās – vai nu 
kaut kas patīk ļoti vai riebjas; 
mīlu vai nīstu.

Vairāk par visu man riebjas 
meli, nepatiesība cilvēku attiek -
s mēs un izlikšanās. Neciešu arī 
mākslīgas puķes. 

Biografijā būtu jāmin nodar-
bošanās. Esmu Amerikā strādā-
jusi veikalā, tad birojā. Gāju mo -
derno deju skolotāju kursos, bet 
atradu, ka ēdnīcas vadītājas 
darbs ir labāk atalgots, kaut nē -
ģerus izrīkot nav viegli. Pirms šī 
darba ķēros, beidzu viesnīcu dar-
binieku neklātienes kursus. 

Vai nu man trūkst latviska 
darba tikuma, jeb neesmu atra-
dusi darbu, kam varētu pilnīgi 
pilnīgi nodoties – cik esmu strā-
dājusi, darīju to tikai tādēļ, ka 
vajadzēja pelnīt iztiku. 

Ja bērnībā uztraucos, ka ne -
varēšu minēt pietiekami daudz 
skolu, tad par vārdu trūkumu 
nebūtu jābēdājas. Vispirms biju 
Nāruna, tad Zeberiņa, nu pri-
vātajā dzīvē esmu Damerel.  
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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. 43) 
atrisinājums

Līmeniski. 4. Periskops. 7. 
Krīki. 8. Indra. 9. Regālijas. 10. 
Galete. 11. Ass. 13. Bazuka. 18. 
Vaidava. 21. Pepino. 23. Aksels. 
24. Degā. 25. Utis. 26. Āfrika. 28. 
Obrēta. 29. Blīdene. 34. Baumas. 
35. Isa. 37. Kumiss. 38. Ietiepīga. 
39. Skals. 40. Vilma. 41. Abitūrija. 

Stateniski. 1. Tirāna. 2. Skaits. 
3. Brigas. 4. Pirita. 5. Sislas. 6. 
Franko. 12. Sedi. 14. Gaigala. 15. 
Svitene. 16. Seifs. 17. Pilis. 19. 
Istra. 20. Elite. 22. Oda. 23. Aso. 
27. Ūdrs. 30. Batika. 31. Kadisa. 
32. Rucava. 33. Islams. 35. 
“Idiots’’. 36. Ampērs.

Līmeniski. 5. Neliela liriska 
dziesma. 7. Masas mērvienība 
angļu mēru sistēmā. 8. Plaša 
mēroga gadatirgus. 10. Treniņ-
cīņa boksā, paukošanā. 11. Darīt 
zināmu mutvārdiem. 12. Papa-
gaiļu dzimtas putns. 13. Jūrmalas 
pilsētas daļa. 18. Ainas. 21. Stāj-
grafikas darbs. 22. No maltiem 
produktiem gatavots ēdiens.    
23. Italiešu gleznotājs, architekts 
(1483-1520). 24. Brīvslidojuma 

figūra daiļslidošanā. 26. Kaŗa 
dievs seno romiešu mītoloģijā. 
28. Kuģu piestātnes. 32. Saliktu 
vārdu sastāvdaļa ar nozīmi “bi -
jušais’’. 34. Ierīce savērpto pave-
dienu notīšanai no vārpstas. 35. 
R. Ezeras romāns 36. Koloidāli 
šķīdumi. 37. Donavas pieteka. 
38. Apdzīvota vieta Augšdau-
gavas novadā. 

Stateniski 1. Periodiskie ie -
spied darbi. 2. Marijampoles ag -

rākais nosaukums. 3. Apdzīvota 
vieta Saldus novadā. 4. Starp-
tautiska organizācija (abrev.). 6. 
Amazones pieteka. 7. Apdzīvota 
vieta Ventspils novadā. 9. Strink-
š ķināmais stīgu mūzikas instru-
ments. 14. Atalgojums. 15. Augst-
skolas vadītājs. 16. Organiskās 
skābes atvasinājums. 17. Izklai-
dējoša rakstura skatuves darbs. 
19. Monarcha tituls. 20. Apdzī-
vota vieta Kuldīgas novadā. 25. 
Apģērbs. 27. Priekšmets, kas pa -
redzēts kāda darba veikšanai. 29. 
Šaurs, iestaigāts ceļš. 30. Siena, 
kas atrodas virs celtnes galvenās 
dzegas. 31. No komētām izplūs-
tošo gāzu veidojumi. 33. Bries-
mu signāls. 35. Mechanisma 
sastāvdaļa. 

Dzintars Dreibergs filmas 
“Dvēseļu putenis”, režisors, Ko  k -
neses fonda padomes loceklis

“Ar draugiem pirms vairā -
kiem gadiem ieviesām tradiciju – 
18. novembŗa vakarā mēs pulcē-
jamies svētku vakariņās, kuŗu 
laikā katram ir jāceļas kājās, jā -
saka tosts par Latviju un jāiz stā s-
ta, kas paliekošs gada laikā ir 
paveikts Latvijai. Kas ir darīts 
tāds, lai Latvija būtu arvien la -
bāka savai ģimenei un bērniem, 
visai sabiedrībai.

Pašlaik mēs dzīvojam sarežģī -
tā laikā, daudzi esam noguruši 
no pandēmijas, iespējams, neap-
mierināti ar kādiem valdības lē -
mumiem, tomēr Valsts svētki ir 
tas brīdis, kad novērtēt, ka Lat-
vija aug un attīstās, ka mēs esam 
brīvi un savā valstī varam runāt 
savā valodā. Par savu Latviju 
mēs lemjam paši,  un tas tomēr 
ir pāri visam. Tā ir arī mana brī-
vība – lielā iespēja pašam augt, 
pieņemt savus lēmumus un vei-
dot savu valsti tādu, kādu es 
vēlos.

Esmu runājis ar cilvēkiem, 
kuŗi, būdami 40 gadnieki, savā 
dzīvē nostabilizējušies, izveido-
juši ģimenes, savulaik devās uz 
barikādēm – aizstāvēt Latviju. 
Ar laika distanci, kad zinām, kā 
šis laiks beidzās, varētu domāt, 
ka tas varbūt nebija nekas īpašs, 
taču tobrīd tiem, kuŗi devās sar-
gāt mūsu valsti barikādēs, tā   
bija došanās nezināmajā. Varēja 
drau dēt jebkas – no Sibirijas līdz 
pat lodei. Tomēr šie cilvēki tajā 
brīdī zināja, ka Latvija ir svarīga 

Par savu Latviju mēs lemjam paši – 
tas ir pāri visam

Lāčplēšu diena Cēsīs

un savas valsts dēļ ir vērts pa -
cīnīties.

Man Latvija sāp mūsu neno-
vērtētajās un nedaudz aizmirsta-
jās saknēs. Ir tik daudz cilvēku, 
kuŗi cēlušies, gājuši un darījuši, 
lai mums būtu sava valsts. Viņu 
stāsti ir jāstāsta, tas ir arī mans 
profesionālais pienākums, ko 
ceru īstenot.

Tāpat domāju, ka ir laiks 
latviešiem ieviest vēl vienu tra-
diciju – pirms Latvijas svētkiem 
aizbraukt uz Likteņdārzu. Iedve s-
mai un pārdomām par Latviju.”

Sandra Kalniete, Eiroparla-
menta deputāte, Kokneses fonda 
valdes priekšsēde.

“Šajās svētku dienās no sirds 
vēlos, lai tās plaisas, ko mūsu 
tautā iezīmējusi pandēmija, sa -
šķeļot mūs skeptiķos, prāg ma-

tiķos utt., utjpr., ātrāk izzustu    
un lai mēs atkal kļūtu par tautu, 
kas atrod kopīgu valodu un kas 
par lielāko vērtību uzskata to,   
ka mums ir sava nacionāla 
valsts!?   
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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

LATVIJAS VALSTS
103. GADA DIBINĀŠANAS

DIENAS ATCERE – PRIEDAINĒ
Svētdien 21. novembrī – pkst. 12PM

Svētbrīdis: māc. Ieva Pušmucāne-Kyneyko
Svētku runa:  Laris Krēsliņš

Koncerts: vijolniece Arianna Brusubārdis
un pianists Jevgenijs Trukša

Saviesīgs vakars: siltās vakariņas
Ieeja: $30 – Informācija: www.priedaine.com

LATVIJAS VALSTS
SVĒTKOS VISUS TAUTIEŠUS SVEIC

Tālr: 973-746-3075

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

+371 28390346
Anete Šteinberga (ar bumbu)

Elīna Babkina: „Es nebiju 
vainīga...”

(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.

LATVIJAS UNIVERSITĀTES 
TESTAMENTĀRO NOVĒLĒJUMU FONDS

Latvijas Universitātes fonds ir respektabla filantropijas 
organizācija, kas rūpējas par izciliem, centīgiem studentiem, 
maģistrantiem, doktorantiem, pedagogiem, zinātniekiem, 
kā arī atbalsta izcilus izglītības, zinātnes, sporta un kultūras 
darbiniekus un projektus sadarbībā ar izglītību atbalstošiem 
mecenātiem un partneriem.

Turpināsim godināt mūsu senčus un viņu alma mater, 
novēlot Latvijas Universitātei kaut nelielu daļu sava testa-
menta. 

Valdes priekšsēdis Mārtiņš Andersons
+1 415.617.9959 | tikunta@yahoo.com | www.friendslu.com

Bank name: JPMorgan Chase Bank, N.A.
Account title: Friends of the University of Latvia
Account number: 118730060
Routing number: 322271627
SWIFT: CHASUS33

Čeki izrakstāmi uz “Friends of the University of Latvia”. 
Sūtīt:
Mr. Peter. A. Ragauss
2120 Troon Road, Huston, Texas 77019, USA

Fondam ir (501©(3) charity) 
statuss kopš 2012. gada.

www.fonds.lv | www.friendslu.com

Porziņģa 
rezultātīvākā spēle 

sezonā ar
32 punktiem

 Kristaps Porziņģis  Nacionālās 
basketbola asociācijas (NBA) 
regulārajā čempionātā aizvadīja 
sezonas rezultātīvāko spēli, palī-
dzot Dalasas Mavericks Teksasas 
klubu duelī viesos ar 123:109  
pieveikt Sanantonio Spurs. Por-
ziņģis spēlē guva 32 punktus, 
pirmo reizi šajā sezonā pārkāp-
jot 30 gūto punktu robežai. 
Iepriekšējo reizi vairāk par 30 
punktiem Porziņģis guva aprīļa 
vidū. Kristaps realizēja trīs no 
deviņiem tālmetieniem, deviņus 
no 13 divpunktu un piecus no 
sešiem soda metieniem. Lau-
kumā viņš bija 34:22 minūtes, 
kuŗu laikā vēl izcīnīja septiņas 
atlēkušās bumbas, bloķēja trīs 
pretinieku metienus, bet viņa 
+/- rādītājs šajā spēlē bija “-5”.

Dāmu basketbolā
Latvija-Izraēla 62:56

Latvijas sieviešu basketbola iz -
lase pirmajā 2023. gada Eiropas 
čempionāta kvalifikācijas tur  nīra 
spēlē pēc neveiksmīgas pirmās 
ceturtdaļas spēja izcīnīt uzvaru.

Latvija – Zviedrija 
89:70

Latvijas sieviešu basketbola 
izlase Eiropas čempionāta kva-
lifikācijas turnīra otrajā spēlē 
savā laukumā ar rezultātu 89:70 
(22:21, 25:18, 23:21, 19:10) uz -
varēja Zviedriju. Latvietes atlasi 
nākamajam čempionātam sāku-
šas ar divām uzvarām divās 
spēlēs. Ar 34 punktiem, 13 at -
lēkušajām bumbām un četrām 
pārtvertām bumbām izcēlās 
Anete Šteinberga, kuŗa laboja 
Elīnai Babkinai piederošo rezul-
tātivitātes rekordu vienā spēlē.

Latvijas valstsvienība ar rezul-
tātu 62:56 (6:20, 24:12, 20:12, 
12:12) pārspēja Izraēlas basket-
bolistes. Latvijas izlasē double
double, gūstot 24 punktus un 
izcīnot 11 atlēkušās bumbas, 
sakrāja Anete Šteinberga, bet 18 
punktus un piecas rezultātīvas 
piespēles pievienoja Elīna Bab-
kina. Kitija Laksa guva 16 punk-
tus. Interesanti, ka Latvijas ko -
mandas labā punktus guva tikai 
piecas spēlētājas. Mājinieču ko -
mandā ar 16 punktiem izcēlās 
Jardena Garzona, bet Īdena 
Rotberga guva 11 punktus.

Savukārt Babkina ar 12 rezul-
tatīvām piespēlēm atkārtoja Lat-
vijas izlases rekordu, savam snie-

gumam pievienodama arī sešus 
punktus. Vēl 16 punktus guva 
Aija Jurjāne, 15 punkti bija Ievai 
Pulverei, bet 14 punktus guva 
Kitija Laksa. Latvijas basketbo-
listes šajā spēlē reālizēja deviņus 
no 21 tālmetiena. Laksa realizēja 
visus savus četrus “trejačus”, bet 
Pulvere bija nekļūdīga visos trīs 
piegājienos aiz perimetra.

Pasečņiks karjēru 
turpinās Spānijā

slēgts līdz šīs sezonas beigām, 
bet, kā ziņo Pasečņika aģents 
Artūrs Kalnītis, to iespējams pār-
traukt, ja spēlētājs saņem pie -
dāvājumu no Nacionālās basket-
bola asociācijas (NBA) vai ULEB 
Eirolīgas vienībām. Pasecņikam 
šī būs atgriešanās ACB, kur viņš 
savulaik pārstāvēja Granka nā-
rijas Herbalife komandu.Paseč-
ņiks līdz šim bija bez kluba. 
Šovasar viņš NBA Vasaras līgā 
Ņūorleānas Pelicans sastāvā pie-
cās spēlēs caurmērā  guva 7,2 
punktus un izcīnīja 4,8 atlēkušās 
bumbas. Janvāŗa vidū līgumu ar 

Pasečņiku lauza NBA klubs 
Vašingtonas Wizards. Pasečņiks 
NBA debitēja 2019./2020.gada 
sezonā, 27 spēlēs laukumā pa -
vadot vidēji 16 minūtes, kuŗu 
laikā guva 5,8 punktus un iz  cī-
nīja 4,0 atlēkušās bumbas. Sa  vu-
kārt aizvadītajā sezonā Latvijas 
basketbolistam aktīvā tikai viena 
spēle Wizards rindās ar sešās 
minūtēs vienu izcīnītu atlēkušo 
bumbu un rezultātīvu piespēli. 
Latvijas izlasē Pasečņiks 14 spē-
lēs guvis vidēji 8,0 punktus un 
izcīnījis 4,1 atlēkušo bumbu.

Latviešu centra spēlētājs An -
žejs Pasečņiks (attēlā) pievieno-
jies Spānijas basketbola līgas 
(ACB) klubam Seviljas Real 
Betis, kuŗu pārstāv viņa kād-
reizējā komandas biedra Dāvja 
Bertāna brālis Dairis. Līgums ar 
25 gadus veco basketbolistu no -
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Mūžībā aizgājusi k! Zinta filistre

ANDA KITNERS-MILBURY,
dzim. KITNERS

Dzimusi 1954. gada 19. augustā Jamaica Plain, MA, ASV,
mirusi 2021. gada 8. novembrī Weymouth, MA, ASV

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA ZINTA

Ozolainu debestiņu
Pagalvim mēs dāvāsim,
Sārti liegu ziedu sniegu
Zīda segai kaisīsim.

SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa -

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

PRIEDAINE (NJ)
21. novembrī, 12PM – Latvijas 

valsts 103. gada dibināšanas at -
cere. Svētbrīdis Māc. Ieva Puš-
mucāne-Kineyko, Svētku runa: 
Laris Krēsliņš, Koncerts:   vijol-
niece Arianna Brusubārdis un 
pianiste Jevgenija Trukša, pēc 
koncerta saviesīgs vakars un 
Dzintara Galda vaka riņas. 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.

Sarīkojums Sietlā:
21. nov. Valsts svētku svinības 

Sietlas Latviešu centrā. Diev kal-
pojums plkst. 10:30, pēc dievkal-
pojuma svinīgais akts nama zālē.

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 prok la mē-
šanas gadadienas svētki, Point 
Brittany sarīkojumu zālē, 5220 
Brittany Drive S., St. Peters burg.

Lūdzam sekot mūsu jaunajai 
Facebook lapai “Latviesu Bied-
riba St. Petersburg FL”. Sīkāku 
infomāciju par pasākumiem var 
uzzināt Biedrības Facebook lapā 
vai zvanot Dacei Nebarei. Tel: 
917-755-1391.

VAŠINGTONA, DC
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dienu 19:30 Centrā. Pensionāru 
sanāksmes pirmdienās, 13:00, 
Info: 514-992-9700. www.terve-
te.org.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran

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

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trimdas 

dr: (58 Irving st, Brookline MA 
02445). Info: 617-232-5994, 
e-pasts: bostonas-trim dasdrau-
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
617-935-4917. E-pasts: igorssa-
fins@gmail.com.

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; e-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
com/ Čikāgas-Ciānas draudze 
2550-4389-7965-234. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega 
Puidza, tālr. birojā: 773-736-
1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com.

Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pēteŗa 
dr: (450 Forest Preserve Dr, 
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630-
595-0143. Māc. Ojārs Freimanis. 
1-773-818-6965 st. Peters.lat vian.
church@gmail.com Ivars Spalis (ivs-
palis@gmail.com), priekš nieks.

Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc dievk. kafijas galds.

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

Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake
wood, CO 80226). Birojs atvērts 
ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00. 
E-pasts: reglite@aol.com Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 
dievk. sadraudzība.

Detroitas Sv. Paula latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svētdienās 
10:00. Seko sadraudzības stun-
da.

Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). 
Info: Ilze Folkmane Gibbs, 
e-pasts: folkmane@hotmail.com 
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-
9050. Dievk. notiek 14:00. Pēc 
dievk. visi lūgti pie kafijas galda!

Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). 
 21. novembrī – Latvijas ne  at-
karības atceres un Mūžīgo pie -
miņas dienas dievkalpojums ar 
dievgaldu (viesosies arch. Lau -
ma Zušēvica). Dievkalpojumi 
notiek plkst. 11:00.

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

Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Gija Galiņa. 14. novembrī 
Dievkalpojums plkst. 11:00. 18. 
novembrī ekumēniskais Valsts 
Svētku dievkalpojums plkst. 
7:00 vakarā. 21. novembrī 
Mirušo piemiņas dievkalpojums 
ar dievgaldu plkst. 11:00. 28. 
novembrī 1. Adventes dievkal-
pojums plkst. 11:00. 5. decembrī 
2. Adventes dievkalpojums plkst. 
11:00. 12. decembrī 3. Adventes 
dievkalpojums ar dievgaldu 
plkst. 11:00. 18. decembrī Diev-
kalpojums plkst. 5:00pp. 19. de -
cembrī 4. Adventes rīta diev-
kalpojums nenotiks.

Filadelfijas latviešu koncert-
koŗa Ziemsvētku koncerts 19. 
decembrī plkst. 2:00 pēcpus-
dienā. 24. decembrī Kristus pie-
 dzimšanas svētki plkst. 7:00 va -
karā. Ziemsvētku vakara diev-
kalpojums. 26. decembrī neno-
tiks. 2. janvārī Dievkalpojums 

plkst. 11:00. 9. janvārī Diev  kal-
pojums plkst. 11:00. Draudzes 
kungu rīkotas pusdienas. 15. jan-
 vārī Dievkalpojums plkst. 11:00.

Grandrapidu latv. ev. lut. dr.: 
Faith Lutheran Church. (2740 
Fuller Ave NE, Grand Rapids MI 
49505.) Tālr: 616-361-6003. Māc. 
prāv. Ilze Larsen, tālr: 269-214-
1010. Dr. pr. Ivars Petrovskis, 
tālr: 616-975-2705. Dievk. no -
tiek 2x mēnesī 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds.

Dievk. notiek 2X mēnesī, 
2:00 PM. Pēc dievk. kafijas 
galds.

Kalamazū latv. ev. lut. apv 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala
mazoo MI 49006). Māc. Aija Gra
 ham. Latviešu ev. lut. apvienotā 
draudze notur klatienes dievkal-
pojumus katru svētdienu, plkst. 
10:00. Parallēli pieejami spre-
diķu ieraksti draudzes You  Tube 
kanālā (meklēšanas at  slēgas vārds 
“Latviešu Apvienotā drau dze 
Kalamazū”.

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

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

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

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

20. novembrī plkst. 11:00  – 
Valsts svētku dievk., viesu māc. 
Igors Safins.   Sekos Valsts svētku 
sarīkojums, kur  latviešu kom-
ponists un ģitārists Matīss 
Čudars  pastāstīs par sevi, savu 
mūziku, un nodemonstrēs to 
ierakstu veidā, kā arī nospēlēs 
īsu mūzikālu programmu Valsts 
svētku noskaņā.  Matīss Čudars 
pirmo gadu mācās Jeila Mūzikas 
skolas prestižajā Mūzikas ma -
ģistra kompozīcijas programmā.

Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Māc. Jānis Gin-
ters tālr: 2607975695 Draudzes 
priekšnieks: Andrejs Junge tālr: 
414-416-6157 Dievk. notiek 
svētdienās 10:00.

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

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

Montrealas latv. Trīsvienības/
Tervete ev. lut. dr.: Trinity 
Latvian Church (P.O. Box 39, 
Station NDG, Montreal QC H4A 
3P7), tālr.: 514-992-9700. www.

draudze.org vai www.tervete.
org. pr. Jānis Mateus tālr.: 514-
481 2530, e-pasts: prez@draudze.
org.

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

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

21. novembrī 12:00 Svētbrīdis 
Latvijas Valsts svētku sarīkojumā 
Priedainē.

12. decembrī 11:00 Adventa 
koncerts/meditācija un drau-
dzes Eglīte Priedainē.

Mūzika: soliste Annija Dzies-
ma Tetere un pianiste Jevgenija 
Trukša.

Ziemassvētkos dievkalpo-
jums draudzē nenotiks. Ai  ci nām 
draudzes locekļus pied alīties  
Ziemassvētku dievkalpojumos 
jūsu vietējās baznīcās.

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

Ln, Yonkers NY. 
Salas bazn. 4 Riga Ln, Melville 

NY. 
St. Andrew bazn. 335 Reynolds 

Ave, Parsippany NJ. .
Seafarers. 123 East 15th Street, 

New York, NY.
Priedaine. 1017 State Rte 33, 

Freehold NJ.
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: jan-
islegzdins@hotmail.com.

San Diego Draudzes dievkal-
pojumi: Dievkalpojumi notiks 
iekšienē un jānēsā sejas maskas!

20. novembris plkst. 12.00 – 
Archibīskape Lauma Zuše vi ca, 
Diakone Guna Reins; San Diego 
draudzes 70. gadu svinību un 
Latvijas Valsts  dibināšanas 103. 
gadu dievkalpojums ar diev-
galdu.  Svētku programma un 
Pusdienas sarīkojumu telpās. 
Ieeja ar ziedojumiem.

18. decembris plkst. 12.00  – 
Diakone Guna Reins; Ziemas-
svētku dievkalpojums ar diev-
galdu; pēc dievkalpojuma gro-
ziņu kafijas galds. Ciemosies 
Ziemassvētku vecītis.

Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119). 
Dievk. vadīs Māc. Dace Skudiņa.
Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314 457 
1830, kalninsirene@gmail.com.
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SAULESKALNA (7.) GAIDU VIENĪBA
DAUGAVAS (8.) SKAUTU VIENĪBA

KORPORĀCIJA DAUGAVIETE 

SĒRO ĢIMENE

Dieva mierā aizgājusi dzintariete

A N N E   R I T A   B A G I N S K I S,
dzim. BACIANE

Dzimusi 1935. gada 5. oktobrī Daugavpilī, Latvijā,
mirusi 2021. gada 24. oktobrī Woodridge, Illinois

Pēkšņi Dieva mierā aizgājis

OJĀRS ĒRIKS KALNIŅŠ
Dzimis 1949. gada 22. oktobrī bēgļu nometnē Vācijā,

miris 2021. gada 14. oktobrī Rīgā, Latvijā

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā māmiņa un māsa

INGRIDA SKRABE,
dzim. HINCENBERGS

Dzimusi 1936. gada 8. augustā Valmierā,
mirusi 2021. gada 1. novembrī Sanhose, Kalifornijā

Mūžībā aizgājusi

LEONIJA PETRAŠKA,
dzim. Mucenieks

Dzimusi 1914. gada 3. janvārī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2021. gada 7. oktobrī Omaha, NE

Dziļās sērās mīļā atmiņā paturēs
VĪRS STASIS

BĒRNI STASIS, STĪVENS, MARKS, TOMS AR ĢIMENI UN KĀRLIS
MAZBĒRNI DĀRIJA, DĀRIJUS, JOHANNA,

SOPHIA, CARTER, LUKAS UN KAILA
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ, ANGLIJĀ, DĀNIJĀ, ASV UN KANADĀ

AMERIKAS LATVIEŠU KATOĻU APVIENĪBA (ALKA)

Dziļās sērās un mīļā atmiņā –
MĀSĪCA INĀRA AR VĪRU ĒRIKU

VIŅU MEITA SANDRA MEDNIS AR ĢIMENI
UN DĒLS ZIGURDS AR ĢIMENI ASV

BRĀLĒNS IVARS ŠVĀNFELDS AR SIEVU ASTRĪDU LATVIJĀ
IVARA MEITAS LAURA UN KRISTĪNE ASV

NELAIĶES MĀSĪCAS MEITA SILVIJA AR ĢIMENI ASV
RADI JAUNZĒLANDĒ UN AUSTRĀLIJĀ

Dziļās sērās un mīļā piemiņā viņu vienmēr paturēs
INTA

ROBERTA UN INDRAS ĢIMENES UN 
EDVINA UN IRĒNAS-RUTAS ĢIMENES

Viņu mīļā piemiņā paturēs
RADI LATVIJĀ UN DRAUGI

AMERIKĀ UN KANADĀ

Viņsaule, sakņu saule, mūžavējš, zemes vējš,
Ne virszemē – zemzemē, zemzemē tiksimies mēs.
(Anna Rancāne. “Piektdiena”)

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

Cik grūti ticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt.
Bez tevis dienas uzausīs un dzisīs,
Bez tevis nu gadiem jāaiziet.

vad. ILZE PRIKULIS-OGA
Dzimusi 1942. gada 16. jūnijā Rīgā,

mirusi 2021. gada 1. novembrī Bostonā

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā
44. coetus filistre

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

MŪŽĪBĀ AIZGĀJIS MŪSU MĪĻAIS VĪRS,
TĒVS, VECTĒVS, BRĀLIS UN ONKULIS

VALDIS ELMĀRS PETRITIS
Dzimis 1933. gada 19. decembrī Daugavpilī, Latvijā,

miris 2021. gada 24. oktobrī Downer Grove, IL

Lai sapnis baltais 
Manu dvēs’li aijā...

Teici to Kungu, mana dvēsele, par viņu sēro 
Un neaizmirsti, ko Viņš tev labu ir darījis! 
Psalms 103:2

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.

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 Fur 
man St, Schenectady NY 12308). 
Diakone Linda Sniedze-Taggart.

Valsts svetku diev. 21. no -
vembrī plksts 2:00.

St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: draudzes mācītājs Aivars 
Pelds. Lūgums sazināties ar 
Andri Ritumu, 727-797-1933. 
Faith Lutheran baznīcā, kas atro-
das 2601 49th Street North, St. 
Petersburg, FL.

Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv. 
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, 
ON M4V 1J6), tālr.: 416-921-
3327, E-pasts: baznica@bellnet.
ca. Info: www.stjohnslatvian.ca 
Māc. Ģirts Grietiņš (adrese: 40 

Hollyberry Trail, North York ON 
M2H 2S1), tālr: 6479-865-604, 
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: dcdrau-
dze@gmail.com, www.dcdrau-
dze.org. Prāveste Anita Vārs-
berga Pāža (tālr.: 301-302-3270). 
Draudzes priekšniece Dace 
Zalmane. Svētdienas dievkal-
pojumi sāksies plkst. 11:00. 
Treš dienās svētbrīžu laiks paliek 
nemainīgs – plkst. 10:00. Pieslēg-
šanās norādes ir atrodamas 
draudzes mājaslapā.

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

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

ne vēlāk kā 
PIEKTDIENĀS.
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S P O R T S

Cipuļa četrinieks

Renārs Krastenbergs
// FOTO: EPA/Scanpix

Norvēģija – Latvija. Spēles 
moments pie Latvijas vienības 
vārtiem // FOTO: NTB via 
REUTERS/SCANPIX/LETA 

Latvijas futbola virslīgas spēle 
Riga FC – Valmiera FC // 
FOTO: LETA

Mairis Briedis un Sauls “Ka -
nelo” Alvaress // FOTO: EPA/
AP/ScanPix

Dāvis un Lauris Kaufmanis

Latvijas bobsleja 
ekipāžas Eiropas 
kausa sacensībās

Latvijas bobsleja pilots Emīls 
Cipulis ar stūmēju Ivo Danu 
Kleinbergu Lillehammerē notie-
ko šajās Eiropas kausa sacensībās 
bobslejā divniekiem izcīnīja ce -
turto vietu, bet pilota Dāvja 
Kaufmaņa un stūmēja Edgara 
Nemmes ekipāža ierindojās ses -
tajā pozicijā. Divu braucienu 
summā ātrākā bija čechu pilota 
Adama Dobeša ekipāža, kurai 
Cipuļa divnieks piekāpās 0,31 
sekundi, bet Kaufmaņa 39 se -
kundes simtdaļas. Otro vietu iz -
cīnīja Šveices divnieks ar pilotu 
Sedriku Folladoru, piekāpjoties 
uzvarētājiem 0,17 sekundes, sa -
vukārt labāko trijnieku noslēdza 
Šveices pilota Mihaels Konens, 
atpaliekot par 26 sekundes simt-
daļām. Abos braucienos ātrāko 
startu uzrādīja Cipuļa ekipāža. 
Kaufmaņa divnieks pirmajā 
brau cienā startā uzrādīja tādu 
pašu laiku kā otrs Latvijas div-
nieks, bet otrajā braucienā sa -
snie dza trešo labāko laiku.

Latvijas bobsleja pilots Emīls 
Cipulis ar stūmējiem Arni Beb -
rišu, Reini Nunguru un Valtu 
Zariņu ieņēma piekto vietu Lille-
hammerē notikušajās Eiropas 
kausa sezonas otrajās četrinieku 
sacensībās.

Abos braucienos ātrākā bija 
Krievijas pilota Alekseja Stuļ-
ņeva ekipāža, kuŗai Cipulis 
summā zaudēja 0,85 sekundes. 
Latvieši startā abos braucienos 
bija otrie, bet finišā ieņēma 
piektās vietas. Iepriekš divus kri-
tienus piedzīvojušais Dāvis Kauf-
manis otrajā dienā neizgāja uz 
starta. Viņam otrajās sacensībās 
bija jāstartē kopā ar Ivo Danu 
Kleinbergu, Lauri Kaufmani un 
Edgaru Nemmi.

* Latvijas bobsleja pilots Dāvis 
Kaufmanis ar stūmēju Lauri 
Kaufmani Lillehammerē notie-
ko šajās Eiropas kausa sacensībās 
bobslejā divniekiem ierindojās 
devītajā vietā.

Latvijas hokejisti 
pārbauda spēkus

Latvija – Norvēģija 3:0. 
Latvijas hokeja izlase Dānijā 
piedalījās pārbaudes turnīrā. 

Šajā turnīrā  galvenajam trene-
rim Harijam Vītoliņam asistēja 
Artis Ābols, Viktors Ignatjevs un 
Juris Klodāns. Par fizisko saga-
tavotību rūpējas Ēriks Visockis, 
bet video treneŗa pienākumus 
pildīja Pēteris Groms.

 Pirmajā spēlē ar 3:0 (2:0, 0:0, 
1:0) pārspēja Norvēģijas valsts-
vienību. 16 sekundes pēc spēles 
sākuma pirmos vārtus Latvijas 
izlases labā guva Rūdolfs Polcs, 
kuŗš pēc Oskara Batņas piespēles 
to veiksmīgi raidīja vārtos no 
tuvas distances. Pirmās trešdaļas 
turpinājumā skaitlisko vairā ku-
mu izdevās izmantot Denisam 
Smirnovam, panākot 2:0. Noslē-
dzošās trešdaļas ievadā Norvē-
ģija tika pie noraidījuma, dodot 
iespēju latviešiem spēlēt vairā-
kumā. Šajā vairākumā Latvijas 
hokejisti vairāk laika pavadīja uz -
brukumā un pēc Denisa Smir-
nova un Patrika Ozola piespēlēm 
ripu vārtos raidīja Renārs Kras-
tenbergs, panākot  3:0.

Latvijas hokeja izlase otrajā 
pārbaudes spēlē ar rezultātu 1:5 
(0:1, 1:3, 0:1) zaudēja turnīra 
saimniecei Dānijai. Vārtus Lat-
vijas izlases labā guva Emīls 
Ģēģeris.

***
Latvijas U-20 hokeja izlase ar 

uzvaru sākusi Četru nāciju 
turnīru Jelgavā. Latvijas hokejis-
ti ar 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) pārspēja 
Dānijas U-20 izlasi.

Norvēģiem
liela vilšanās

Norvēģija – Latvija 0:0. Tu  vo-
jas nobeigumam Pasaules fut-
bola kausa izcīņas kvalifikācijas 
spēles. Lat vijas  vienībai bija atli-
kušas divas spēles: 13. novembrī 
pret Nor vēģiju un 16. novembrī 
pret Gibraltāru. 

Latvija FIFA rangā ieņem 136. 
vietu, bet Norvēģija ir 37. po  zi-
cijā. 4. septembrī Daugavas sta -
dionā notikušajā spēlē ar 2:0 uz -
varēja norvēģi, vārtus guva uz -
lēcošā futbola zvaigzne Ērlings 
Holanns un Muhameds Elju-
nussi. Holanns patlaban dziedē 
savainojumu un novembŗa spē-
lēs nepiedalīsies. 2022. gada Pa -
saules kausa kvalifikācijas cikla 
noslēdzošajās spēlēs Latvijai jā -
iztiek bez vārtsarga Pāvela Štein-
bora. Tāpat starp izsauktajiem 
spēlētājiem nav ilgstoši savaino-
jumu ārstējošā pussarga Kristera 
Tobera, kā arī nav izsaukts Jānis 
Ikaunieks, kuŗš tikai nesen at -
griezās laukumā kluba rindās.

Latvijas futbola izlase Oslo 
izcīnīja sesto punktu 2022. gada 
Pasaules kausa atlases turnīrā, 
spēlējot neizšķirti ar Norvēģijas 
izlasi. Latvijas izlase ar laukuma 
saimniekiem nospēlēja neizšķir-
ti 0:0. Latvijas futbolisti spēles 

otrajā pusē ļoti reti spēja attīstīt 
kādu uzbrukumu, aizvien vairāk 
“iesēžoties” savā soda laukumā. 
Robertam Ozolam spēles 80. 
minūtē arī nācās vilkt bumbu 
ārā no saviem vārtiem, taču soģi 
pēc video atkārtojuma noska tī-
šanās lēma, ka precīzā sitiena 
autors Eljunusi bijis aizmugurē. 
Kompensācijas laiks ritēja asto-
ņas minūtes, soģiem tajā ierē ķi-
not laiku, kuru Latvijas izlases 
personāls pavadīja, sniedzot pa  lī-
dzību vārtsargam Ozolam, kuŗš 
bija guvis savainojumu. Norvēģi 
uzbruka vētraini, bet allaž kaut 
kas patraucēja uzbrukuma no -
slēguma fazē. Spēle noslēdzās ar 
rezultātu 0:0, un Norvēģijas 
izlases pārstāvju sejās bija labi 
saskatāma milzu vilšanās. Mūsu 
vienības galvenais teneris Dainis 
Kazakevičs pēc šī panākuma: 
”Kad spēle beidzās, ienācu ģērb-
tuvē un teicu: “Parasti pēc šādām 
spēlēm neizceļ konkrētus spē lē-
tājus, bet gan komandu, taču 
šoreiz vēlos izcelt tieši Robertu 
[Ozolu].” Viņa palikšana spēlē deva 
emocionālu pacēlumu. Kopumā 
šis gads mums ir liels mācību 
gads. Man ir vislielākais prieks 
par to, ka paši puiši notic sev, 
saviem spēkiem, ka viņi atdod 
visus spēkus laukumā. Jā, reizēm 
varbūt pietrūkst meistarības, bet 
man vislielāko gandarījumu 
snie dz tieši puišu progress.” 

Norvēģijas futbolistiem šī, ie -
spējams, kļūs par liktenīgo spēli, 
kuŗas dēļ viņi nekvalificēsies 
Pasaules kausa pamatturnīram. 
Norvēģijas futbola izlases galve-
nais treneris Stole Solba kens pēc 
spēles ar Latvijas izlasi teica, ka 
šī spēle tiks pieminēta līdz nāka-
majam kvalifikācijas turnīram. 
“Mums vajag samieri nāties, ka 
dzirdēsim to līdz nā  kamajām 
izslēgšanas spēlēm,” teica Nor-
vēģijas galvenais tre neris. Žur-
nālisti jautāja, vai tas ir tipiski 
norvēģiem zaudēt šādā spēlē. 
Solbakens atbildēja, ka šī nebija 
viņa vadītās komandas vājākā 
spēle, bet “var teikt, ka tas ir tip-
iski Norvēģijai – pārvarēt tik 
daudz šķēršļus un tad at  kāp ties.” 
Galvenais treneris neuz  skata, ka 
Norvēģijai ir bijusi kāda ļoti slikta 
spēle kvalifikācijas tur nīrā, iz -
ņemot spēli pret Turcijas izlasi, 
kas norisinājās martā un no -
slēdzās ar 3:0 turku labā. “Tā 
nebija slikta spēle šodien, pat 
neskatoties uz to, ka vāji sākām. 
45 minūtes bija labas, 15 bija 
viduvējas, tikai 30 bija sliktas. 
Mēs esam ceļā uz spēcīgu kom-
andu,” teica Solbakens. Tā kā 
Melnkalne spēlēja neizšķirti ar 
Nīderlandi 2:2, norvēģi vēl sa  gla-
bāja cerības uz iekļūšanu fināl-
turnīrā, taču, lai to izdarītu, ir 

jāizcīna uzvara pār Nīderlandi 
pēdējā spēlē, kas notika 16. 
novembrī.

Latvijas izlase deviņās spēlēs 
sakrājusi sešus punktus un ie -
ņem piekto vietu sešu komandu 
konkurencē. Valstsvienība tagad 
atņēmusi punktus visām grupas 
komandām, izņemot Nīderlan-
des valstsvienību. Valstsvienība 
ciklu noslēdza 16. novembrī, kad 
spēlēja ar Gibraltāru iz  brau kumā.

Pasaules kausa finālturnīrs 
norisināsies Katarā, un karsto 
laika apstākļu dēļ turnīrs tiks 
izspēlēts ziemā no 21. novembŗa 
līdz 18. decembrim. 2022. gadā 
Katarā notiks pēdējais Pasaules 
kausa finālturnīrs, kuŗā pieda-
līsies 32 komandas. 2026. gada 
turnīrā, kuŗu uzņems Kanada, 
Meksika un ASV, piedalīsies 48 
izlases.

Latvijas
futbola virslīgas 
čempioni – RFS

Latvijas futbola virslīgā  aizva-
dītas pēdējās šīs sezonas spēles, 
un intriga bija līdz par noslē gu-
mam. Par čempioni tika kronēta 
RFS vienība, otrajā vietā atstājot 
Valmiera FC futbolistus, bet trij-
nieku noslēdza FK Liepāja.

Kaislības cīņā par čempiona 
titulu vienlaicīgi noritēja divās 
pilsētās – Rīgā Tamaza Pertijas 
trenētajai Valmieras vienībai, lai 
saglabātu izredzes uz čempiona 
titulu, bija nepieciešama tikai un 
vienīgi uzvara pār pērnās sezo-
nas čempioniem Riga FC, savu-
kārt Daugavpilī, kur notika due-
lis starp BFC Daugavpils un RFS, 
rīdziniekiem bija svarīgi gūt 
uzvaru. Jo pirms spēles val mie-
riešus un rīdziniekus turnīra 
tabulā šķīra tikai divi punkti. 
Taču Rīgā spēle starp Rīga FC un 
valmieriešiem noslēdzās ar 0:0, 
bet Daugavpilī uzvarēja RFS ar 
2:0. Līdz ar to čempions bija 
noskaidrots.

Viens no Valmiera FC trene-
riem Jurģis Kalns LTV pirms 
spēles norādīja, ka Rīga FC ir 
vienīgā komanda, kuŗu vidzem-
niekiem šosezon nav izdevies 
uzvarēt. Tomēr komanda ir 
pozitīvi noskaņota labi noslēgt 
šo sezonu.

Cīņu aizvadīja arī Jūrmalas 
Spartaks un FK Liepāja, taču šīs 
spēles rezultāts lielu lomu ne -
spēlē, jo liepājnieki ir jau no  dro-
šinājuši biļeti uz Eirokausiem. 
Liepājnieki uzvarēja ar rezultātu 
1:0, vienīgos vārtus šajā spēlē 
gūstot Vjačeslavam Isajevam. Līdz 
ar to šī Kurzemes komanda no -
drošināja sev trešo vietu turnīrā. 

Turnīra  noslēguma tabula pēc 
28 spēļu kārtām

RFS   66 punkti
Valmiera  62
Liepāja   51
Rīga FC  50
Spartaks  35
Daugavpils  32
Metta   20
Šajā sezonā dalību virslīgā 

sāka deviņas komandas, taču to 
noslēdz tikai septiņas. Pirmā par 
izstāšanos īsi pirms Jāņiem pa -
ziņoja financiālu problēmu no -
mocītā FK Ventspils, bet drīz 
Virslīgu nācās pamest arī jaun-
pienācējai, skandalozajai Jūr-
malas Noah vienībai. Šosezon 
virslīgu nepametīs neviena no 
septiņām komandām. Nākam-
sezon virslīgai varētu pievieno-
ties Nākotnes jeb pirmās līgas 
trīs komandas – FK “Auda”, 
“Tukums 2000/TSS” un “Super 
Nova” – tieši šīm vienībām būs 
priekšroka, ja vien, protams, tās 
varēs iziet licencēšanas proce-
dūru. Pērn “Audai” tas neizdevās.

***
Latvijas U-21 futbola izlase 

Budapeštā cieta zaudē jumu 
2023. gada Eiropas čem pionāta 
(EČ) kvalifikācijas tur nīra spēlē. 
Latvijas jaunie futbolisti ar re -
zultātu 0:1 (0:0) zau dēja vien-
audžiem no Ungārijas.

Briedis sociālajos 
tīklos izaicina

slaveno Kanelo

Mairis Briedis sociālajos tīklos 
uz cīņu izaicinājis pasaulslaveno 
Meksikas bokseri Saulu “Kanelo” 
Alvaresu. Kanelo aizvadītās ne -
dēļas nogalē kļuva vēsturē par 
sesto bokseri, kuŗš izcīnījis neap-
 strīdama pasaules čempiona ti -
tulu četru jostu ērā. “Neizskatās, 
ka Kanelo atradīs līdzvērtīgu 
cīņu super middle weight vai light 
heavyweight svara katēgorijās. 
Kas par mašīnu! Vai esi gatavs 
izmēģināt cruiserweight katē go-
riju ar pienācīgu izaicinājumu?” 
savā Facebook lapā raksta Brie-
dis. Latvijas bokseŗa paziņojumā 
vēl arī norādīta piebilde – “jeb-
kuŗā laikā un jebkurā vietā”. Šāds 
duelis gan ir maz ticams scēnārijs 
pārskatāmā nākotnē. Vistica-
māk, Briedim nākamā cīņa būs 
pret austrālieti Džeiju Opetaiju.

31 gadu vecā Kanelo kontā ir 
57 uzvaras, divi neizšķirti un 
viens zaudējums – pret leģen-
dāro Floidu Meivezeru.  Savukārt 
36 gadus vecais Briedis izcīnījis 
28 uzvaras un piedzīvojis vienu 
zaudējumu – pret ukraini Olek-
sandru Usiku. Kanelo karjēras 
laikā par pasaules čempionu 
kļuvis četrās dažādās svara ka -
tēgorijās amplitūdā no 66,7 līdz 
79 kilogramiem.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


