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Džons Martins Tallijs // FOTO: LETA

Bērnu klīniskā slimnīca

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Dāsns ziedojums Latvijas bērnu veselībai
Ziemsvētku laika ieskaņā 

tapis zināms, ka uzņēmuma 
SIA “Mikrotīkls” valdes priekš-
sēdētājs, Amerikas Tirdznie-
cības palātas Latvijā (AmCham) 
prezidents Džons Martins 
Tallijs (John Martin Tulley) zie-
dojis Rīgas Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcai (BKUS) 
20 miljonus eiro.

Mecenāta ziedojums ļaus 
turpināt jau iesākto darbu 
bērnu veselības uzlabošanā, 
attīstot ārstniecību un padzi-
ļinot zinātnes, pētniecības un 
mediķu izglītības iespējas, 
modernizēt technoloģijas. 

“Priecājos un jūtos pago di-
nāts, ka man ir iespēja atbalstīt 
Bērnu slimnīcu. Iepazīstoties 
ar jau esošajām attīstības ie -
strādēm sadarbībā ar citiem 
atbalstītājiem un vērienīgajiem 
innovāciju plāniem, kas paredz 
virkni konkrētu pasākumu, 
tostarp personālizētu pieeju un 
starptautisku sadarbību bērnu 
onkoloģijas jomā, esmu sapra-
tis, ka slimnīcai ir visas iespējas 
kļūt par pediatrijas izcilības 
centru starptautiskā mērogā. 
Financējums šī projekta uzsāk-
šanai ir tikai viena daļa no 
nepieciešamā, un vienlaikus ar 
savu ziedojumu aicinu arī citus 
mecenātus atbalstīt mūsdie-
nīgas, augstākā līmeņa bērnu 
slimnīcas izveidi Rīgā. Ir lieliski 
sadarboties ar tik aizrautīgu 
komandu, kas strādā, lai sa -
sniegtu šos mērķus,” saka 
Džons Martins Tallijs.

“Mēs esam neizsakāmi pa -
teicīgi par Džona Martina 
Tallija izrādīto uzticēšanos, ar 
šāda apmēra ziedojumu atbal-
stot Bērnu slimnīcas izaugsmes 
plānus un mērķtiecīgi izloloto 
vīziju par to, kādai jābūt pa -
saules līmeņa bērnu univer-
sitātes slimnīcai. Šī sadarbība ir 
balstīta pārliecībā, ka bērni ir 
mūsu sabiedrības lielākā vēr-
tība, kuŗiem Bērnu slimnīca – 
vienīgā bērnu slimnīca Latvijā 
– spēj nodrošināt visaugstākā 
līmeņa ārstniecību,” piebilst 
BKUS vadītājs Valts Ābols.

Šī projekta startam noteicoša 
bija arī Latvijas Valsts prezi-
denta tikšanās ar Microsoft pre-
zidentu Bredu Smitu, kuŗš 
viens no pirmajiem pauda 

sojumā atzīts par Latvijas pa -
valstnieku.

Dž. Tallijs ir izveidojis vienu 
no lielākajiem Latvijas tele ko-
munikāciju iekārtu un aprī-
kojuma ražošanas uzņēmu-
miem SIA “Mikrotīkls”, kas 
savu produkciju eksportē uz 
daudzām pasaules valstīm. 
Līdztekus pamatdarbībai uzņē-
mums aktīvi iesaistās labda-
rībā, veicot apjomīgus ziedoju-
mus Bērnu slimnīcas fondam, 
Latvijas Universitātei, Rīgas 
Techniskajai Universitātei, ci -
tām Latvijas izglītības iestā-
dēm. Pētniecības, izglītības at -
balsta un citos projektos uzņē-
mums pēdējos gados kopumā 
ir ziedojis vismaz piecus miljo-
nus eiro. Dž. Tallijs sniedzis 
atbalstu Bērnu universitātes 
klīniskās slimnīcas Onkoloģi-
jas nodaļai, izveidojis Bērnu 
onkoloģijas fondu. Par iegul-
dījumu mecenātismā un nopel-
niem Latvijas labā Tallijam 
2017. gadā ir piešķirts Atzinības 
krusts un viņš iecelts par At -
zinības krusta komandieri.

atbalstu šim vērienīgam ziedo-
jumam. Lai sasniegtu izcilus 
ārstēšanas rezultātus, tiks vei-
cināta personālizētas medicī-
nas attīstība, īpaši onkoloģijas 
jomā, un pilnveidotas pato-

mediķu digitālo prasmju attīs-
tīšanā. Sadarbībā ar partneriem 
tiks ieviesta arī plaša simulāciju 
pielietošana izglītības stipri-
nāšanai.

Jāpiebilst, ka uzņēmums 

mīt Latvijā, te nodibinājis 
ģimeni, audzina dēlu, Latvijas 
pilsoni. Ir saņēmis Latvijā pa -
stāvīgās uzturēšanās atļauju, un 
šā gada sākumā, 21. janvāŗa 
Saeimas sēdē vienbalsīgā bal-

loģijas laboratorijas iespējas. 
Tāpat tiks attīstītas izglītības 
iespējas un apmācību vide 
topošajiem profesionāļiem, to -
starp pacientu drošības un 

“Mikrotīkls” jau iepriekš snie-
dzis lielus ziedojumus Bērnu 
slimnīcai, taču šis ir visvē rie-
nīgākais.

Džons Tallijs kopš 1995. gada 
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:

3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nedēļas gudrība
“Mums jāmācās no bērniem. Viņi visas lietas grib zināt, bet aši apmierinājas ar to saprat-

ni, kāda pieejama viņu vecumam. Mainoties un attīstoties sapratnes spējai, mainās arī viņu 
uzskati par pašām lietām. Tā netērē laiku un var tūdaļ darboties, liekot lietā savas zināšanas.”

Rainis

Nedēļas teikums
“Brīdī, kad izjuka padomju impērija, pēkšņi atklājās, ka daži karaļi patiesībā ir pliki – 

gluži kā Andersena pasakā.”
Žurnālists Juris Lorencs

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

Piesūtīšana: ASV – par pirmo US $3.00

Par katru nākamo uz to pašu adresi US $2.00

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

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

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

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

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

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

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.

Lūdzam atsaukties!

Esmu 21 gadu veca studente 
Oslo universitātē, kur iegūstu 
bakalaura gradu vēsturē un 
polītikas zinātnē. Izturēju kon-
kursu un ieguvu tiesības vienu 
semestri mācīties Kalifornijas 
Bērklijas  Universitātē. Par šo 
iespēju ļoti priecājos, tāpat kā 
visi mani radi un trīs māsas.

Meklēju mazu telpu dzīvo-
šanai gājiena attālumā no 

Gatavojoties Eslingenas Dzies -
mu svētkiem – 75, kas notiks 
nākamvasar – no 16. līdz 19. 
jūnijam Vācijā, pilsētā pie 
Nekāras, kur atkal iecerēta 
bagāta un daudzveidīga kultū-
ras programma, aicinām jūs 
talkā! 

Lai svētkus kuplinātu, to 
oganizatori lūdz pārskatīt gan 

bijušo eslingeniešu, gan arī citu 
DP nometņu latviešu privātos 
vai biedrību archīvus, kuŗos, 
esam pārliecināti, glabājas ne 
viena vien vēstule, kas Vācijas 
nometnēs rakstīta laikā no 
1946. līdz 1948. gadam. Šodien 
katra šāda vēstule ir svarīga un 
nenovērtējama liecība, kuŗā 
jūtama tā laika noskaņa, kuŗā 
noteikti virmo visdažādākās 

emocijas, sākot ar gaidāmo 
satikšanās prieku, satraukumu, 
gatavojoties svētkiem, un bei -
dzot ar atvadu asarām, kad 
svētki norimuši, bet atmiņas 
palikušas. 

Ļoti gaidīsim!
Vēstules (pārfotografētas vai 

ieskenētas), lūdzu, sūtiet uz 
redakcijas e-pastu: redakci-
ja@laiks.us.

Berkeley Campus, vai arī ar 
tieša sabiedriskā transporta ie -
spēju, jo man nav auto vadītāja 
tiesību. Mani apmierina mini-
māli mēbelēta istaba, citas tel-
pas varu dalīt arī ar istabas 
biedriem.

Esmu sabiedriska, draudzīga, 
aktīva studentu sabiedrībā, ļoti 
ieinteresēta paplašināt zinā ša-
nas un iegūt jaunus iespaidus 

un draugus. Runāju latviski, 
angliski un norvēģiski.

Īres ilgums ir no 2022. gada 
janvāŗa sākuma līdz maija bei-
gām. Maksimālā īres sum ma, 
ko varu atļauties, ir USD 1100, 
ieskaitot komunālos maksā ju-
mus. Mans e-pasts: gabrielajpr  @
gmail.com.

Cieņā –
JETE GABRIELA RASTIŅA

Meklēju mazu telpu dzīvošanai
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RENĀTE GRĀVERE

Filips un Edijs Blumbergi Pēteris un Laura Blumbergi

Priekšnesuma "Latvija 100 gados" komanda. No kreisās: Anita Juberte, Ilze Black, Ivars 
Kuškēvics, Līga Sūrīte, Vilnis Baumanis, Ūve Hodgins, Aija Celma-Evans, Renāte Grāvere, Vija 
Ūdenāne, Aivars Osvalds

Vēstnieks Māris Selga un Triju 
Zvaigžņu ordeņa virsnieks Vilnis 
Baumanis

Trīskārši svētki
Ja ticam latviešu sakāmvār-

dam “trīs lietas – labas lietas”, tad 
2021. gada 20. novembrī latviešu 
ev. lut. draudzes namā Rokvillē, 
Merilandē, noritēja trīs labi 
svētki vienlaikus, ko rīkoja Lat-
viešu organizācijas Vašingtonā, 
DC (LOV) priekšsēdes Anitas 
Jubertes vadībā. Šie svētki iezī-
mēja Latvijas Republikas 103. 
pastāvēšanas gadadienu. 

Pirmo posmu ievadīja prāv. 
Anita Vārsberga-Pāža ar svēt-
brīdi dievnamā. Iepriecināja 
kup  lais ļaužu pulks un gaišais 
skats uz nākotni. Skaistos altāŗa 
ziedus bija sakārtojusi Aija 
Moeller. Atskanēja patriotiskas 
dziesmas mūziķes Līvas Blūmas 
izjustajā izpildījumā ar Andŗa 
Jaunzema pavadījumu.

Uz otro svētku posmu pēc 
svētbrīža pulcējās ap simt cilvēku 
nama lielajā zālē. Zālē skolas 
audzēkne svinīgi ienesa sarkan-
baltsarkano karogu. Jaunie pie -
teicēji, Gaŗezera vasaras vidus-
skolas absolventi Edijs un Filips 
Blumbergi teicami vadīja svētku 
akta norisi. Viņi paziņoja, ka LR 
Ārlietu ministrija ir dāvinājusi 
katrai ārzemju latviešu biblio-
tēkai deviņas nesen izdotas ap -
jomīgas grāmatas, kas apska tā-
mas svētku telpās. Aktā bija 
ieradušies LR Vēstniecības ASV 
darbinieki, kuŗus publika sveica 
ar aplausiem. Latvijas Republikas 
prezidents Egils Levits video 
uzrunā, kas veltīta ārpus Latvijas 
dzīvojošiem tautiešiem, pauda 
cerību uz tautas vienotību, spēku 
un godaprātu. Katrs latvietis, 
vienalga kur viņš atrastos, ir 
svarīgs Latvijai. Prezidenta uz -
runai beidzoties, izskanēja koŗa 
dziedāta Latvijas himna, kam pie-
 vienojās sarīkojuma dalībnieki.

Tad vēstnieks Māris Selga stā -
jās pie pults, lai sveiktu svi  nību 

Pirms gada Valsts prezidenta 
kancelejas Ordeņu kapituls pie -
šķīra Vilnim Baumanim virs-
nieka pakāpes Triju Zvaigžņu 
ordeni, bet pandēmijas aizliegu-
mu dēļ tas nebija līdz šim pa -
sniegts. Šinī svētku reizē bija 
iespēja to darīt, un vēstnieks to 

Pēc aplausiem Triju Zvaigžņu 
ordeņa virsnieks pateicās par 
piešķirto godu.

Šinī svētku reizē A. Juberte arī 
apsveica Amerikas latviešu ap -
vienības bijušo priekšsēdi Pēteri 
Blumbergu ar labi padarīto 
darbu, sešus gadus vadot orga-

Aivars Osvalds, Knuts Ozols, 
Līga Sūrīte, Ūve Hodgins; diktori 
Renāte Grāvere, Aija Celma-
Evans, Vija Ūdenāne, Ivars Kuš-
kēvics. Arī šoreiz izskanēja ļoti 
labvēlīga atsauksme par izvei-
doto darbu. Tuvāka infor mācija 
par pieejamību programmai “Lat-

veica, prezidenta Levita vārdā, ar 
prieku un humoru. Mums vi -
siem šeit, Amerikā, kā arī Latvijā 
pazīstamais laureāts ir nopelnījis 
šo atzinību ar savu vispusību. 
Viņš ir bijis radio korespondents 
Amerikas Balsī, žurnālists, grā-
matu autors, franču valodas sko -
lotājs, aktieris, mūzikālā ansam-
bļa “Trīs no Pārdaugavas” vadī-
tājs, dziesmu tekstu sacerētājs 
un mūzikas komponists, libre-
tists vairākām dziesmu spēlēm, 
tulks latviešu skaņdarbu tek-
stiem un latviskās dzīves veici-
nātājs kopš jaunības dienām. 
Vēstnieks bija domājis, ka vie-

nizāciju. Darbs ir bijis sekmīgs, 
un Pēteris kopā ar dzīvesbiedri 
Lauru ir vienmēr atradis laiku 
piedalīties Vašingtonas sabied-
rības darbā. Pieteicēji paziņoja, 
ka PBLA Balva piešķirta pēc 
nāves Pēterim Elfertam.

Pēc ļoti dzīvām apbalvojuma 
un pateicības uzrunām sekoja 
trešais svētku cēliens – slepenais 
seanss audio-vizuālam priekšne-
sumam “Latvija 100 gados”. Šo 
izrādi vašingtonieši skatīja Lat-
vijas Simtgades sarīkojumā 
2018. gadā, kad Anitas Jubertes 
ideja, Viļņa Baumaņa scenārijs 
un viņu kopējā režija īstenojās 

dalībniekus. Viņš iesāka savu 
apsveikumu ar šādiem vār diem: 
“Mūsu slavenā dzejniece un sa -
biedriskā darbiniece Aspa zija ir 
atgādinājusi, ka “mums jāsaudzē 
tāds mazs puisītis – Prieciņš, mēs 
viņu maz pazīs tam.” Domāju, ka 
šī kopā sanāk šana šajos apstākļos 
ir viens mazs, bet nozīmīgs 
prieciņš”. Kuplais apmeklētāju 
skaits lie  cina par prieku, ko visi 
izjūt, atkal tiekoties.

nīgo mākslu, ko Vilnis nav izko-
pis, ir glezniecība, bet izrādās, ka 
viņš ir arī ļoti labs zīmētājs, ko 
var apliecināt viņa sūtīto apsvei-
kumu saņēmēji. Vēstnieks at -
zinās, ka arī viņš kā mazs zēns ir 
slēpies zem vecmāmiņas segām, 
lai klausītos Amerikas Balss 
raidījumus. Turklāt, ja vēstnieka 
dzīvesbiedre nebūtu vārdā Ma -
rika, tad viņa noteikti būtu 
“Monika, mans dzīves ideāls”. 

šinīs pašās telpās. Atsauksme par 
izrādi bija tik pozitīva, ka nāca 
ieteikumi to iemūžināt un sniegt 
plašākai sabiedrībai. Tā radās 
šodienas ieraksts, ko drīzumā 
varēs laist tautās ar dažādu me -
diju palīdzību. Video ierakstu 
gatavojis Vidvuds Mednis; mū -
zikas un fotoattēlu atlasi veikuši 
Anita Juberte un Vilnis Bau-
manis; vēstures liecinieki ir Ilze 
Ūdre-Black, Imants Timrots, 

 vija 100 gados” sekos drīzā laikā.
Visi trīs svētku posmi no -

svinēti! Atliek tikai pacelt tostu 
Latvijai. To darīja priecīgie svi-
nību viesi, baudot Vašingtonas 
konventa gādāto šampanieti un 
Studenšu korporāciju kopas lo -
cekļu ceptos siltos pīrāgus.

Sveicam
jubilejā!

Skaistā baltā ziemas dienā – 6. decembrī – 
literātūras un teātŗa pētniekam,

Laika ilggadīgam autoram
Viktoram Hausmanim apritēja 90 gadu. 

Ievērojams un paliekošs ir viņa devums Raiņa 
daiļrades pētniecībā un akadēmisko Kopotu 

rakstu izdošanā. Daudzu teātŗa māksliniekiem 
un drāmatiķiem veltītu grāmatu autors. 
Latvijas sabiedrībā populārizējis ārzemēs 

dzīvojošos drāmas klasiķus
Mārtiņu Zīvertu un Anšlavu Eglīti.

Vēl joprojām darbīgs, aktīvs un labvēlīgi 
ieinteresēts pašreizējos literārās

un teātŗa dzīves procesos. 
Līdz ar citiem jubilejas vēlējumiem Laika 

redakcija apsveic iecienīto autoru un novēl 
labu veselību, možu garu un darbīgu rosmi, 
turoties latviešu kultūras pētnieku ierindā!
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Mūziķes kopā ar Lari Krēsliņu

Mūzicē Arianna Brusubārda un Jevgenija Trukša

Par suminājumiem pateicas Jānis Students

Beidzot šoruden, pēc 
ilgāka pārtraukuma 

pandēmijas dēļ, 
klātienē varēja 

notikt iesvētības 
Gaŗezera vasaras 

vidusskolas 
audzēkņiem Emīlijai 
Blumbergai (kreisajā 

pusē) un Alīnai 
Dimantai.

Attēlā kopā ar māc. 
Ojāru Freimani

SANDRA
MILEVSKA

Ar tālskatu un tuvplānā:
Valsts svētki Priedainē

Iesvētības Čikāgā

Ar tālskatu raugoties uz pasau-
les notikumiem, laikā, kad Valsts 
svētkos pulcējāmies Ņudžersijas 
latviešu biedrības Priedainē, iz -
ceļas vesela virkne notikumu: 
Krievija, izrādās, kosmosā uz -
spridzinot kādu savu veco 
satelītu; tās karaspēki milzīgā 
skaitā pulcējas pie Ukrainas 
robežas; pakalpīgie baltkrievi 
virza tālu valstu bēgļu straumes 
uz Polijas un Lietuvas robežām. 
Un – neskatoties uz daudzu 
gadu tecējuma vairākkārtīgām 
pašu un citu valstu dāsnām 
dotācijām – Latvijas robeža kā 
nav, tā nav galīgi nostiprināta, 
Aizsardzības ministrs Artis Pab-
riks presei atzīstas, ka Latvija 
esot vienu soli no NATO 5. 
panta piesaukšanas. 

Apdraudējums tautai ir īsts, 
un tas arī tuvplānā atkārtojas, lai 
gan citā, dabīgās iznīkšanas, 
veidolā. Ne tikai Priedainē, bet 
daudzos vecās trimdas vietējos 
centros darītāju paaudze pama-
zām iesoļo mazspējas gados, sen 
iegūtie vērtīgie īpašumi ar grū -
tībām apsaimniekojami, bet, 
visgraujošāk – tie bieži paliek 
bez pietiekama apmeklētāju 
skaita. Tautieši tagad ne vienmēr 
pārvalda valodu, ne vienmēr to 
ievieš savās ar cittautiešiem 
dibinātās ģimenēs, ne vienmēr 
izvēlas latviešu sarīkojumus kā 
prioritāti. Jauniebraucēji cenšas 
iedzīvoties jaunā valstī, piekopj 
citas intereses, uzturas savējo 
sabiedrībā. Priedaines gadījumā 
ģeografija spēlē lomu, jo aktīvākā 
jaunlatviešu sabiedrība tagad 
koncentrējas uz ziemeļiem, pie 
Ņujorkas.

Neskatoties uz šiem apstāk-
ļiem, ar valdes priekšnieku Jāni 
Studentu un apsaimniekotāju 
Jāni Grigalinoviču-Leju priekš-
galā Priedaine joprojām izvērš 
plašu darbību, kas aptveŗ tikpat 
kā visas dzīves jomas – gan 
laicīgās, gan garīgās, gan tau-
tiskās, gan izklaides. Pagājušajās 
vēlēšanās Priedaine pārvērtās 
par valsts oficiāli apstiprinātu 
iecirkni. Ņudžersijas latviešu 
biedrības vārdā darbojas lite  rā-
rais pulciņš Ilgas Caunes vadībā. 
Apsaimniekotāja Prie daines Jāņa 
gādībā izrāda Latvijas filmas un 
viesojas aktieri ar izrādēm, 
turklāt ar transporta pakalpo-

jumiem skatītājiem, kam tie 
vajadzīgi; ikgadējos sporta svēt-
kus rīko Jānis Ģiga; un Ņu -
džersijas latviešu skola izmanto 
plašo territoriju skolnieku un 
vecāku saietiem. Šis plašums arī 
pievelk svinētājus gada galve-
najam notikumam – Jāņiem, ar 
estrādes priekšnesumiem un 
dziesmotu līgošanu pie uguns-
kura zem ozoliem, noslēdzot 
vakaru ar deju mūziku. Šo plašo 
darbību jau 21 gadu pārzinājis 
Jānis Students, no tiem 17 gadus 
kā valdes priekšsēdis. Jāni 

Veltas Kaņepājas klavieŗu pava-
dījumā. Seko svētbrīdis. Jau 
pārdevusi savu baznīcu, nelielā 
Ņubransvikas-Leikvudas lute-
rāņu draudze notur dievkalpo-
jumus Priedainē. Draudzes mā -
cītāja Ieva Pušmucāne-Kyneyko 
aizlūdza par aizgājējiem, tad, 
vadot patiešām saistošu „lūgšanu 
par Latviju” ar klātesošo aktīvu 
piedalīšanos, viņa lūdza par tās 
zemi, tautu, brīvību, par tiem, 
kas sapņoja, par tiem, kas cieta, 
par tiem, kas šajā saulē ne  pie-
dzīvoja atjaunoto neatkarību. 

Mūžībā aizsauktais Latvijas dip-
lomāts Pēteris Elferts; TILTA 
vadītāja mūziķe un komponiste 
Dace Aperāne; pašmāju daudzu 
latviešu organizāciju vadošu 
amatu ieņēmējs Jānis Lucs, kam 
Triju Zvaigžņu ordeni pasniedza 
Valsts prezidents Egils Levits 
savā 2021. gada septembŗa vizītē 
ASV. 

Māra Celle, kas ar 8. septembrī 
Mūžībā aizgājušo dzīves draugu 
Ojāru ieradusies pirms 23 ga -
diem Ņudžersijā, izteica sir snī-
gus pateicības un atvadu vārdus 
priedainiešiem. Visu šo laiku kā 
gājputni lidojuši katru gadu turp 
un atpakaļ no Latvijas, Māra 
tagad viena atgriežas uz pa  stā-
vīgu dzīvi Latvijā, savā Ojāra 
celtajā Mežaparka mājā, kur „es 
vienmēr jutīšu viņa klātbūtni, 
tur man tagad jāatgriežas. Ar 
šiem vārdiem es no jums atva-
dos... Vienmēr atcerēšos jaukos 
brīžus jūsu sabiedrībā.” 

Tautas sarukšanas tēma iz  rā-
dījās par Priedaines svinīgās at -
ceres, Latvijas neatkarības prok-
lamēšanas 103. gadadienas, caur-
viju motīvu. Jau agrāk nācies 
vērtēt un novērtēt svētku runas 
teicēja Laŗa Krēsliņa lakonismu. 
Šim vērtējumam tagad jāpieliek 

Aizmirst ir kaut kas līdzīgs nāvei. 
Mirst un Aizmirst.”

Krēsliņš dzejojot, rakstot, 
„mākslojot”, jo tā varot „apturēt 
šo kultūr-sabiedrisko miršanu. 
Ir daudz, ko darīt, lai mēs būtu 
noenkuroti savā latviskajā dzīvē 
šeit, Amerikā.  Noenkurosimies? 
Vai jūs palīdzēsiet šajā bezgalīgā 
talkā?

Padomāsim.
Parunāsim.
Pārrunāsim.
Bet darīsim kaut ko!”
Patiešām: tikmēr, kamēr da  rī-

sim, pastāvēsim! Par augstvēr-
tīgu koncertu jāpateicas svētku 
akta otrās daļas darītājām, vai-
rāku konkursu laureātei Džul-
jarda skolas studentei, vijolnie-
cei Ariannai Brusubārdai, kā arī 
Latvijas Mūzikas akadēmijas 
absolventei, vairāku starptau-
tisku konkursu laureātei, Man-
hatenas mūzikas skolas koncert-
meistarei pianistei Jevgenijai 
Trukšai. Brusubārda ir pazīs-
tamās mūzikālās latviešu ģime-
nes pēctece, kuŗas trīs brāļi un 
divas māsas arī izvēlējušies 
mūziķu profesiju. Pati trīs gadu 
vecumā nepārprotami jau norā-
dījusi savu instrumenta izvēli, ar 
karoti pār plecu čīgājot. Trukša, 

Studentu šī gada lielā pusapaļā 
jubileja mudinājusi ar nākamo 
gada sapulci pelnīti pāriet 
Priedaines „pensionāra” statusā. 

Valsts svētku sarīkojuma goda 
sardzes pavadītie karogi ienesti 
zālē; nodziedāta Valsts himna 

Nenovērtējama ir mācītājas spē -
cīgā dziedamā balss, kas ie  dro-
šina pat visnedrošākās balsis 
dziedāt līdzi.

Pēc apsveikumiem tika no -
saukti PBLA atzinības saņēmēji: 
priekšlaicīgi šī gada 21. maijā 

klāt trīs A, sauciet tos par atzīmi, 
vai arī par prozas runas negaidīta 
dzejiskuma aprakstu: aliterācija, 
atskaņas, asprātība. Nedaudzos 
vārdos Laris Krēsliņš ir ielicis 
lielu un svarīgu sakāmo. 

Jau no sākuma brīdinot, ka 
sniegums „Kāpēc? Vai utt.” būšot 
„vairāk kā draudzīgs aicinājums, 
nekā Valsts svētku runa”, Krēsliņš 
iesāk ar Modŗa Medņa dzejoļa 
citātu:

Daži zina, un daži nezina.
Daži var, un daži nevar.
Daži prot, un daži neprot, 
Bet dažiem nav, nekad nebija
Un arī nebūs ...
Tad vaicā: „Bet kādēļ mēs īsti 

esam šeit? – Nostalģija? –
Tradicija? – Sentimentālitāte?”

Pajautājis mums, Krēsliņš pats 
par sevi atbild: „Es? Drusku no 
slejas A, no slejas B utt... Bet 
varbūt vairāk es esmu šeit 
nākotnes dēļ. Nākotnība? Vai tas 
ir vārds latviski?

Ko mēs sagaidīsim nākotnē? 
Vai šie būs Latvijas pēdējie valsts 
svētki Priedainē? Bostonā vairs 
nav biedrības, Čikāgā – nav. utt. 
... Bet, diemžēl, katru dienu kaut 
kas mirst. – Kas ir tas, kas mirst? 

savukārt, iesaistījusies arī vietējo 
latviešu mūzikas aprindās, kal-
pojot par koncermeistari Ņu -
jorkas latviešu koŗa koncertos 
un Katskiļu nometnē. 

Rūpīgi izvēlētie svētku kon-
certa darbi sniedz dažādu laik-
metu, stilu un komponistu mik-
sli, parādot plašu techniskās 
varēšanas un emocionālā pie -
skā riena diapazonu. Ļoti pazīs-
tamajai liriskajai Ž. Masnē 
„Meditācijai” no operas „Taīsa” 
seko „formāls” Bachs un mai-
gāks Brāmss, klausījāmies arī 
Tum ševicas „mākoņus” un Pla-
kida „sienāžus”. Vēl atskanēja 
Volf ganga Dārziņa svīta nr. 7 
un divi īsi gabali – D. Aperānes 
„Ro  mance” un A. Veismanes 
„Sli  dotava”, kas neierastos skaņas 
salikumos perfekti atdarināja, kā 
tas skan – slidot.

Priedaines Valsts svētku sarī-
kojuma beigās bija saviesīgs va -
kars un siltas vakariņas, par tām 
jāpateicas citām ne mazāk sva-
rīgām darītājām – Valdai Rainey, 
Anitai Cirītei, Anitai Siliņai un 
Dziesmai Teterei! Līdz nāka-
majiem Valsts svētkiem!
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Filadelfijas latviešu vīru dubultkvartets
Degsme palikt uzticīgiem 

latviskās dziesmas kultūrai – tā 
varētu definēt galveno vad mo-
tīvu Filadelfijas latviešu vīru 
dubultkvarteta izveidei un dar-
bībai 35 gadu garumā, dāvājot 
trimdas latviešu sabiedrībai 
cildenu tautisku dzirksti.

Pēc vairākiem Filadelfijas lat-
viešu jaukto un vīru koŗu or -
ganizēšanas mēģinājumiem, 
1951. gada rudenī dibināts 
Filadelfijas latviešu vīru du -
bult  kvartets. Tā izveidotājs bija 
brīvmākslinieks Jānis Ūdris, 
kuŗš to vadīja līdz savai nāvei 
1963.gada 15. janvārī. Koŗa sa -
stāvu veidoja tikko no Vācijas 
bēgļu nometnēm atbraukušie, 
kas  pirmo reizi sanākuši pie 
vēsturnieka Edgara Andersona. 
Nevienam no dziedoņiem vēl 
īsti nebija pastāvīga darba, tikai 
cerība un vīzija par ansambli. 
Dubultkvarteta sastāvā bija 
dziedoņi ar bagātu pieredzi gan 
no Latvijas, gan Vācijas no -
metņu laikiem, viņiem bija 
degsme palikt uzticīgiem lat-
viešu mūzikai. Dubultkvartets 
parasti dziedāja 10 vīru sastāvā, 
ierasto astoņu vietā, tāpēc bieži 
tika saukts arī par ansambli. 
Dubultkvarteta pirmā uzstā-
šanās notika 1951. gada 17. no -
vembrī Latvijas Valsts dibinā-
šanas dienas atceras sarīkojumā 
un koncertā Filadelfijā, dziedot 
E. Dārziņa “Pie tēvu zemes 
dārgās” un K. Alberta “Par 
zemi, ko mīlam”.

Dubultkvartets visveiksmī-
gākais bijis Jāņa Ūdra vadībā, 
un laiku no 1951. līdz 1963. 
gadam var dēvēt par tā ziedu 
laikiem. Ūdra laikā dubult-
kvartets daudz dziedājis – 
gandrīz ik mēnesi pat divas 
reizes bija kaut kur jābrauc, un 
visus aicinājumus nemaz ne -
varēja pieņemt. Dziedoņi ar 
mīlestību nodevušies dziesmu 
iestudēšanai, un mēģinājumi 
notikuši pat divas līdz trīs reiz-
es nedēļā. Ar lielu sirdsdegsmi 
un prasmi vadītais dubultkvar-
tets izauga par respektējamu 
māksliniecisku vienību, ieprie-
cinot neskaitāmus klausītājus 
ASV Austrumu piekrastē. Līdz 
savai mūža nogalei Jānis Ūdris 
bija iestudējis un devis mūzikāli 
saturīgus patstāvīgus koncer-
tus latviešu sabiedrībai Fila-
delfijā, bieži kuplinājis daudzus 
latviešu organizāciju sarīko ju-
mus un dievkalpojumus, kon-
certējis arī  Baltimorā, Va  šing-
tonā, Bostonā, Pitsburgā, Klīv-
landē, Ņujorkā, Longailendā, 
Lankasterā un daudzos citos 
mazākos latviešu trimdinieku 
centros. Ansamblis bieži sa -
ņēma kritiķu cildinošas atsauk-
smes. Dubultkvarteta dziesmās 
vienmēr bijusi precīzitāte, in -
tonācijas tīrība un dinamikas 
dzīvums, kas klausītājam lika 
priecāties par darbu, ko ans-
amblis veicis. Dubultkvarteta 
10 gadu darbības jubilejas kon-
certā 1961. gadā mūzikologs 
Valentīns Bērzkalns savā ap -
svei kuma runā salīdzinājis du -
bultkvarteta dalībniekus ar va -
ronīgajiem cīnītājiem Lat vijas 
senajos pilskalnos. Līdz savai 
jubilejai ansambļa balsu sastāvs 

AGNIJA
LESNIČENOKA

bija kļuvis par labāko tā 
pastāvēšanas laikā.

Liktenis bija lēmis, ka tikai 
pusotru gadu pēc skaistās jubi-
lejas Jānis Ūdris mira. Savā 
līdzjūtības vēstulē diriģenta 
dzīvesbiedrei Mirdzai Ūdris, 
ALAs priekšsēdis Bruno Albats 
rakstījis: “Nelaiķis bija sirds 
cilvēks un īsts mākslinieks. 
Latviešu trimdinieki ar izjustu 
prieku un baudu vienmēr klau-
sījās Ūdra disciplinētos koŗus 
un ansambļus, kas vien mēr 
tautiešiem sniedza īstu mākslas 
baudu. Nelaiķa vārds latviešu 
koŗu un ansambļu vēsturē būs 
rakstīts izciliem burti”. 

Jānis Ūdris piedzima 1905. 
gada 9. novembrī Cēsu apriņ -
ķa Sērmūkšu pagastā. Beidzis 
Rīgas pilsētas 1. ģimnaziju. No 
1925. līdz 1930. gadam studējis 
LU Filoloģijas un filozofijas 
fakultātē. No 1930. līdz 1938. 
gadam mācījies Latvijas Kon -
ser vātorijā pie profesora P. Jur-
jāna dziedāšanu un beidzis 
pilnu kursu, 1938. gadā iegūstot 
brīvmākslinieka gradu. Viens 
no Latviešu mūzikas veicinā-
šanas biedrības dibinātājiem, 

vadījis Rīgā dažādu sabiedrisku 
organizāciju un iestāžu koŗus. 
Arodu savienības paspārnē 
izveidojies Jāņa Ūdra jauktais 
koris “Birztaliņa”. Koris dar-
bojās līdz 1944. gadam. Bijis 

virsdiriģents 1943. gada novada 
dziesmu dienā Ogrē. Trimdā 
Vācijā Ūdris vadīja Baireitas 
latviešu kori un bija virs di ri-
ģents1946. gadā Franku novada 
latviešu dziesmu dienās Fiš-

bachā, Baireitā, Ansbachā, 
Eihštatē un Augsburgā. 1950. 
gadā ieceļoja Filadelfijā kā Sv.
Jāņa draudzes koŗa diriģents. 
Bez dubultkvarteta dibināšanas 
Ūdris bija arī viens no Fila del-
fijas latviešu koncertapvienības 
dibinātājiem un vadītājs no 
1959. līdz 1963. gadam.

Pēc Jāņa Ūdra nāves dubult-
kvarteta vadību uzņēmās Ed -
vīns Štelmanis. Jaunajam an -
sambļa vadītājam un viņa seko-
tājiem nereti pietrūka mūzi-
kālās autoritātes un vokālā 
ansambļa vadīšanas pieredzes, 
lai dubultkvarteta darbība va -
rētu turpināties līdzšinējā lī -
menī. Dziedātāju sastāvs mai-
nījās, jaunu dziesmu iestu-
dēšana neveicās. Sarūgtinātais 
Štelmanis pēc pāris gadiem 
pār cēlās uz dzīvi Klīvlandē, kur 
nodibināja savu ansambli. Du -
bultkvarteta vadīšanu pēc neil-
ga pārtraukuma uzņēmās Ar -
tūrs Ozols, bet pēc dažu gadu 
darbības arī Ozols pārcēlās uz 
dzīvi citur un dubultkvartets 
palika bez vadības. Kopš 1973. 
gada dubultkvartetu vadīja 
Ojārs Jurjāns un dubultkvar-
teta darbība ar ierobežotu re -
pertuāru un dažādām grūtībām 
turpinājās. Dalībniekiem bija 
zudis ansambļa sākuma gadu 
entuziasms, mēģinājumi notika 
retāk. Par spīti tam, dubult-
kvartets piedalījās vairākos 
ASV Vispārējos Dziesmu svēt-
kos un vēl daudzus gadus spēja 
Filadelfijas un tuvākās ap  kār-
tnes organizācijām kuplināt 
sarīkojumus ar vīru dziesmām. 
Pēdējā dubultkvarteta uzstā-
šanās notika 1986. gadā. Du -
butkvarteta rindas veidojuši 
šādi dziedoņi – Sondors Abens, 
Fīlips Andermanis, Elmārs 
Bilkins, Ilmārs Bīns, Vilhelms 
Hofmanis, Ojārs Jurjāns, Arnis 
Mikus, Arturs Ozols, Imants 
Plotnieks, Monvīds Rimbi-
nieks, Nikolajs Rītiņš, Edvīns 
Štelmanis, Nikolajs Štulmanis, 
Toms Šulcs, Jānis Ūdris.

Archīva materiāli rāda, ka 
dubultkvartets savas aktīvās 
darbības laikā no 1951. līdz 
1986. gadam piedalījies 148 kon-
 certos, sarīkojumos un diev-
kalpojumos latviešu vidū. Pasā-
kumi lielākoties bijuši saistīti ar 
Latvijas valsts dibināšanas at -
ceri, citām piemiņas dienām, 
dažādām jubilejām, organi-
zāciju pasākumu atklāšanas 
aktiem, kultūras dienām u.tml. 
Dubultvkvarteta repertuāru lie -
lākoties veidoja J. Vītola, A. Kal-
niņa, E. Dārziņa, H. Pavasara, 
B. Skultes, J. Norviļa, A. Jurjāna, 
K. Kažociņa, J. Mediņa, A. Jē -
ruma u.c. ievērojamu latviešu 
komponistu oriģinālkom pozī-
cijas un tautasdziesmu sabal-
sojumi, un visa darbības laika 
repertuāru sastādījušas vairāk 
nekā 100 komponistu dzies-
mas. “Kad smagi nomāc ik  -
dienas rūpes un raizes, ir labi 
dažreiz  būt lielo garu tuvumā, 
mācīties viņu izturību, mērķ-
tiecību un apbrīnot viņu sa -
sniegumus” – šīs idejas ietekmē 
dzima doma par latviešu kom-
ponistiem veltītu koncertu 
rīkošanu.

Filadelfijas vīru dubultkvartets Dziesmu svētkos Klīvlandē. 
No kreisās: V. Hofmanis, S. Abens, O. Jurjāns, I. Plotnieks, F. 
Andermanis. LNA Latvijas Valsts archīvs

Filadelfijas vīru dubultkvartets, 1955. gads. No kreisās: F. F. Andermanis, J. Ūdris, M. 
Rimbinieks, E. Bilkins, V. Hofmanis, E. Štelmanis, I. Plotnieks,, O. Jurjāns, N. Rītiņš. LNA 
Latvijas Valsts archīvs

Filadelfijas vīru dubultkvartets ar viesiem 10 gadu jubilejas koncertā. LNA Latvijas Valsts archīvs
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No Emīlijas Benjamiņas ap -
sveikumu kartīšu sērijas

Sietlas latviešu skolas audzēkņi

ALA Atzinībs rakstus saņem (no kreisās) Daina 
Kusina, Ingrīda Doherty, LBVŠ priekšsēde Sarmīte 
Dāvidsone

Kristaps Kancāns un Diāna Atvara

Manai valstij Latvijai – 103!

Ziemsvētki, ko vēlamies atcerēties

Dziļi cirstās kovidsērgas rētas 
pamazām dzīst, un Sietlas lat-
vieši sāk pulcēties kopā gan 
svētkiem, gan citiem pasāku-
miem savā ērtajā, mājīgajā 
namā – Latviešu kultūras cen-
trā. Protams, vēl joprojām 
ierastajās sejas maskās. Mums 
mīļās Latvijas valsts 103. dzim-
šanas dienu nosvinējām svēt-
dien, 21. novembrī,  ar svētrītu 
Dievnamā un tam sekojošo 
oficiālo daļu sarkanbalti sar-
kaniem ziediem rotātajā saietu 
zālē. Prāvestes Dairas Cilnes kā 
allaž interesanto, vēsturiskajiem 
faktiem bagātīgi illustrēto spre-
diķi papildināja Dr. Andŗa 
Āboliņa dziļi izjustais ērģeļu 
solo un Leonīda Breikša emo-
cionālā, patriotiskā dzeja.

Svētku svinīgajā daļā saietu 
zālē ļaudis pulcējās karoga ie -
nešanai, ASV un Latvijas valsts 
himnai klavieŗu pavadījumā 
(Dr. A. Āboliņš) izskanot, seko-
ja svētbrīdis prāvestes Dairas 
Cilnes vadībā. Pēc tam ar patī-
kamu Latvijas klātbūtnes sajūtu 
ekrānā redzējām un klausī jā-
mies Latvijas Valsts prezidenta 
Egīla Levita svētku runu un 
Latvijas Republikas Ārlietu mi -
nistrijas speciālo uzdevumu vēst-
nieces diasporas jautājumos 
Elitas Gaveles uzrunu tautie-
šiem ārzemēs.

Latviešu biedrības Vašing-
tona štatā (LBVŠ) priekšsēde 
Sarmīte Dāvidsone stāstīja vie-
siem par biedrības paveikto 
darbu kovidsituācijā: ,,Esam 
tauta ar īsu, bet bagātu vēsturi, 
kultūru, tradicijām. Mūs visus 
vieno latviešu valoda, un šīs 
latviskās vērtības, veido stipru 
piederības sajūtu. Šajā nepare-
dzētajā, dīvainajā ,,slēgtajā” laikā 
mēs esam centušies nepazaudēt, 
bet noturēt un spodrināt savas 
vērtības un izgaismot Latvijas 

SARMĪTE LUNDE

vēsturi latviešu skolas jaunajai 
paaudzei iespējami saprotamā 
veidā.” Priekšsēde pastāstīja, kā 
Sietlas latviešu skolas saime svi-
nējusi Valsts svētkus iepriek-

šējā dienā. Skolas bērni bija 
mācījušies par Latvijas valsts 
dibināšanu, par Latvijas karoga 
vēsturi, turklāt paši bija uz -
meis tarojuši karogu, kas kā 

mazi mākslas darbiņi bija 
savirknēti kopā vienā garā 
karogā virs skatuves nama zālē, 
līdzīgu tam, kāds tas bija virs 
skatuves Nacionālajā teātrī, 

Rīgā, Lat vijas valsts proklamē-
šānas dienā 1918. gada 18. no -
vembrī Sar mīte Dāvidsone pa -
stāstīja par nākotnes plāniem, 
par bied rī bas 70 gadu jubilejas 
svinībām pavasarī, izsakot ce  rī bu, 
ka svēt kos piedalīsies Latvijas 
vēst nieks ASV Māris Selga. 
,,Turi Latviju ieslēgtu savā sirdī! 
Turi to kā lielāko dārgumu!” ar 
Jāņa Jaunsudrabiņa vārdiem 
savu apsveikuma uzrunu no -
slēdza LBVŠ priekšsēde.

Svētku turpinājumā priekš-
sēde nolasīja apsveikumus no 
igauņu un lietuviešu kopas 
pārstāvjiem Sietlā. LBVŠ priekš  -
sēdes vietniece Inta Wiest pa -
ziņoja, ka PBLA balva (pēc 
nāves) piešķirta bijušajam ASV 
latviešu sabiedriskajam darbi-
niekam un Latvijas Republikas 
diplomātam Pēterim Kārlim 
Elfertam. Pēteris Elferts dzimis, 
uzaudzis un izglītojies Sietlā, 
un gadu gaitā sietlieši ar prieku 
un lepnumu ir sekojuši viņa 
karjērai gan Latvijas Republikas 
Saeimā, gan vēlāk viņa vēst-
nieka gaitām Latvijas diplomā-
tiskajā dienestā. Ar skumjām 
saņēmām ziņu un pārdzīvojām, 
ka Pēteris Elferts ir tik pāragri 
aizgājis Mūžībā šī gada maijā, 
pildot vēstnieka pienākumus 
Grieķijā. 

ALA Atzinības raksts par 
ilggadēju sekmīgo darbību lat-
viešu sabiedrībā Sietlā šogad 
tika piešķirts Ingrīdai Doherty 
un Dainai Kusinai. Svētku iz -
skaņā, pēc senas tradicijas, visi 
sadevāmies rokās un nodzie-
dājām mūsu kopīgo dziesmu 
,,Daugav’ abas malas”, tad at -
spirdzinājāmies ar tēju, kafiju 
un garšīgajiem mūsu nama-
māšu ceptajiem kliņģeriem.

Saules mūžu Tev, mīļā 
Latvija!

Ir lietas, ko gribam atcerēties, 
un lietas, ko nevaram aizmirst. 
Katrai ģimenei būs atmiņā 
Ziemsvētki, ko nevēlamies at -
cerēties, bet nespējam aizmirst. 
Mūsu ģimenē tādi ir, kad brālim, 
kuŗš dzimis Ziemsvētku vakarā, 
tieši Ziemsvētku vakarā nomira 
viņa vecākais dēls. Bet šoreiz 
vēlos stāstīt par Ziemsvētkiem, 
ko vēlamies atcerēties. 

Ar brāli bijām sasnieguši 
vecumu, kad nopietni sākām 
šaubīties, vai Ziemsvētku vecītis 
ir īsts, vai tikai tāds, kas par to 
pārģērbies. Bijām ievērojuši, ka 
kāds no ģimenes nokavēja vecīša 
ierašanos un atnāca tikai pēc 
tam. Arī mājas suns Maksis, kas 
norēja visus svešiniekus, tai laikā 
mierīgi gulēja pie vecmāmiņas 
kājām. Kad paplašinātā ģimene 
bija sapulcējusies pie eglītes, 
rūpīgi pētījām, kuŗš šoreiz iz -
trūkst. Līdz šim visi bija klāt. 
Tad atskanēja spēcīga klauvē-
šana pie durvīm, Maksis ierējās, 
un ienāca Ziemsvētku vecītis. 
Šoreiz bija vērtīgas dāvanas, kā 
slēpes, slēpju zābaki, ziemas 
apģērbi un citas vērtīgas mantas. 

IVARS
GALIŅŠ

Izgaisa šaubas, un galu galā – 
kāpēc šaubīties par to, kas nesa 
tik vērtīgas dāvanas. Tikai pēc 
gadiem dabūjām zināt, ka Ziem-
svētku vecītis bijis manas krust-
mātes saderētais, par ko mēs 
neko nezinājām. Toreiz neno-
jautām, ka tie ir pēdējie Ziem-
svētki mūsu brīvajā valstī. 

Man žēl, ka no atmiņām, kas 
man atsūtītas, nevaru visas ie -
vietot pilnībā, jo tās ne tik vien 
rakstītas skaistā valodā, bet ar 
lielu iejūtu un sirsnību. Inta rak-
sta: “Mana māsa dzīvo Rīgā, 
viņas meita Montanā, es Sietlā. 
Ilgi neesam tikušās, bet Ziem-
svētku laikā atceramies Ziem-
svētkus Minchenē, tie vēl arvien 
dzīvo mūsu sirdīs. Atceros vācu 
Ziemsvētku tirdziņus, kas bija 
pasakaini un izraisīja pirms-
svētku sajūtu, kas ilga līdz pat 
svētkiem. Galvenais tomēr bija, 
ka Ziemsvētkus varēju svinēt ar 
māsu un viņas meitiņu. Mums 
eglītē bija īstās svecītes un latvis-
kas salmu dekorācijas. Skaitījām 
dzejoļus un dziedājām uz balsīm 
Ziemsvētku dziesmas. Mīļākā 
bija “Svētā nakts, ak, izlej tu”. 

pasniegti triju tautību tradi cio-
nālie ēdieni. Skolotāja man lū -
gusi iemācīties gaŗāku dzejoli, 
ko deklamēju Ziemsvētku vecī-
šam. Kad pakniksēju, man iedod 
dāvanu, mazus koka lelļu ra -
tiņus, esmu tik priecīga, jo mīlu 
lelles. Tomēr mīļākie ir pēdējie 
Ziemsvētki mūsu lauku mājās 
Latgalē. Vecāmamma ir galvenā 
raušu cepēja, brūkleņu ķīseļa 
vārītāja, citu neparastu gardumu 
sagādātāja. Viņa ir visu dienu 
gavējusi, jo tāda ir paraža Lat-
galē. Arī mēs atturamies no gaļas 
ēdieniem, tos varēs izbaudīt 
svētku dienā. Visa saime apsēžas 
pie vakariņām, kas sākas ar 
lūgšanu. No baznīcas esam 
saņēmuši “aplotkas”, kas ir kā 
liela apmēra dievmaizītes. Katrs 
dabū nolauzt pa gabaliņam. 
Vakariņas ir vienkāršas, bet tik 
ļoti gaidītas. Mani pārņem dziļa 
laimes sajūta un lepnums, ka 
piederu Celitānu dzimtai, lai gan 
esmu jaunākā, to mīlu un jūtos 
mīlēta. Kad galds novākts, ve -
cāmāte ienes nastu siena, ko 
pārklāj ar mātes austo segu. Tas 
Jēzus bērniņam.”

    
   

Dāvanu saņemšana palika pē -
dējā vietā”. Dzidra atceras, ka ar 
māsām bija izņēmušas šokolādi 
no bārkstainām konfektēm, kas 
greznoja svētku eglīti. Brālis bija 
apgādājis ar klucīšiem, ko ieti -
nušas šokolādes vietā. Māte 
tomēr pamanījusi un noteikusi, 
ka dabūšot pērienu, kad tēvs 
pārnākšot. Tēvs tikai noteicis, ka 
atjautīgi darīts, un pēriens izpa -
licis. Brālis atceras dāvanu, ko 
saņēmis nometņu laikos Erlan-
genā. Tas bijis kuģītis ar svecīti. 
Kad svecīte tikusi aizdedzināta, 
kuģītis peldējis bez stumšanas. 
Tas bija laikos, kad dāvanu bija 
maz un naudas vēl mazāk. Ruta 
raksta, ka neziņa un frontes 
tuvošanās izkliedēja viņas ģi -
meni. Trīs brāļi un tēvs palika 
Latvijā nogaidīt, vai nevajadzēs 
vīriešus, kas spējīgi cīnīties, 
Māte ar divi meitām devās uz 
Vāciju, pārlaist kaŗu. Mums 
visiem bija Altetingas klosteŗa 
adrese. Tas atradās Bavārijā, lai 
caur mūkiem varētu sazināties. 
Tas arī ļoti palīdzēja. Bijām no  -
metināti Čechoslovākijas Luši-
cas nometnē, kad saņēmām 

ziņu, ka tēvs ar jaunāko dēlu 
ieradušies Bavārijā. Tad arī mēs 
devāmies ceļā. Tie bija Ziem-
svētki, kad nebija ne eglītes, ne 
dāvanu. Bet bijām laimīgi un 
pateicīgi Dievam, ka varējām 
atkal būt kopā.

Gaŗāku apceri atsūtījusi Ja  nī  na. 
“Esam pārdzīvojuši smagos uzli-
dojumus Plauenes pilsētā Vācijā. 
Kaŗš ir beidzies. Par mata tiesu 
esam tikuši amerikāņu zonā 
Bavārijā pie pilsētiņas Mitten-
valde. Tur bijušās vācu kazarmās 
ir ierīkota nometne. Lietuviešu 
ir visvairāk, tad latvieši un 
saujiņa igauņu. Svētku vakarā 
ēdamzāles vidū liela egle ar 
spožām svecītēm. Vakariņās tiek 



LAIKS 2021. gada 11. decembris – 17. decembris8

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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L AT V I JA  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

(Turpinājums 10. lpp.)

5. un 6. decembrī PBLA dalīborganizācijas atskatījās un aizvadīto 
darbības gadu, diskutēja par nākotnes izaicinājumiem, īpašu vērību 
piegriežot 2022. gada oktobrī gaidāmajām 14. Saeimas vēlēšanām 
un diasporas dalībai tajās, kā arī latviešu Dziesmu svētku tradicijas 
uzturēšanai pasaulē un gaidāmajiem Dziesmu svētkiem 2022. gadā 
Minesotā, ASV, Eslingenā, Vācijā, un Vispārējiem latviešu Dziesmu 
un deju svētkiem Rīgā 2023. gadā

Gadskārtējā PBLA 
valdes sēdē Rīgā

Īsi pēc attālināti tiešsaistes režīmā aizvadītās gadskārtējās PBLA 
valdes sēdes 6. decembrī studijā Rīgā (no kreisās): PBLA izpild-
direktors Raits Eglītis, PBLA projektu lietvede Lora Egle, PBLA 
vicepriekšsēdis un Amerikas Latviešu apvienības priekšsēdis 
Mār tiņš Andersons, PBLA pārstāvniecības Rīgā vadītājs Jānis 
Andersons un PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte

Tā Pasaules latviešu ekono-
mikas un innovāciju forumā 
(PLEIF) atzina Valsts prezidents 
Egils Levits. Forums šogad vel-
tīts Rīgas attīstībai un pilsētas 
starp tautiskajai konkurētspējai. 
“Neapšaubāmi Rīga ir mūsu 
valsts ekonomikas galvenais dzi-
nējspēks. Tādēļ visas valsts in  te-
resēs ir nostiprināt Rīgu, lai caur 
to veicinātu izaugsmi visā Lat-
vijā. Rīgai ir jākļūst par Baltijas 
ekonomikas centru, par Ziemeļ-
eiropas mētropoli,” uzsvēra Le -
vits. 

Rīgai ir jādod ievērojams ie -
guldījums kopējā “zaļā kursa” 
īst enošanā – gan attiecībā uz 
eko nomisko attīstību, gan ne -
vien līdzības mazināšanu sabied-
rībā, gan arī zināšanu un pras m-
ju stiprināšanu sabiedrībā. Tieši 
tas nodrošinās Latvijas un līdz ar 
to arī pašas Rīgas izaugsmi. 

***
NATO ārlietu ministri 

izteikuši atbalstu Ukrainai 
un brīdinājumu Krievijai

Ar cieša atbalsta deklarācijām 
Ukrainai un Gruzijai, kā arī 
brīdinājumiem Krievijai par 
sekām, ja tā atkal uzbruks Uk -
rainai, 1. decembrī noslēgusies 
NATO ārlietu ministru sanāks-
me Rīgā.

Par sanāksmes centrālo temu 
kļuva Ukraina un Krievijas ka -
ŗaspēka koncentrēšana pie Uk -
rai nas robežas. Galvenais vēstī -
jums, ko pēc sanāksmes izteica 
NATO ģenerālsekretārs Jenss 
Stoltenbergs, bija šāds – jebkāda 
iespējamā militārā agresija no 
Krievijas puses nozīmēs nopiet-
nas polītiskas un ekonomiskas 
sekas Krievijai. Ukraina un Gru-
zija arī turpmāk tiks atbalstītas 
to ceļā pretī dalībai aliancē, to -
starp sniedzot palīdzīgu roku 
spē ku apmācībā vai izlūkoša - 
nas informācijas nodrošināšanā. 
Vienlaikus gan Stoltenbergs, gan 
ASV valsts sekretārs Entonijs 

“Rīgai jākļūst par reģionālo 
Baltijas ekonomikas centru, 

par Ziemeļeiropas mētropoli”

PBLA vice priekšsēdis Mārtiņs Andersons 
vada PLEIF 2021

PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte pavada 
Valsts prezidentu Egilu Levitu uz Pasaules 
latviešu ekonomikas un innovāciju foruma 
zāli Hanzas perona telpās, kur prezidents 
vēlāk teica svinīgu uzrunu // Foto: Raits Eglītis

Blinkens pēc sanāksmes norai-
dīja Krievijas bažas par to, ka 
NATO rīcība ir agresīva un pro-
vokātīva vai ka tā apdraudētu 
Krievijas intereses reģionā.

NATO ģenerālsekretārs  Rīgā 
paziņoja, ka sabiedrotie nolē mu  ši 
iedarbināt NATO krizes vadības 
mechanismu. Tāpat alia nce plā-
no nodrošināt augs tāku gatavī-
bu, reformējot komandas struk-
tūras. NATO iedarbinātā krizes 
reaģēšanas sistēma paredz pa -
stiprināt izlūkošanu, operāciju 
plānošanu un citus pasākumus. 

***
Bijušais NBS komandieris: 

NATO ģenerālsekretārs 
nosūtījis spēcīgu vēstījumu 

Krievijai
NATO ģenerālsekretāra Jensa 

Stoltenberga paziņojums par 
vairāk nekā 40 000 karavīru no -
sūtīšanu nepieciešamības gadī-
jumā uz Latviju ir vērtējams kā 
ļoti spēcīgs vēstījums Krievijai 
neļauties kārdinājumam rīko -
ties alianses territorijā, atzina 
bijušais Latvijas Nacionālo bru-
ņoto spēku (NBS) komandieris 
Raimonds Graube. Graube ne -
atminējās, ka, savulaik apmek  -
lējot NATO Militārās komitejas 
sanāksmes, tajās būtu izskanējis 
tik stingrs NATO vadības pazi-
ņo jums.

“Faktiski šis ir pirmo reizi tāds 
ļoti nopietns preventīvs paziņo-
jums par konkrētām militārām 
spējām,” uzsvēra Graube. Lai arī 
Stoltenbergs paziņojis, ka nepie-
ciešamības gadījumā uz Latviju 
īsā laikā varētu nosūtīt vairāk 
nekā 40 000 kaŗavīru, Graube 

vērsa uzmanību, ka aliance Bal-
tiju drīzāk uztver kā vienu ope-
racionālo telpu. 

***
Valsts prezidents un

 iekšlietu ministre: Latvijas un 
Baltkrievijas robeža ir droša 

un tiek aizsargāta
Valsts prezidents Egils Levits 

Rīgas pilī tikās ar iekšlietu mi -
nistri Mariju Golubevu, pār ru-
nājot iekšlietu sistēmas stiprinā-
šanu un Latvijas-Baltkrievijas 
robežas aizsardzību. Valsts pre-
zidents interesējās par aktuālo 
situāciju uz Latvijas-Baltkrie vi-
jas robežas. Ministre informēja 
E. Levitu par pagaidu žoga iz -
būvi un aprīkojumu. Abas puses 
stingri uzsvēra, ka robeža ir un 
būs pilnībā aizsargāta.

M. Golubeva darīja zināmu, 
ka kopā ar vairāku Eiropas Sa -
vie nības (ES) dalībvalstu iekšlie-
tu ministriem ir rosinājusi iz -
darīt grozījumus Šengenas ko -
deksā. 

Valsts prezidents izteica gan-
darījumu par to, ka beidzot iekš-
lietu sistēmas stiprināšanai ir 
pievērsta uzmanība, iestrādājot 
2022. gada valsts budžetā pir-
mos nepieciešamos darbus, tai 
skaitā paaugstinot darba samak-
su iekšlietu sistēmas darbinie-
kiem. E. Levits arī izteica interesi 
nākamā gada laikā apmeklēt vai-
rākas iekšlietu sistēmas struk-
tūras.

***
Rumbulā piemin 

holokausta noziegumus
Holokausta piemiņa un vēstu-

riskā izpēte ir mūsu morālā un 
polītiskā apņemšanās tagad, uz -
runājot klātesošos Rīgas geto 
ieslodzīto iznīcināšanas 80. ga -
da dienai veltītajā piemiņas brīdī 
Rumbulas memoriālā, sacīja Sa -
eimas priekšsēde Ināra Mūrnie -
ce (NA).

Valsts augstākās amatpersonas 
Rumbulas memoriālā  godina 
holokausta upuŗu piemiņu 

Jāzina, ka šķietami bezcerīgās 
situācijās ir iespējas pretoties, kā 
to arī Latvijā darīja ebrēju 
glābēji,” uzsvēra Mūrniece. Savā 
uzrunā viņa sacīja, ka pirms 80 
gadiem, kad savu neatkarību 
zau dējusī Latvijas valsts nebija 
spējīga aizstāvēt savus pilsoņus 
no svešu varu patvaļas tās terri-
torijā, vienu no nežēlīgākajiem 
noziegumiem pret cilvēci izvērta 
valdošais nacistu režīms. “Mūsu 
vēsturnieki un rakstnieki izgais-
mo šo vēstures lappusi zināt nis-
kos un literāros darbos, mūsu 
kinorežisori veido filmas. Mēs 
pētām, glabājam liecības un iz -
glī tojam sabiedrību par holo-
kausta noziegumiem,” sacīja Sa -
eimas priekšsēde, uzsverot arī 
mūzeju lomu Latvijas okupācijas 
laika notikumu atainošanā.

***
AAE atzinīgi vērtē 
Latvijas sniegumu 

“EXPO 2020 DUBAI”
Dubaijā Valsts prezidents Egils 

Levits tikās ar augstākajām Ap -
vienoto Arābu Emirātu (AAE) 

amatpersonām – Dubaijas vald-
nieku V. A. Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, Abū 
Dabī emirāta kroņprinci V. A. 
Sheikh Mohammed bin Zayed Al 
Nahyan un Dubaijas valdnieka 
vietnieku, finanču ministru V. 
A. Sheikh Maktoum bin Mo 
hammed bin Rashid Al Maktoum.

Uzņemot Latvijas paviljonā 
Dubaijas valdnieku V. A. Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Mak 
toum, Valsts prezidents apsveica 
AAE 50. dibināšanas gadadienā, 
kas tika atzīmēta 2. decembrī. 
Abas puses apliecināja vēlmi drī-
zumā vienoties par līgumu par 
divpusējo investīciju aizsardzī -
bu, lai varētu īstenot vērienīgāku 
ekonomisko sadarbību. Dubai-
jas valdnieks izteica atzinību par 
Latvijas kultūras un inovāciju 
sasniegumiem, kas lieliski parā-
dīti Latvijas paviljonā.

Arī Abū Dabī emirāta kroņ-
princis V. A. Sheikh Mohammed 
bin Zayed Al Nahyan atzina 
Valsts prezidentam, ka ir ļoti aiz-
kustināts par Latvijas sniegumu 
“EXPO 2020 DUBAI”, īpaši uz -
sverot Latvijas nacionālās dienas 
laikā sagādāto pārsteigumu – 
latviešu mākslinieku izpildīto 
dziesmu arabu valodā. Kroņ-
prin cis interesējās par investīciju 
vidi Latvijā, technoloģiskajiem 
sasniegumiem un divpusējās 
tirdzniecības potenciālu. Tika 
pārrunātas arī Latvijas ārpo lī-
tikas prioritātes. Valsts prezi-
dents pastāstīja par Trīs jūru 
iniciātīvu un tās nozīmi inves-
tīciju piesaistē reģiona attīstībai. 
Sarunā ar kroņprinci piedalījās 
arī AAE starptautiskās sadar bī-
bas valsts ministre V. E. Reem 
Ebrahim AlHashimi.



LAIKS 2021. gada 11. decembris – 17. decembris10

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

***
Ārlietu ministrs: 

Latvija ir pateicīga Italijai 
par ievērojamo ieguldījumu 

Latvijas drošībā
Latvijas ārlietu ministrs Ed -

gars Rinkēvičs Rīgā tikās ar Ita-
lijas ārlietu un starptautiskās 
sa darbības ministru Luidži Di 
Maio (Luigi Di Maio), kuŗas lai-
kā puses pārrunāja abu valstu 
divpusējās attiecības, migrācijas 
jautājumu, situāciju Baltkrievijā, 
Krievijā un Ukrainā, kā arī š.g. 
decembrī gaidāmo Austrumu 
partnerības samitu Briselē.

Tikšanās laikā E. Rinkēvičs 
vērsa uzmanību uz apstākli, ka 
šogad tiek atzīmēti simts gadi 
kopš abu valstu diplomātisko at -
tiecību nodibināšanas, kā arī ir 
apritējuši 30 gadi kopš diplo mā-
tisko attiecību atjaunošanas.       
E. Rinkēvičs pateicās par Italijas 
ievērojamo ieguldījumu Latvijas 
drošībā,  dalību NATO kaujas 
grupā Latvijā un  NATO Baltijas 
gaisa telpas patrulēšanas misijā, 
kā arī Stratcom centra darbā. Mi -
 nistri pārrunāja Eiropas pa  tvē-
ruma sistēmas reformu. E. Rin-
kēvičs pauda nostāju par Latvijas 
atbalstu Skrīninga regulas un 
Eurodac regulas tālāku virzību, 
ciktāl tas neietekmē diskusijas 
par pārējiem elementiem. “Ir ne -
pieciešams sekot līdzi tenden-
cēm visos migrācijas plūsmas 
ceļos. Latvija atbalsta Rīcības 
plānu izstrādi un ieviešanu ar 
prioritārajām migrantu izcels-
mes un tranzīta valstīm. Vien lai-
kus ir jāturpina cīņa pret mig-
rantu kontrabandu un cilvēku 
tirdzniecību kā arī jānovērš 
migrācijas cēloņi. Mēs sagaidām 
Eiropas Komisijas priekšlikumus 
Eiropas Savienības tiesiskā rēgu-
lējuma pielāgošanai jaunajiem 
migrācijas izaicinājumiem, iero-
sinot konkrētus pasākumus un 
atbilstošu finansējumu,” uzsvēra 
E. Rinkēvičs.

***
Par Nacionālās apvienības 

priekšsēdi pārvēlēts Dzintars

Raivis Dzintars

4. decembrī notika Nacionālās 
apvienības (NA) ikgadējais kon-
gress, kuŗā sprieda par partijas 
tuvākajiem mērķiem un prio ri-
tātēm, kā arī tika vēlēta partijas 
vadība. NA kongresā par polī  -
tiskā spēka priekšsēdi atkārtoti 
tika izvēlēts Raivis Dzintars. 
Viņš bija vienīgais, kurš šo  gad 
kandidēja uz partijas priekš  sē - 
ža amatu. Balsojumā Dzintara 
kandidātūru atbalstīja 188 bied-
ri, četri balsoja “pret”, bet vēl seši 
balsojumā atturējās. Saeimas de -
putāts Dzintars NA vada kopš 
2018. gada, savukārt līdz tam 
viņš vairākus gadus bijis polītis -
kā spēka līdzpriekšsēdis. NA 
valdē ievēlēti deputāti Raivis 
Dzintars, Ināra Mūrniece, Ilze 

Indriksone, Rihards Kols, Jānis 
Dombrava, Ritvars Jansons, Ed -
vīns Šnore, zemkopības ministrs 
Kaspars Gerhards un jaunatnes 
organizācijas pārstāvis Roberts 
Ozols. Valdē ievēlēti arī eiro -
par lamentārietis Roberts Zīle, 
Imants Parādnieks, Ginta Vilcā-
ne, Artūrs Butāns, Jānis Iesal-
nieks, Jānis Eglīts, kultūras mi -
nistrs Nauris Puntulis, Edvards 
Ratnieks un Raivis Ābelnieks.

***
Kas ir top 100 lielākie Latvijas 

kapitāla uzņēmumi
Starp lielākajiem vietējā kapi-

tāla uzņēmumiem ir ne tikai 
valsts un pašvaldību kapitāl sa-
biedrības, kas ierasti ierindojas 
Latvijas lielāko un vairāk pelno-
šo uzņēmumu vidū, ir arī daudzi 
vietējā privātā kapitāla uzņēmu-
mi, kuŗi sekmīgi attīstījuši savu 
biznesu, tostarp izvērsuši darbī-
bu ārpus Latvijas robežām.

Tā secina “Lursoft”, kas apko-
pojis vietējā kapitāla lielāko 
uzņēmumu top 100. No tiem 61 
ir reģistrēts Rīgā, taču aiz galvas-
pilsētas seko nevis Pierīga, kur iz -
devīgās infrastruktūras un dar-
baspēka pieejamības dēļ izvie-
tots liels skaits uzņēmumu, bet 
gan Kurzeme, kur reģistrēti 15 
no TOP 100, tostarp astoņi Lie-
pājā. Pierīga sarakstā seko ar 12 
uzņēmumiem.

***
Latvijā pēta pirmos Covid-19 
paraugus ar omikrona varian-

tam līdzīgām mutācijām
Laboratorijā Latvijā sākts sek-

vencēt astoņus aizdomīgus Co 
vid19 paraugus, kuŗiem ir jau-
najam omikrona variantam rak-
sturīgas mutācijas. Laboratorijas 
vadītājs gan uzsver, ka vēl nevar 
pateikt, vai tiešām jaunais vari-
ants Latvijā nonācis, jo tādas pa -
šas mutācijas ir arī iepriekš iz -
platītajam vīrusa alfa variantam. 
Atbildi, vai paraugos ir omikro-
na variants, varētu sniegt nā -
kam nedēļ.

***
Māsas Balanas pirmo 

reizi Latvijā ar Brāmsa 
Dubultkoncertu

17. decembrī pulksten 19 ar 
Johannesa Brāmsa Dubult kon-
certu uz Liepājas koncertzāles 
“Lielais dzintars” skatuves at -
grie  zīsies vijolniece Kristīne Ba -
lanas un čelliste Margarita Ba -
lanas. Pie Liepājas Simfoniskā 
orķestra diriģenta pults maestro 
Gintars Rinkevičs. Šarmantās 
māsas Balanas ir žilbinājušas 
publiku un izpelnījušās jūsmīgas 
kritiķu atsauksmes visā pasaulē, 
uzstājoties gan kopā, gan atse-
višķi. Uzaugušas Dobelē, bet nu 
abas dzīvo Lielbritanijā un ir 
vienas no spožākajām savas pa -
audzes mūziķēm.

Laikraksts The Times latviešu 
vijolnieci Kristīni Balanas raks-
turojis kā “žilbinoši virtuozu” 

mūziķi. Viņa ir viena no visstrau-
jāk plaukstošajiem talantiem uz 
pasaules skatuvēm, prestižās Lat -
vijas Lielās mūzikas balvas lau-
reāte katēgorijā “Gada jaunais 
mākslinieks”. Savukārt viņas 
māsa čelliste Margarita Balanas 
ir viena no aizraujošākajām un 
daudzpusīgākajām šī laika 
māksli niecēm, kuŗa ar savu mei-
starību apbur klausītājus visā 
pasaulē. Margarita ir daudzu 
starptautisku konkursu laureāte 
un aktīvi koncertē kā soliste 
Eiropā un pasaulē.

***
Aleksandra Čaka balvu 

saņem Heli Lāksonena, Olga 
Pētersone un Mārtiņš Vilsons

3. decembrī svētku gaisotnē 
tika pasniegtas Aleksandra Čaka 
balvas. Līdzās trim laureātiem – 
Heli Lāksonenai, Mārtiņam 
Vilsonam un Olgai Pētersonei – 
arī divi atzinības rakstu saņē -
mēji – Silvija Grosa un Māris 
Briežkalns.

Heli Lāksonena ir somu dzej-
niece, māksliniece. Viņas de -
vums Latvijas un Somijas kul tū-
ras dialoga veidošanā ir mil zīgs 
un vairāku gadu gaŗumā. 

Šogad iznāca viņas grāmata 
“Paņēmi manu sirdi no plaukta”, 
kur viņa bija atdzejojusi Alek-
sandra Čaka dzejoļus somu va -
lodā. Parallēli grāmatai Čaka 
mūzejā notika izstāde ar tādu 
pašu nosaukumu.

Otrs mūsu laureāts ir aktieris 
Mārtiņš Vilsons par ilggadēju 
darbu saistībā ar Čaka daiļrades 
populārizēšanu. 

Šogad tas spilgti izpaudās, kad 
viņš savā Vilsona verandā Upes-
grīvā pieņēma Čaka dzejas mīļo-
tājus. 18. novembrī Latviešu 
biedrībā bija brīnišķīgs pirmuz-
vedums ar Aleksandra Čaka 
“Mūžības skartajiem” Mārtiņa 
Vilsona interpretējumā un ar 
Jā  ņa Lūsena mūzikālo noformē-
jumu.

Un trešā balvas saņēmēja ir 
Olga Pētersone, kuŗa atdzejoja 
Aleksandra Čaka poēmciklu 
“Mū    žības skartie” krievu valodā.

 Pirmo reizi šis unikālais darbs 
tādā unikālā formātā ir pieejams 
arī krievu valodā

***
Jaunas oriģināloperas 

pirmizrāde
 Liepājas koncertzālē Lielais 

dzintars 5. decembŗa vakarā 
notika latviešu mūzikas dzīvē 
ievērojams notikums – Imanta 
Kalniņa operas “Matīss – kausu 
bajārs” pirmizrāde. Partitūra ta -
pusi pirms divdesmit gadiem, 
kad atzīmējām A. Čaka simt 
gadu jubileju, jo librets tapis pēc 
dzejnieka 1940. gados rakstītās 
poēmas. Tagad, kad svinam 
komponista Imanta Kalniņa 80 
gadu jubileju, viņa meita aktrise 
un režisore Rēzija Kalniņa un 
znots diriģents Ainārs Rubiķis 
(attēlā) uzņēmušies organizēt šī 
jaundarba mūzikālo un skatu-
visko piedzimšanu. Spožā izpil-

dītāju sastāvā, piedaloties ka -
mer korim “Ave Sol” un kamer-
or  ķestrim Sinfonieta Riga un 
Na  cionālās operas solistiem di -
riģenta A. Rubiķa vadībā izska-
nēja iedvesmots un pacilājošs 
jaunās operas atskaņojums. Ti -
tullomu dziedāja tenors Juris 
Jope.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

ZVIEDRIJA. Stokholmā 6. decembrī Latvijas vēstniece 
Zvied rijā Ilze Rūse tikās ar Brazīlijas vēstnieku Zviedrijā un Latvijā 
Nelsonu Antoniu Tabadžars de Olivieru. Brazīlijas vēstnieks bija 
uzaicinājis vēstnieci Ilzi Rūsi kā Latvijas pārstāvi Brazīlijas vēst-
niecībā Stokholmā kopīgi atzīmēt diplomātisko attiecību nodibi-
nāšanas 100. gadskārtu ar īpašu pasākumu. Pasākumā vēstniece Ilze 
Rūse ar gandarījumu atzīmēja Latvijas un Brazīlijas abpusējo intere-
si stiprināt gan divpusējo sadarbību, gan multilateriālisma nozīmī-
gumu starptautiskajās attiecībās.

BEĻĢIJA. Turpinās polītiskās kaislības ap pieminekli Zē -
delgemā. Latvijas vēstniecība Beļģijā ir saņēmusi informāciju no 
Zēdelgemas pašvaldības, ka starptautisko vēsturnieku simpozijs par 
sarežģītajiem vēstures notikumiem saistībā ar vairāk nekā 12 000 
latviešu kaŗagūstekņu nonākšanu Zēdelgemā ir noslēdzies ar re -
komendāciju pārvietot pieminekli “Latvijas stāvstrops brīvībai” no 
tā pašreizējās atrašanās vietas. Latvijas Ārlietu ministrijas pārstāvis 
Jānis Beķeris uzsvēra, ka ĀM nevar komentēt apsvērumus, kas 
noveduši pie šādas rekomendācijas. Vēsturnieki rosinājuši plašāk 
pētīt sarežģītos Otrā pasaules kaŗa jautājumus kontekstā ar Zēdel-
gemas kaŗagūstekņu nometni. 

Kopš šī jautājuma aktuālizācijas Latvijas vēstnieks Beļģijā Andris 
Razāns ir bijis pastāvīgā saziņā ar Zēdelgemas pašvaldību un nā -
kamajā nedēļā apmeklēs to klātienē, lai ar pilsētas vadību pārrunātu 
turpmāko rīcību. Pašvaldība par turpmāko notikumu gaitu vēlas ap -
spriesties ar Latvijas Okupācijas mūzeju, kas šajā jautājumā ir pil-
sētas partneris kopš pieminekļa uzstādīšanas brīža.

ĀM preses sekretārs atzīmēja, ka piemiņas vietas liktenis ir un būs 
Latvijas ĀM un Latvijas vēstniecības Beļģijā uzmanības lokā. Ārlietu 
dienesta mērķis ir panākt, ka tiek nodrošināta cieņpilna un objek -
tīva attieksme pret mūsu valsts un tautas vēsturi, kā arī to simboli-
zējošām piemiņas zīmēm un pieminekļiem.

Šovasar 7. jūlijā Zēdelgemā tika noņemta skaidrojošā plāksne pie 
pieminekļa, lai izvērtētu un nepieciešamības gadījumā papildinātu 
tajā iekļauto informāciju. ĀM iepriekš uzsvēra, ka Zēdelgemas paš-
valdībai nekad nav bijis nodoma demontēt leģionāru piemiņai vel-
tīto pieminekli. Zēdelgemā uzstādītais piemineklis piemin vairāk 
nekā 12 000 latviešu kaŗagūstekņu, kuŗi Zēdelgemas kaŗagūstekņu 
nometnē atradās no 1945. līdz 1946.gadam. Priekšlikums nojaukt 
pieminekli izskanējis vairākos Beļģijas medijos, kur ticis ziņots, ka 
vairāku vietējo polītisko spēku pārstāvji izdarījuši spiedienu uz Zē -
delgemas pašvaldību, lai tā piemiņas vietu demontētu. Tas tiek pa -
matots ar argumentu, ka piemineklis latviešu leģionāriem “godinot 
nacistu līdzstrādniekus”. Spiediena rezultātā Zēdelgemas pašvaldība 
esot lēmusi pārdēvēt “Brīvības laukumu”, kuŗā atrodas piemineklis, 
kā arī mainīt uz pieminekļa novietoto plāksnīti. Īpaši uzstājīgs bijis 
žurnāls Paris Match Belgique,  kuŗš sniedza tendenciozu priekšstatu 
par leģionāriem, tostarp piesaucot arī krievu vēsturniekus un Krie-
vijas oficiālo iestāžu viedokli, un apgalvojot, ka visi Otrā pasaules 
kaŗa laikā Vācijas bruņotajos spēkos kaŗojošie latviešu leģionāri 
bijuši SS organizācijas locekļi, tāpēc viņu pieminēšana esot “SS glo-
rifikācija”. Paris Match Belgique pieminekli nosauca par “Zēdelge-
mas kaunu”.  

Latvijas pārstāvjiem vēsturnieku simpozijā ar citu valstu atbalstu 
izdevies paziņojumā novērst vairākus pārspīlējumus un aplamības. 
Piemēram, sākotnējā redakcijā teikts, ka starp leģionārien Zēdel-
gemas nometnē bijuši “tūkstošiem kaŗa noziedznieku”.  Izdevies 
noņemt arī apgalvojumus, ka 16. martā  Rīgas ielās notiekot “vardar-
bīgi  konflikti”. Gala slēdziens vēstīja, ka pieminekli pašvaldībai re -
komendēts aizvākt, jo tas nozīmējot “nacistu režīma godināšanu,   
lai attaisnotu noteiktus kaŗa noziegumus vai apzināti aizskartu 
cilvēkus”.  
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Šī publikācija sagatavota ar Mediju 
atbalsta fonda fi  nanciālu at  bal stu no 
Latvijas valsts budžeta lī   dz ek ļiem. Par 
publikācijas  saturu at  bild biedrība 
“Laiks-BL”

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”

Šajās dienās pasaules uzmanī -
ba pievērsta notikumiem uz Balt-
krie vijas robežas ar Poliju, Lietuvu 
un Latviju. Tur joprojām turpinās 
Aleksandra Lukašenko un Vla-
dimira Putina organizētais hibri-
dais uzbrukums, nelegālo robež-
pārkāpēju mēģinājumi ielauzties 
Eiropas Savienības un NATO val-
stu territorijās. Bet tieši pirms trīs-
desmit gadiem pasaule arī rau-
dzījās uz Baltkrievijas un Polijas 
pierobežu. Jo 1991. gada 8. de -
cem brī Belovežas gāršā, padomju 
nomenklatūras medību mājā, 
triju padomju republiku – Balt-
krie vijas, Krievijas un Ukrainas – 
vadītāji parakstīja vienošanos par 
Neatkarīgo Valstu Savienības iz -
veidi. Pati Belovežas gārša ir dabas 
rezervāts, kas atrodas gan Polijā, 
gan Baltkrievijā. Viens no Eiropas 
pēdējiem pirmatnējiem mežiem, 
kur brīvā dabā vēl dzīvo sumbri. 
Tieši šeit trīs slavu republikas, kas 
saturēja kopā bijušās Krievijas 
imperijas mantinieci – Padomju 
Savienību, negaidīti paziņoja, ka 
“paiet malā”. Lieciet mūs mierā! 
Dariet, ko gribat! Mēs aizejam un 
veidojam jaunu savienību. Nedē -
ļu pirms šī notikuma, 1991. gada 
1. decembrī, Ukrainā notika re -
ferendums, kurā 90 % balsotāju 
izteica atbalstu Ukrainas neatka-
rībai. Tas bija kārtējais kapu zvans 
Padomju Savienībai. Baltijas vals-
tis šajā laikā jau bija atguvušas 
neatkarību. Tomēr izsķirošo trie-
cienu imperijai deva Ukraina. 
Tieši pēc Ukrainas aiziešanas 

Kāpēc sabruka Padomju Savienība?
kļuva skaidrs, ka Padomju Savie-
nības dienas ir skaitītas. 2. decem-
brī Polija kā pirmā valsts atzina 
Ukrainas neatkarību. PSRS prezi-
dents Michails Gorbačovs, kuŗš 
tajā brīdī jau bija zaudējis reālo 
varu, gan vēl mēģināja aizkavēt 
nenovēršamo. Taču, kā šādos ga -
dījumos mēdz teikt krievi, “vil-
ciens jau bija aizgājis”. 1991. gada 
12. decembrī Krievijas Federācijas 
Augstākā Padome ratificēja Belo-
ve žas vienošanos, vienlaikus iz -
bei dzot 1922. gada 30. decembŗa 
līgumu par PSRS izveidi. Cik iro-
niski tajā brīdī skanēja PSRS him-
nas vārdi par “brīvo republiku 
saimi”, ko “varenā Krievzeme sa -
liedējusi uz mūžiem”! Tas, kas bija 
celts uz “mūžīgiem laikiem”, pa -
stāvēja vien 69 gadus. Un beigās 
sabruka kā kāršu namiņš.

Tajās dienās Vašingtonā, Lon-
donā, Parīzē, Briselē, Tokijā un 
Pekinā polītiķus un ģenerāļus 
no  darbināja jautājums – kas 
notiek ar PSRS kodolieročiem, 
kas tos kontrolē? Savukārt bi -
jušie pa  dom ju cilvēki, kuŗi nu -
pat bija iz  rāvušies brīvībā, tik 
tālu neaizdo mājās. Valdīja eifo-
riska illūzija, ka ātri vien sāksies 
jauna, skaista dzī ve. Ka straujos 
soļos iesim priekšu. Cits ātrāk, 
cits varbūt lēnāk, bet centīsi-
mies būvēt brīvas, demo kra-
tiskas, taisnīgas un turīgas sa -
biedrības. Ka bijušo padomju 
re  publiku starpā valdīs ja ne 
drau dzība, tad vismaz lietišķas, 
sav star pējā cieņā balstītas attie-

cības. Diemžēl reālitāte izrādī-
jās citā dā ka. 

Aizvadīto trīsdesmit gadu bi -
lan ce ir sekojoša: no piecpadsmit 
kādreizējām PSRS republikām 
tikai piecām izdevies izvairīties no 
kaŗiem, apvērsumiem un plašiem 
nemieriem. Tās ir trīs Baltijas val-
stis, Latvija, Lietuva un Igaunija, 
un – ironiskā kārtā – divi autori-
tāri režīmi Centrālāzijā – Ka  zach-
stāna un Turkmenistāna. Latvijas 
kaimiņos Baltkrievijā 2020. gada 
vasarā un rudenī notika plaši pro-
testi, kas tika brutāli apspiesti. 
Krievija piedzīvojusi gan iekšēju 
konfliktu Čečenijā, gan paspējusi 
kaŗot ar Gruziju un Ukrainu. Sa -
vukārt Ukraina ne tikai zaudējusi 
savas territorijas, bet piedzīvojusi 
vairākas “krāsu revolūcijas”. Mol-
dova tikusi ierauta Krievijas uz -
kurinātā bruņotā konfliktā Pied-
ņestrā. Armēnija un Azerbaidžā-
na vairākas reizes kaŗojusi par 
Kalnu Karabachas territoriju. Ar 
Krievijas atbalstu divi reģioni, 
Abhāzija un Dienvidosetija, ir 
atdalījušies no Gruzijas, valstī vai-
rākas reizes notikuši iekšēji bru-
ņoti koflikti. Pilsoņu kaŗu pie - 
dzī vojusi Tadžikistāna, plašus ne -
mie  rus – Uzbekistāna, savukārt 
Kirgizstāna ik pa laikam tiek ie -
rauta polītiskā chaosā.

Vēl uzskatāmākas ir bijušo pa -
domju republiku ekonomiskās 
atšķirības. Saskaņā ar Starptau-
tiskā Valūtas fonda novērtējumu, 
iekšzemes kopprodukts 2021. 
gadā, rēķināts uz vienu cilvēku 

pēc pirktspējas paritātes (Purcha
sing Power Parity), Lietuvā ir          
41 000 ASV dolaru, Igaunijā –    
40 000, Latvijā – 33 000, Krievijā 
– 29 000, Kazachstanā – 28 000, 
Baltkrievijā – 21 000, Turk me nis-
tanā – 17 000, Gruzijā – 16 000, 
Azerbaidžānā – 15 000, Armēnijā – 
14 000, Moldovā – 14 000, Uk -
rainā – 14 000, Kirgizstanā – 5000, 
Tadžikistanā – 4000. Starpība ir 
milzīga. Lietuvas ekonomika, rē -
ķi not uz vienu cilvēku, ir desmit 
(!) reizes lielāka nekā Tadžikis-
tānai. Atklāti sakot, man gan šie 
skaitļi izraisa nelielu izbrīnu. 
Pirms dažiem gadiem šo rindu 
autors veselu mēnesi ceļoja pa 
Centrālāzijas valsti Kirgizstānu. 
Skaista, interesanta, viesmīlīga ze -
me. Cilvēki gan dzīvo visai pie-
ticīgi. Bet ne jau sešas reizes slik-
tāk kā pie mums Latvijā. Secinā-
jums var būt tikai viens – šajā 
valstī ir milzīgs “ēnu ekonomikas” 
īpatsvars.

Brīdī, kad izjuka padomju 
imperija, pēkšņi atklājās, ka daži 
karaļi patiesībā ir pliki – gluži kā 
Andersena pasakā. Piemēram, 
Gruzija, Josifa Staļina dzimtā re -
publika, kas padomju laikos bau-
dīja īpašu Kremļa labvēlību. Uz -
skata, ka tieši Gruzijā bija augs-
tākais dzīves standarts visā Pa -
dom ju Savienībā. 1990. gadu sā -
kumā šī valsts iegrima postā un 
nabadzībā. Un tomēr tā spēja 
saņemties, veikt reformas, un ta -
gad ir pati veiksmīgākā no trim 
Kaukāza valstīm. Savukārt Kaza ch-

stānai, Turkmenistānai un Azer -
baidžānai 1991. gadā neatkarība 
nebija ne prātā. Tikai vēlāk tās 
saprata, ka patiesībā “sēž” uz mil-
zī giem naftas un gāzes laukiem. 
Un tomēr jaunās valstis neprata 
izmantot no gaisa nokritušo ba -
gātību. Iemesls – demokratijas 
trū kums un korupcija. Sekas- 
mil zīga nevienlīdzība, neliels ba -
gāto slānis un “pārējie”. 

2020. gada nogalē vienā no 
Turkmenistānas galvaspilsētas 
Aš  habadas centrālajiem lauku-
miem atklāja grandiozu izmēru 
pieminekli alabaju šķirnes sunim, 
gatavotu no tīra zelta. Šos suņus 
esot īpaši iemīļojis vietējais dikta-
tors Gurbanguli Berdimuha med-
ovs. Turkmenistanā atrodas vieni 
no lielākajiem dabasgāzes krā-
jumiem pasaulē. Tikmēr vienkār-
šie turkmēņi pacietīgi stāv gaŗās 
rindās, lai varētu nopirkt valsts 
subsidēto lēto maizi. Trīsdesmit 
neatkarības gadi, zelta suns un 
rindas pēc maizes. Lūk, vienkārša 
un uzskatāma atbilde uz jautāju-
mu, kāpēc sabruka Padomju Sa -
vienība.

Latvijā ir atnākusi ziema – bal-
ta, skaista un auksta, šķiet, pat 
lielās polītiskās kaislības uz brī - 
di pierimušas – nākamā gada bu -
džets ir pieņemts. (Skat. grafiku 
2. lpp.) Vislielāko spriedzi sa -
biedrībā rada pandēmija un ar  
to saistītie ierobežojumi un, kā 
zināms, diemžēl esam bēdīgi 
slaveni ar neuzticēšanos medicī-
nai un zinātnei. Tomēr inficē-
šanās un slimošana ar kovidu 
šobrīd samazinājusies par ap -
tuveni 20 procentiem. Tiesa gan, 
iespējams, ka Latvijā jau ir pir-
mie inficēšanās gadījumi ar jau-
no omikrona vīrusu, un vēl nav 
zināms, cik lipīgs un bīstams ir 
šis vīruss. Tomēr kopējais vakci-
nēto skaits ir sasniedzis 68 pro-
centus, un tas ir tikai par dažiem 
procentiem zemāks līmenis nekā 
vidēji Eiropā. Senioru vidū vak-
cinācija ir sasniegusi 81 procen-
tu, un tas ļauj cerēt, ka Ziemas-
svētkus sagaidīsim ar mierīgu 
sirdi un varēsim teikt, ka tie ir 
bijuši gaiši.

Ja vīrusu varam ierobežot ar 
vakcīnu un vienkāršiem piesar-
dzības pasākumiem, tad aizsprie-
dumus un zināšanu trūkumu iz -
deldēt nav tik vienkārši. Jopro -
jām sabiedrībā klejo mīts, ka 
tikai sliktā valdība ir vainīga pie 
tā, ka vajadzīgi ierobežojumi, ka 
cilvēki slimo ne tikai ar vīrusu  
un veselības aprūpe vajadzīgajā 

Par atbildību
apjomā tādēļ nav pieejama vi -
siem un tik daudz, cik vajadzē -
tu. Joprojām nereti izskan balsis, 
ka vajadzēja mainīt valdību, ka 
premjers Krišjānis Kariņš vainīgs 
pie visa un ka “Kariņa-Levita 
režīms” esot jāgāž. Protams, “re -
žīma” gāzēji nav pamanījuši un 
pat negrib pamanīt, ka Latvijā ir 
koalīcijas valdība un ka prem-
jeram ir tikai viena balss. Tāpat 
kā viņi izliekas neredzam, ka 
gadu pirms Saeimas vēlēšanām 
parlamentu nevar atlaist. Viņu-
prāt, it sevišķi pašieceltie “Tau -
tas vadoņi” Šlesers un Gobzems 
izliekas neredzot, ka Saeimas at -
laišanu neļauj Satversme un ka 
šāda likuma norma neļauj vēl 
palielināt spriedzi, kas pirms 
vēlēšanām tāpat ir neizbēgama. 
Un, protams, daudzi iedzīvotāji 
joprojām negrib atzīt, ka par sa -
viem darbiem atbild ne tikai 
valdība, bet arī katrs no mums, 
Latvijas iedzīvotājiem.

Manuprāt ir vērts atcerēties, ko 
īsti nozīmē koalīcijas valdība. 
Atjaunotajā Latvijā vēl nevienai 
partijai Saeimas vēlēšanās nav 
izdevies iegūt 51 procentu vēlē-
tāju balsu, tādēļ valdības apstip-
rināšanai Saeimā par kopīgu dar-
bu ir jāvienojas vairākām par-
tijām. 13. Saeimas vēlēšanās pāri 
noteiktajai piecu procentu bar -
jērai tika septiņas partijas un 
partiju apvienības, kuŗām bija 

jāvienojas. Valdību izveidoja pie-
cas – Jaunā Vienotība (JV), Jaunā 
konservātīvā partija (JKP), Attīs
tībai/Par! (A/P), KPV LV un Na -
cionālā apvienība (NA). Opozī-
cijā palika Zaļo un zemnieku 
savienība (ZZS) un Saskaņa. Ar 
laiku KPV LV izjuka, kādu iz -
slēdza, kāds aizgāja, un tagad 
daļa ir apvienojusies frakcijā Ne -
atkarīgie, daļa pievienojās pie 
frakcijām nepiederošajiem de -
pu tātiem. Šobrīd Saeimā ir 19 pie 
frakcijām nepiederoši deputāti, 
kuŗi gandrīz vienmēr balso pret 
koalīcijas lēmumiem. Frakcijā 
ne  atkarīgie ir seši deputāti, kuŗi 
vienmēr balso pret. Protams, 
pret ir arī Zaļo un zemnieku 
savienība un Saskaņa. 

Jau pirms vēlēšanām dažas 
partijas paziņoja, ar kuŗiem polī-
tiķiem nestrādās kopā. NA pa -
ziņoja, ka noteikti to nedarīs ar 
Saskaņu, bet JKP – ar Saskaņu 
un ZZS. Pēc vēlēšanām kļuva 
skaidrs, ka ar Saskaņu noteikti 
kopā negrib strādāt gandrīz visi, 
izņemot ZZS, kuŗas nostāja nebi-
ja tik noteikta. Valdību veidot 
nevedās viegli un raiti, tas neiz-
devās ne KPV LV, ne JKP, bet NA 
to nevēlējās darīt, līdz Ministru 
prezidenta postenis tika piedā-
vāts Krišjānim Kariņam no Jau
nās Vienotības. Balsojums par 
Kariņu bija pārliecinošs, bet 
tālāk tik viegli vis nevedās. 

Piecas partijas, kuŗas veidoja 
valdību, vairākos jautājumos ir 
ar atšķirīgiem uzskatiem, tur -
klāt – kā jau nereti polītikā no - 
tiek – dažam labam ministram 
bija arī savas vai savu sponsoru 
intereses. Trīs gadu laikā ir 
mai nījušies vairāki ministri, no 
val dības aizgājusi KPV LV. Sa -
vu kārt premjērs ir centies šo 
brī žam pretrunīgo komandu 
no  tu rēt kopā un līdzsvarot da -
žādās vēlmes un intereses. Ka -
riņš ne  slēpj, ka koalīcija visu 
laiku ir strādājusi, balansējot  
uz izjuk šanas robežas, un, ma -
nuprāt, premjēra spēja saglabāt 
mieru  un savaldību ir apbrī no-
jama.

Valdība ir vilcinājusies ar lē -
mumiem, kas saistīti ar pandē-
mijas ierobežošanu, ir bijuši arī 
kļūdaini lēmumi. Gan jāteic, ka 
diez vai pasaulē ir kāda valdība, 
kuŗa pandēmijas apstākļos ir 
darbojusies nevainojami un nav 
kļūdījusies, jo vīruss nesis sev 
līdzi daudz jauna un nezināma, 
nevienam nebija pieredzes, kā 
īsti rīkoties. Protams, partiju 
spon soru intereses brīžam bija 
pat ļoti manāmas, un, ja valdībā 
pēc gaŗas stīvēšanās arī izdevās 
pieņemt kādu lēmumu, Saeima 
daudzus no tiem vilka gaŗumā. 
Veselības aprūpes eksperti ie -
teica vienu, valdība brīžiem iz -
likās nedzirdam, jo kādam vaja-

dzēja vaļā visus veikalus un neko 
neslēgt, vēl kādam šķita, ka po -
licijai nekas nav jākontrolē. Pro-
tams, valdībai bija jārisina ne 
tikai ar pandēmiju saistītie jau-
tājumi, un arī tie ne vienmēr   
tika pieņemti pietiekami ātri un 
veiks mīgi. Un, protams, valdību 
nomest var vienmēr, bet jautā-
jums ir, kāda būs nākamā. Par -
tiju un arī to sponsoru intereses 
nemainās tik ātri, jauna valdība 
nenozīmē citu domāšanu un 
skatījumu. Turklāt ir jārēķinās   
ar tiem deputātiem un parti - 
jām, kuŗi ievēlēti Saeimā, un ir 
skaidrs, ka bez ZZS valdību iz -
veidot neizdosies, un tad var 
gadīties, ka valdībā iekļūst arī 
Saskaņa. Pašlaik opozīcijas frak-
cijām kopā ar pie frakcijām ne -
piederošajiem deputātiem ir 53 
balsis. Ir vērts atcerēties, ka par 
to, kas notiek Latvijā, sava atbil-
dības daļa ir arī mums, pilso -
ņiem.
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Kad pamosties no rīta un sa -
proti, ka Latvijā ir vēls rudens, 
ārā līst lietus, viss ir pelēks, pirk-
sti paši interneta meklētājā ieva-
dījuši aviolīnijas mājaslapas ad -
resi. Un tu attopies, kārtējo reizi 
rezervējot lidojumu uz valsti, 
kuŗu pelēkā rudens dienā neiz  vē-
lētos “normāls” cilvēks. Pie   spie-
žu “rezervēt” un saprotu, Is  lande 
nav siltais galamērķis, kur gozē-
ties saulītē, bet ir, nu, ļoti inte -
resants, lai to apskatītu. Kamēr 
kovids rosās pa pasauli, Islandē 
saslimstības līmenis ir ļoti zems, 
kas man kā ceļotājam un vien-
kārši ziņkārīgam cilvēkam, kuŗš 
turklāt rūpējās par savu veselī -
bu, ir ļoti nozīmīgi. 

Kārtējo reizi esmu attapies no -
rezervējis ne tik tipisku ceļo juma 
galamērķi, bet esmu ļoti saviļ-
ņots, jo īsti nezinu, ko gaidīt no 
salas, kas atrodas ziemeļos, At -
lantijas okeana vidū, starp Gren-
landi un Norvēģiju. Jo Islande 
man asociējās tikai ar dziedā  - 
tāju Bjorku un mūziķi Sigur Ros. 
Ā, protams, ir vēl vulkāns ar ne -
izrunājamu nosaukumu, kuŗš 
2010. gadā uz trīs mēnešiem ap -
stādināja pusi no aviolidojumiem 
pasaulē, un izmešu putekļi bija 
sastopami pat Eiropā. Bet kopu-
mā Islandes daba bildēs (inter-
netā) izskatās noslēpumaina, 
ma     ģiska un aizkustinoša.

Drīz vien saprotu, ka visu 
Islandi nesanāks apskatīt, bet 
daļu – noteikti. Islande ir par 
59% lielāka nekā Latvija, kas no -
zīmē – sala ir liela. Saprotu, ka ar 
nedēļu nepietiktu to visu redzēt, 
izbaudīt un sajust. Var teikt, ka 
Islandi var sadalīt divās daļās, un 
viena daļa saucas Zelta aplis, kas 
tad arī ietilpst manos plānos, 
tālos Islandes ziemeļus atstāšu 
nākamai reizei. “Piesekoju”  Face
book grupai “Latvieši Islandē”, 
kur raudzīšu meklēt padomus 
par to, ko noteikti te redzēt. 

Kā izrādās, latviešu kopiena 

JĀNIS MIŅINS Maģiskā Islande, kur arī dzīvo latvieši

Islandē ir liela un padomdevēju  
ir ļoti daudz – viņi gan iesaka, ko 
skatīt, gan piedāvā savu mašīnu 
izīrēt,  gan dalās priekā, ka lat-
vieši brauc ciemos. Tā ātri vien 
esmu sarunājis paņemt automa-
šīnu uz nedēļu no Margaritas, 
kuŗa Reikjavikā dzīvo jau četrus 
gadus.  Ilze iesaka apskatīt kādu 
ūdenskritumu, līdz kuŗam jāiet 
pa dubļainu taku, bet skats esot 
iespaidīgs jeb must see. Nu tad – 
aidā!

Lidmašīna līgani nolaižas Is -
lan des lidostā, skats no augšas 
jau vien ir WOW, daba no putna 
lidojuma šķiet mežonīga, tumša, 
mistiska. Šī sajūta īstenībā nepa-
met mani visu ceļojuma laiku. 
Izgājis no lidostas, iekāpju sarū-
pētajā automašīnā, lai dotos uz 
Reikjaviku. Attopos, ka visas 40 
minūtes līdz Reikjavikai esmu 
sēdējis,  skatoties pa logu, nepa-
ņemot telefonu ne uz mirkli, jo 

daba nav tipiska nevienai pasau-
les zemei, kur esmu bijis. Sajūta 
ir kā uz Mēness, viss ir sūnu zaļš, 
melna lavas zeme,  un pelēkais 
laiks pastiprina mistisko noska-
ņu. Nonākot Reikjavikā,  apjaušu, 
ka šī nav tipiskā skandinavu pil-
sēta, jo architektūra iezīmē tikai 
nianses no skandinavu mā  jām, 
kopumā pilsētas architektūra ir 
ļoti mierīga, bez augstceltnēm  
un debesskrāpjiem. Pilsētā valda 
miera sajūta, visi cilvēki ir ļoti 
laipni un smaidīgi, runā perfektā 
angļu valodā. Kā izrādās, Otrā 
pasaules kaŗa laikā un pēc tā 
puse no iedzīvotājiem bija ame -
ri kāņu un angļu militāristi. Islan-
de tikai 1944. gadā ieguva savu 
neatkarību un kļuva par Islandi, 
kādu to mēs pazīstam tagad. Visa 
Reikjavika kā nosēta ar maziem 
veikaliņiem, kur tirgo nacionā -
los džemperus – lapopeisus, kas 
ļoti piemēroti Islandes laikap-
stākļiem un ir adīti no aitu vil -
nas. Tieku arī es pie sava lapo-
peisa, ko galu galā nenovelku 
visu nedēļu, jo tas silda un nelaiž 
cauri aso okeana vēju. Nonāku 
līdz vienai no augstākajām celt-
nēm Reikjavikā, kas ir Luterāņu 
baznīca – Hālgrimskirkja. Tā tie -
šām atgādina kalnu ar ledāju. 
Baznīca, kā izrādās, ir būvēta 
veselus 40 gadus, jo islandiešiem 
šis projekts ne īpaši paticis un 
viņi uzskatīja, ka tiek lieki  izšķēr-
dēta nauda. Beigu beigās šo be -
tona krāšņumu islandieši ir pie-
ņēmuši un nu jau atzīst par vienu 
no ievērojamākajiem objektiem 
Islandē. Godīgi sakot, šis arī ir 
vienīgais no objektiem, ko patie-
šām gribēju apskatīt, bet tas arī 
viss par Reikjaviku.

No rīta satieku Margaritu, ku -
ŗa – priecīga, smaidīga – ir atve-
du si savu mašīnu, lai atdotu 
ma nā rīcībā uz nedēļu. Margarita 
pastāsta, ka automašīnai nevajag 
vērt abas durvis vaļā vienlaicīgi, 
jo vējš mēdz būt tik liels, ka tās 
bieži izlaužot. Islandieši to zina, 
bet tūristiem neienāk prātā, bei-
gās mašīna beigta, durvis jālabo 
un lieli izdevumi. Par to pārlie-
cinos ļoti drīz. Esmu ceļā uz pir-
mo galamērķi, kas ir Kerid vul-
kāna krāteris. Izkāpjot no mašī-
nas, vējš izrauj mani ārā kopā ar 

durvīm. Labi, ka esmu spēcīgs 
vīrs, un durvis paliek veselas, bet 
es ar izbrīnu acīs esmu izkāpis  
no auto vienas sekundes laikā. 
Vējš ir ass un auksts. Stāvvietā pie 
krātera pamanu, ka apkārt ir  
tieši četras mašīnas,  un viss. Kas 
man, tūristam un ceļošanas bau-
dītājam,  ļoti patīk – nav burz-
mas un stumdīšanās. Jebšu tūris-
tu Islandē pašlaik ir ļoti maz, es 
pat teiktu – minimāli. Lielākoties 
amerikāņi, pagadās arī pa kā -
dam vācietim. Tas arī viss. Dabu 
var baudīt “uz urrā” – bez citiem! 
Kerid krāteris ir iespaidīgs, 55 
metrus dziļš un ļoti plats. Iedo-
mājos vien, kā kādreiz vulkāns 
sprādzis un lava, gāze, dubļi mu -
tuļojuši. Šādu vietu Islandē ir 

daudz, jo visa sala kustas un bur-
buļo, gaisā šļācas ūdens,  un laik-
apstākļi ir interesanti – te saule, 
te vējš. Joprojām domāju, kā Is -
landi noraksturot – sūnas uz 
Marsa, varbūt. Ik mirkli pieķeru 
sevi domājot, ‒ tas nav uz šīs pa -
saules!

Ceļi Islandē ir izcili, nekur 
pasaulē nav redzēti tie tik tīri, 
kārtīgi un bez bedrēm. Brauc kā 
kungs jebkur! Līdz atkal esmu 
pie pirmā iespaidīgā ūdenskri-
tuma – Seljalandsfoss. Nosauku-
mi Islandē ir neizlasāmi un ne -
izrunājami, es teiktu ‒ nākamais 
foss. Katru reizi ķiķinu, kad 
cenšos atkal kaut ko izrunāt. 

(Turpinājums 18. lpp.)
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Kad 1931. gada nogalē Latvijas 
preses izdevumos parādījās pir mās 
jaundibinātās skaņuplašu fa  bri -
kas Bellaccord Electro skaņu plašu 
reklāmas, ne tikai patrioti stei dza 
iegādāties pirmos pašmāju ražo-
jumus. Helmars Rudzītis bija trā-
pījis īstajā vietā un īstajā laikā – 
tāpat kā ar savu grāmatu apgādu 
Grāmatu draugs. Pirmā pasaules 
kaŗa šausmas bija aizmirsušās, 
Latvijā valdīja jauncelsmes prieks, 
ļaudis pamazām kļuva turīgāki 
un 2,75 Ls par skaņuplati vairs ne -
likās milzu nauda. Protams, bija 
tādi ciemi, kur patafoni piederēja 
tikai vienam vai pāris cilvēkiem, 
pie kuŗiem tad paklausīties mū -
ziku sanāca visi kaimiņi. Kā nekā 
Bellaccord ražojumi bija cenā vis-
demokratiskākie, turklāt pie ie -
rakstu mikrofona tika saukti vis-
modīgākie dziedoņi un mūziķi. 

Kā savā grāmatā Manas dzīves 
dēkas aprakstījis pats Helmars 
Ru  dzītis, tad uz “dēku” ar skaņu-
platēm viņu pamudinājis Ro -
berts Vizbulis, Nacionālās operas 
korists, pazīstams arī kā humor-
ists Ustuptēvs un kā kvarteta Pil
tenes prāģeri vadītājs. Vizbulis bija 
tikko atgriezies no Berlīnes, kur 
Odeona firmai kopā ar citiem 
prāģeriem bija iedziedājis skaņu 
plates. Latvijā šādas ierīces nebija. 
Vizbulis Berlīnē bija saticis kādu 
latviešu mūziķi Zigfrīdu Oņegi-
nu, kas it kā labi pārzināja plašu 
ieskaņošanu. Rudzītis devās vizītē 
uz Vāciju, ar Oņegina, īstajā uz -
vārdā Vēmena, palīdzību iepazi-
nās ar vācieti Zipmani, kas bija 
izcils speciālists skaņuplašu no  za-
rē. Ar viņa starpniecību latviešu 
uzņēmējs nopirka skaņuplašu ra -
žošanas iekārtas, kā arī ieskaņo-
šanas aparatūru. 

Tā nu Rīgā, Kalnciema ielā 40 
sāka kūpēt pirmās latviešu ska  -
ņu plašu fabrikas skurstenis. Dar-
bo jās skaņuplašu spiedes, galvani-
zā cijas iekārta, tvaika katls, slī pē-
ša nas ierīces utt. Darbnīca – fabri-
ka tika izvietota Konstantīna Pēk-
šēna projektētā ēkā, zviedru ak - 
ciju sabiedrības Lukss bijušās fab-
rikas telpās, kuŗas H. Rudzītis tā 
arī nekad neiegādājās savā īpa-
šumā, bet tikai nomāja, skaņu pla-
šu izgatavošanā sākotnēji bija 
iesaistīti 14 strādnieki. 

Bez telpām, kur ražot plates, 
bija vajadzīga arī vieta, kur tās ie -
skaņot, – studija ar labu akustiku. 
Tāda piederēja vienīgi Radio fo-
nam, kas kā valsts uzņēmums  
bija pakļauts Satiksmes ministri-
jai. H. Rudzītis devās pie ministra 
Bernharda Einberga, kur tika 
sagaidīts atsaucīgi. Uzņēmējam 
atļāva lietot Radiofona studijas un 
tur novietot aparatūru, bet tika 
panākta vienošanās, ka Radio -
fons drīkstēs izmantot Rudzīša 
iekārtu saviem ieskaņojumiem. 
Tos veica Radiofona galvenais 
techniķis Kārlis Ozols kopā ar 
Helmara Rudzīša brālēnu Er -
nestu. Fabrikai devu daiļskanīgu 
vārdu: Bellaccord Electro, ko pēc 
laika novienkāršoja uz Bellaccord. 
Pirmais vārds nozīmēja, ka šai 
fabrikā ražotās plates būs ar labu 
skaņu. Otrais – ka tās ieskaņotas 
ar elektronisku iekārtu.

1931. gada 12. novembrī laik-
raksts Latvijas Kareivis ziņoja, ka 

Mūsu Bellaccord svin 90!DAIGA
MAZVĒRSĪTE

drīz varēs pirkt Latvijā ražotās 
gramofona plates, kuŗu ražošanu 
iekārtojis Helmars Rudzītis, jau-
najā fabrikā jau esot iedziedātas 
un iespēlētas apmēram 30 plates. 
Viena no pirmajām, kas tūliņ ie -
guva populāritāti, bija Jāņa Āres 
iedziedātā Ak, kaut man Daliņa 
kājas būtu! Āre to bija sacerējis 
saistībā ar soļotāja Jāņa Daliņa 
panākumiem sportā.

Pirmā fabrikās darbības gada 
laikā tapa 400 ierakstu, un vien-
mēr īpašas skaņuplates pie klau-

sītājiem devās tieši uz Ziemas-
svētku laiku – 1932. gadā tie bija 
Teodora Reitera koŗa un vīru 
seksteta Latvju dziedoņi ieska-
ņojumi – tradicionālās dziesmas 
Ak, eglīte, Klusa nakts un korāļi. 
Dziedonis Arturs Briedis viens  
no pirmajiem togad sāka Ziemas-
svētku apdziedāšanu paša sace -
rē jumos Ziemassvētku vakars un 
Priecīga Jaungada sagaidīšana. 

Pēc pirmā darba gada bija no -
mainījusies fabrikas techniskā va -
dība, plates pasaulē nāca arvien 
augstvērtīgākas – techniskā un 

mūzikālā ziņā. Modernākos šlā-
geŗus iemūžināja Teodora Vēja 
orķestris, Alfrēda Vintera jautrā 
kapela, Artūrs Priednieks-Kavara 
un citi. “Labākie mākslinieki ta -
gad tikai uz Bellaccord platēm,” – 
skanēja viens no reklāmas sauk-
ļiem, kas nebūt nebija pārspīlēts. 
Jau pēc pirmā darbības mēneša 
fabrikas platēm Latvijas ražoju -
mu izstādē piešķīra 1. godalgu. Tā 
bija pirmā balva turpmāko ap -
balvojumu klāstā – H. Rudzītis 
saņēmis zelta medaļu par izciliem 

nopelniem Latvijas ražojumu 
izstādē 1932. gadā, kā arī Kurze-
mes ozola vainagu Liepājas iz -
stādē 1934. gadā. Togad uzņēmējs 
spiedis roku Zviedrijas kroņprin-
cim starptautiskā izstādē Stok-
holmā, kur daudzi apmeklētāji 
bija izbrīnīti par to, ka Latvijā tiek 
ražotas skaņuplates. Un ne tikai 
ražotas, bet arī eksportētas uz 
kaimiņvalstīm...

Līdz 1944. gadam, kad pa -
domju kaŗaspēks okupēja Rīgu 
un H. Rudzīša fabrika jaunās 
varas rokās nonāca nenopostīta, 

skaņuplatēs tika iemūžināta gan 
vieglāka rakstura, gan nopietna 
mūzika. Skaņuplatēs varēja klau-
sīties Reitera un Prezidiju Kon-
venta koŗu dziesmas, Marisa 
Vētras, Paula Saksa, Ādolfa Kak-
tiņa, Tāļa Matīsa, Hertas Lūses, 
Mildas Brechmanes-Štengeles, 
Viktora Stota, Aleksandra Kor-
tāna, Alfrēda Poriņa dziedājumus, 
instrumentālus ierakstus, simfo-
nisko mūziku. Populārākie tomēr 
bija sadzīviskākas mūzikas dzie-
doņi – Brāļi Laivinieki, Jānis Āre, 
arī Alfrēds Vinters ar saviem mū -
ziķiem. Līdz 1940. gadam reper-
tuārs sasniedza 2400 vienības, un 
tas viss palika aiz dzelzs priekš-
kara, Rudzīšu ģimenei dodoties 
bēgļu gaitās. 1940. gadā uzņē-
mums tika nacionalizēts, bet līdz 
1949. gadam kā valsts uzņēmums 
nosaukumā saglabāja  Bellaccord 
Electro vārdu.

Ar laiku radās iespēja trimdā 
atjaunot kaut nelielu daļu latvie -
šu skaņuplašu repertuāra – kā 

pirmās aizv. gs. 50. gadu vidū 
izdotās Paula Saksa, Tāļa Matīsa, 
Latvju dziedoņu un citu plates. 
Protams, no dzimtenes bēgot, re -
tais koferī iesaiņoja skaņuplates, 
taču izdevās atrast un atjaunot arī 
citus ieskaņojumus. 

20. gadsimta 90. gados Bella  
c cord ieskaņojumu digitālu atjau-
nošanu ar paša Helmara Rudzīša 
piekrišanu uzņēmās mūzikas iz -
devniecība Balss ar Raini Upmali 
priekšgalā. Tika izveidota kasešu 
un disku serija Labākais no Bella
ccord Electro, klajā nāca 30. gados 
slaveno dziedoņu pilnas ierakstu 
kollekcijas. 

Par mūža darbu savu pētījumu 
par latviešu skaņuplašu vēsturi 
savulaik nosauca kollekcionārs, 
vēsturnieks Atis Gunivaldis Bēr-
tiņš. Viņa skanuplašu kollekcija 
glabājas Kuldīgas apkaimē, Birz-
nieku mājās izveidotajā skaņu-
plašu mūzejā. No Bērtiņa krāju-
miem plates arī aizņēmās izdev-
niecība Balss, ierakstus rūpīgi 

restaurējot. H. Rudzīša fabrikas 
veikumu A. G. Bērtiņš aprakstīja 
grāmatā “Latvijas skaņuplašu vēs-
ture”, vērtīgo, krāšņi illustrēto iz -
devumu divās daļās klajā laida 
apgāds Laika grāmata. Grāmatas 
diemžēl izpirktas, pretēji diskiem 
ar Bellaccord ieskaņojumiem, kas 
šur tur vēl atrodami Ziemassvēt-
ku dāvanām.

Starp citu Bellaccord Elec tro   
1936. gadā uzsāka jaunu ražo-
šanas nozari – Ziemassvētku rotā-
jumus. H. Rudzīša fabrika bija 
pirmā, kas uz vietas, Latvijā ražoja 
eņģeļmatus – skaistos rotājumus, 
bez kādiem nebija iedomājama 
svētku eglīte. No ārzemēm ieveda 
lētas, resnas vara stieples, VEF tās 
izstiepa tievas, bet Bellaccord fab-
rikā tās  izvalcēja  un galvanizē-
šanas vannās pārklāja ar plānu 
sudraba kārtu. Darbu pie rotā-
jumu ražošanas sākuši jau augus-
tā, lai no eņģeļmatiem gatavotu 
vītnes, zvaigznes, čiekurus un ci -
tus greznojumus. Viens no lielā-

kajiem Ziemassvētku eglīšu rotu 
izplatītājiem bija 1938. gadā jau -
nā ēkā iekārtotais Armijas Eko-
nomiskais veikals, un senākās 
svētku rotu kārbās varbūt vēl sa -
glabājušās vismaz papīra aplok - 
s nītes, kuŗās saiņoti eņģeļmati. 
Arī skaņuplašu ražošana tika 
orientēta uz Ziemassvētku laiku, 
kam iepirkšanās drudzis bija rak-
s turīgs jau 20. gadsimta sākumā. 
Kā labākā dāvana tolaik tika ie -
teikta grāmata, kam ar laiku se -
koja zīda zeķes dāmām, kravate 
kungiem, lelles meitenēm un 
koka zirdziņš puikām. “Kad visur 
Ziemassvētku zvani skan – Lon-
donā, Varšavā, Stokholmā – tad 
jūs dzirdat pie Ziemassvētku eglī-
tes Telefunken radio aparātā prie-
cīgas svētku balsis no visas pa -
saules,” vēstīja 1931. gada de -
cembŗa reklāma. 

Lai Latvijas Ziemassvētku zvani 
aizskan viņpus okeānam, un ot -
rādi – lai svētīgs šis svētku laiks!
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Režisors Viesturs Meikšāns ra -
došā darba piecpadsmit gados 
iestudējis vairāk nekā 30 teātŗa 
izrādes un operas uzvedumus 
Latvijā un Krievijā, strādājis do -
kumentālā kino jomā un bijis 
pasniedzējs Latvijas Kultūras aka-
dēmijā (LKA). Viņš ir vairāk kār-
tējs Spēlmaņu nakts, Lielās Mū  -
z ikas balvas un Dienas Kultūras 
balvas laureāts. Liekas, ka radoša 
nemiera dzīts, Viesturs Meikšāns 
vienmēr meklē jaunus izaicinā-
jumus – 2018. gadā dibinājis 
savu uzņēmumu “Runas skola”, 
2020. gadā kopā ar scēnografi 
Moniku Pormali radījis jaunu 
teātŗa apvienību “FreshFresh
Fresh”, savukārt 2021. gada ru -
denī “izaicinājis pats sevi” snie -
ga vētrā kāpjot Kazbeka kalnā. 
Mū  su sarunas laikā režisors jau 
desmit dienas dzīvo Ņujorkā, un 
gatavs izaicināt kā biznesa, tā 
radošo pasauli Amerikā.

Viestur, pazīstam jūs kā 
veiksmīgu teātra un operas 
režisoru, bet kā sākās jūsu aiz-
raušanās ar teātri? 

Teātrī nokļuvu diezgan drā-
matiskā veidā un pavēlu. Mani 
vecāki ir ārsti, un ģimenē esmu 
vienīgais tāds “melnais pīlēns”, 
kas saistīts ar kultūru. Savu dar-
ba dzīvi gan sāku biznesa vidē – 
studēju Konkordijas Starptau-
tiskajā Universitātē Tallinā, pēc 
tam strādāju audita kompānijā 
PriceWaterhouseCooper. Šķita, 
ka esmu nostabilizējies finanču 
un uzņēmējdarbības vidē. Un 
tad pēkšņi vienā mirklī kā lavīna 
man sāka gāzties pāri alkas pēc 
kultūras, pēc literātūras. Es vien-
kārši vairs nevarēju pastrādāt 
par auditoru, gribēju tikai lasīt 
grāmatas, iet uz koncertiem un 
teātŗa izrādēm. Tas bija ļoti drā-
matisks laiks, bet es brutāli pie-
ņēmu lēmumu, ka es to vairs 
nedarīšu. Apkārtējiem, ģimenei 
un draugiem tas bija diezgan 
skarbs pārsteigums, tomēr es 
jutos ļoti ērti ar šo lēmumu. Pus-
gadu neko citu nedarīju, kā tikai 
sēdēju mājās un lasīju grāma -
tas. Ļoti konkrēti atceros dienu, 
kad skatījos ārā pa logu un uz -
devu sev ļoti radikālu un atklātu 
jautājumu, uz kuŗu nedrīkst ne -
atbildēt godīgi: “Ko es tiešām 
gribu darīt tālāk?” 

Sapratu, ka gribu darīt kaut  
ko, kas saistīts ar literātūru. Pir-
mā doma bija par bibliotekāru, 
bet to racionālā veidā tomēr at -
metu. Nākamā doma bija – re -
žija! Es nezinu, kā tas kanāls at -
vērās, nezinu, no kuŗienes nāca 
atbilde, bet režija man uzreiz   
sa  vilkās kopā ar literātūras pas-
auli. 

Vai tie varētu būt bērnības 
iespaidi?

Nav tā, ka es visu mūžu esmu 
mīlējis teātri. No bērnības un 
skolas laika par to palikušas tikai 
negatīvas atmiņas. Teātris likās 
viena no gaŗlaicīgākām lietām, 
kas vispār var būt. Šis pavērsiens 
bija pārsteigums man pašam – 
kā tāda brāzma, kas šalc pāri,  
kad visa tā kultūras pasaule ve ŗas 
vaļā, to var dzert ar lieliem malk-
iem, un tā aizpilda iekšējo tuk-
šumu. Man toreiz bija 23 gadi. 

TAIRA
ZOLDNERE

Nemiera gars režisors Viesturs Meikšāns 
gatavs izaicināt Brodveju

Iestājos Kultūras akadēmijā 
Pētera Krilova vadītajā kursā. Mā -
coties izjutu kolosālu brīvības 
sajūtu, visneprātīgākās māksli-
nie ciskās, radošās lietas, ko vien 
varējām iedomāties, tika vērtē -
tas profesionāli. Priekš manis  
tas bija atklājums, svaiga gaisa 
malks. 

Profesionālā jomā man pa  vei-
cās, es diezgan strauji ieguvu 
visas svarīgākās Latvijas teātru 
balvas. Tas iedeva manai karje rai 
tādu vieglāku grūdienu, teātŗi 
ma ni aicināja, arī krievu leģen-
dā rais aktieris un teātŗa vadītājs 
Oļegs Tabakovs iestudēt divas iz -
rādes Maskavas Dailes teātrī. Tā 
ir visslavenākā Krievijas ska tuve, 
kur savas izrādes savulaik iestu-
dēja Konstantīns Staņis lav s kis.

Kaut arī katrs iesākums ir 
grūts, tomēr darbs režijā jums 
bijis veiksmīgs jau no sākuma.

Tā ir, bet pirmie gadi bija ļoti 
grūti, jo nebiju vēl nostabilizē -
jies kā profesionālis, un aktieŗi to 
jūt. Tikai pirms pāris gadiem 
manī burtiski ieplūda pārliecība 
par profesiju, par stabilitāti, un 
tagad es strādāju jau savādākā 
veidā.

Mans režijas stils varbūt Lat-
vijas teātŗiem nav pārāk piemē-
rots, jo eksperimentālais, laik me-
 tīgais teātris nav dzīvotspējīgs 
repertuāra teātŗa formā, kas gal-
venokārt pastāv Latvijā. Es varē-
tu iestudēt izrādes festivāliem, 
kas tiktu izrādītas trīs četras rei-
zes. Tā ir ļoti ekskluzīva un līdz 
ar to ļoti dārga padarīšana. Un  
te arī sākas stāsts par to, kāpēc 
esmu nolēmis mēģināt radoši 
pastrādāt Amerikā.

Kā jūs pats tuvāk raksturotu 
savu režijas stilu?

Mani ļoti iespaido Rietum-
eiropas laikmetīgais teātris, kuŗā 
pārsvarā redzam sakausējumu 
no dažādiem žanriem. Teksts 
nav dominējošs kā reālpsiho-
loģiskā teātrī. Man patīk spēlē -
ties ar ļoti dažādiem izteiks mes 
līdzekļiem – vizuālitāti, choreo-
grā fijas elementiem, video. Ma     -
nā kultūras pieredzē vislie lākie 
pārdzīvojumi nākuši no laik me-
tīgā teātŗa skatuves māks las, un 
pats arī mēģinu strādāt tādā sti -
lā un estētikā. Tāpēc kopā ar 
Moniku Pormali, kas ir viena no 
vadošajām Eiropas scēnogra-
fēm, nodibinājām teātŗa apvie-
nību “FreshFreshFresh”, un strā-
dājam vizuāli mūzikālā teātŗa 
žanrā. Monika Pormale kā brī-
nišķīga vizuālā māksliniece, un 

es ar savu režisorisko spēju ap -
vienot daudz un dažādas sastāv-
daļas, kopā veidojam savu jau -
no teātra valodu.

Vai apvienībā “Fresh Fresh-
Fresh” jau ir tapusi kāda iz  rāde?

Jā, iestudējām izrādi “Dēmons” 
Liepājas teātrī, kas tika nominēta 
šī gada “Spēlmaņu nakts” balvai 
kā gada labākā izrāde. Matīss 
Čudars sakomponēja brīnišķīgu 
džeza mūziku, ko pats arī izpil-
da, iestudējums ir ļoti vizuāli 
krāšņs un spēcīgs. Mūsu nāka-
mie plāni ir “Jūlijas jaunkundze” 
Dailes teātrī. 

Lai arī minējāt, ka jūsu teātŗa 
stils nav Latvijai īsti piemērots, 
tomēr Latvijas teātŗi jūs aicina 
iestudēt jaunas izrādes, un ir 
arī publika, kas tās mīl un no -
vērtē. 

Es varētu turpināt strādāt Lat-
vijā, un iestudēt vairākas izrā -
des gadā, tā nebūtu problēma. 
Manas radošās alkas pēc laik-

metīguma un performances īsti 
nepiestāv Latvijas teātŗu sistē-
mai. Man būtu jāpielāgojas, un 
tad ciestu mani radošie spārni, 
tāpēc es meklēju arī citas platfor-
mas. Es nenogriežu kontaktus, 
es turpināšu strādā arī Latvijā  
un uzturēt saikni ar savu audito-
riju, kas jau ir izveidojusies, to -
mēr gribu atrast arī citu atvē-
zienu.

Kā nonācāt pie lēmuma 
braukt uz ASV? 

Braucu tieši uz Ņujorku, jo 
esmu šo pilsētu iemīlējis. Esmu 
iepriekš bijis šeit divas reizes, 
apmeklēju radošo mākslu festi-
vālu “Under the Radar”. Ņujorkā 
man ir sajūta, ka tie ir mani 
cilvēki, un es te ļoti labi un brīvi 
jūtos. Amerika un tieši Ņujorka 
mani fascinē ne tikai ar cilvē-
kiem, bet arī ar savu mērogu, 
episkumu, drosmi, ko redz gan 
architektūrā, gan idejās. Vakar, 
ejot pa Piekto avēniju, redzēju 
lielu ASV karogu pie kādas no 
celtnēm, un pilnīgi sajutu, kā 
amerikāņi ir uzbūvējuši savu 
identitāti – ar drosmīgiem un 
lie liem projektiem, uz kuŗiem 
uz  liek savu nacionālās identitā -
tes simbolu. Cilvēkam uzreiz 
gribas identificēties ar kaut ko 
tik varenu un lielu. Domāju, ka 
Latvijā mums pietrūkst šī dros-
mīgā vēriena, drosmīgā žesta. 
Visur to tik vien dzird, ka mums 
nevajag tik lielus mērogus, tau-
pīsim līdzekļus, un tā tas iet jau 
trīsdesmit gadu.

Kādi ir jūsu radošie un 
biznesa mērķi Amerikā?

Mani mērķi Amerikā ir tīri 
profesionāli. Viens – gribu atrast 
kontaktus, lai varētu iestudēt 
teātri, visādās formās, visādos 
veidos, kas nebūs viegli – es jau 
zinu. Pamazām sāku iepazīt 
Brodvejas radošo teātŗa vidi un 
skatos, ko varētu izdarīt arī šeit. 
Man ir profesionāla interese jan-
vārī apmeklēt radošo mākslu 
festivālu “Under the Radar”, kā 
arī innovatīvo operas un mūzi-
kālā teātŗa festivālu “Prototype”.

Otra mērķis – mana uzņē-
muma “Runas skola” filiāles at -
vēr šana Amerikā. Lekciju un 
no  darbību ciklā “Runas skola” 
savu režijas pieredzi esmu “iepa-
kojis” ļoti saprotamā un vieglā 
formā jebkādai auditorijai un 
jebkuŗam cilvēkam. Tas dod ie -
spēju cilvēkiem uz skatuves jus-
ties labāk, komfortablāk un 
efek tīvāk komunicēt ar audito-
riju. Tā ir publiskās runas skola, 
bet mana unikālitāte ir tā, ka es 
jebkuŗu publisko runu uztveru 
kā mākslas darbu. Kaut arī cil-
vēki ir juristi, biznesmeņi vai 
strādā jebkurā citā nozarē, es ar 
viņiem strādāju kā ar māksli-
niekiem, cenšos dot viņiem tos 
spārnus, lai viņi sajūtas radoši, 
brīvi un lai izbauda skatuves 
procesu.

Pētot, kas notiek publiskās ru -
nas kontekstā Amerikā, zinu,   
ka šeit ir daži aktieri, kas to pa -
sniedz, bet režisoram es redzu 
nišu, redzu, ka varu startēt ar 
savu pienesumu. ASV zīmols 
sauksies “TalkTheTalk”, un jau 
tu  vāko nedēļu laikā plānoju pa -
laist jauno filiāli Ņujorkā. Tas 

nozīmē, ka būs klātienes nodar-
bības Ņujorkā, bet tiešsaistē es 
konsultēju jebkuru latviski, an -
gliski vai krieviski runājošu 
cilvēku.

Kā notiek darbs “Runas sko-
lā”? Vai strādājat ar cilvēkiem 
individuāli vai lielākās grupās?

Pārsvarā efektīvākais darbs ir 
grupās līdz astoņiem cilvēkiem. 
Ļoti daudz cilvēku grib arī indi-
viduālas nodarbības, jo komuni-
kācija ar auditoriju ir ļoti inti -
ma, privāta zona. Tā saistīta ar 
dau dzām neveiklībām un paš-
kri tikas elementiem, bet kopu-
mā efektīvitāte ir daudz augstā -
ka, strādājot grupās – ir dzīva 
auditorija, var mācīties no kolē-
ģiem, kas ir labs atbalsta mechā-
nisms. Latvijā es strādāju ar kor-
porācijām, lieliem uzņēmu-
miem, un arī man tas ir brīniš-
ķīgs veids, kā nodibināt labas 
attiecības ar profesionāļiem no 
jebkuŗas industrijas, un šī tīk lo-
šanās, kas izveidojusies, strādājot 
“Runas skolā”, ir neiedomājama 
vērtība.

Vai dalība “Runas skolā” kaut 
ko dotu arī cilvēkiem, ku  riem 
nav jāiet lielas auditorijas 
priekšā?

Zināšanas, ko esam apkopo-
juši lekciju ciklā, ir vispār pie -
ejamas un vispār pielietojamas 
jebkuŗā komunikācijā jebkuŗam 
cilvēkam. Mēs runājam par ha -
rizmas attīstīšanu, kas ir ener-
ģētiska lieta, strādājam ar uz -
trau kuma kontroli, ko var iz -
man tot dažādās situācijās un 
jomās. Tā nav tikai publiskā ru -
na. Visi šie komunikācijas in -
stru menti ir pielietojami jebku -
rā sfērā. Domāju, ka “Runas 
skola” būs vērtīga cilvēkiem, 
kam interesē pašizaugsme un 
sevis attīstīšana.

Vai esat jau iepazinies ar 
Amerikas latviešu kopienu?

Iepazīstos ļoti strauji, un man 
jau ir bijušas brīnišķīgas satikša-
nās ar Amerikas latviešu māksli-
niekiem, ar Lailu Robiņu, kas 
mani uzaicināja uz Pateicības 
dienas svinībām, ar Unu Toni un 
arī ar citiem.

Vai jūs būtu ar mieru kon-
sultēt Amerikas latviešu ko -
pienas pārstāvjus runas un 
teātra mākslas jomās?

Noteikti! Aicinu, lai droši vēr-
šas pie manis, ja vajadzīgas kādas 
konsultācijas komunikāciju jo -
mā. Esmu gatavs atbalstīt ko -
pienu ar bezmaksas pasāku-
miem, esmu gatavs iepazīties ar 
katru, kas gribētu iepazīties ar 
mani. Esmu pieejams FB un 
Instagram, man var droši rakstīt, 
un es noteikti reaģēšu. 

Jums ir lieli mērķi un 
drosmīgi plāni, un kā rodas 
pārliecība, ka Amerikā būsiet 
veiksmīgs?

Man ir pieredze un darbs, un 
man vairs nav bail kaut ko 
zaudēt. Uztveru to kā izaicinā-
jumu pašam sev, un, godīgi s a -
kot, tā man ir arī tāda kā spēle – 
vai izdosies izsisties šajā tirgū. 
Cik daudz un cik veiksmīgi man 
tas izdosies, laiks rādīs, bet zinu, 
ka esmu disciplinēts, nepiekā -
pīgs un mērķtiecīgs. 

Viesturs Meikšāns: “Mani mērķi Ame
rikā ir tīri profesionāli. Viens – gribu 
atrast kontaktus, lai varētu iestudēt 
teātri, visādās formās, visādos veidos, 
kas nebūs viegli – es jau zinu.”
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ZENTA LIEPA
Zilā grāmata
Atmiņu ainas
Dzīvojamā māja zaļa kalna 

nogāzē. Lejā pie straujas upes 
dzirnavas. Kalna pašā augšā 
baz nīca.

Tāla leišu zeme. Tāla bērnība.
Māte, domās iegrimusi, iet va -

karos staigāt gar krāčaino upi. 
Dzied skumjā un lēnā balsī: “Tek 
saulīte tecēdama”. Apstājas, ilgi 
skatās pāri upei tālumā. 

Aiz zaļo kalnu grēdas, pāri 
tiem, skan žēlas, gari vilktas mel-
dijas.

Leiši dzied. 
Katru vasaras vakaru, sestdie-

nas naktīs vēlu, tie sanāk uz kāda 
no zaļajiem pakalniem un dzied.

Jāņu dienu gaidot, māte plūc 
Jāņu zāles pļavā pie upes – Jāņu 
vainagam. Tēvam Jānis vārdā. 
Viņš atgriezies no tāla ceļojuma 
ar japāņu vēdekļiem, ar lāsmai-
nu audumu mātei, kur zīdā iz -
šūtas puķes no paradīzes dārza, 

bāli zilas un vakara mākoņu sār-
tas. Es brienu mātei līdzi pļavā, 
starp gaŗajām zālēm. Rau ju pa 
sīkam ziedam, sniedzu viņai.

Bet tālu aiz zaļajiem kalniem 
leiši žēli dzied...

Rītos leišu vīri, gaŗi, gaiši dzel-
teniem matiem, bāli zilām acīm, 
brauc dzirnavās malt. Es tekāju 
starp kuplajiem labības maisiem, 
maza un priecīga. Leišu vīriem 
miltiem pieputējušas dzeltenās 
ūsas un laipns smaids. 

Man labi te, man mājas te. 
Kaut tēvs un māte saka – šī sveša 
zeme, šī nav dzimtene.

Taču vēl labāk man dārzā pie 
dzīvojamās mājas, starp ķiršu 
kokiem un ābelītēm. Un vislabāk  
istabā pie grāmatām, kaut vēl 
neprotu ne lasīt, ne rakstīt. Bet 
šķiru tās uzmanīgi, pētīju burtu 
tumšās rindas, kavējos ar tām 
ilgi. Sevišķo mīļš man kāds dze-
joļu sējums zilos, skaistos vākos. 
To atveŗu, kā mazas, zilas durvis 

uz istabu, ko zinu vienīgi es. To 
nosaucu par savu grāmatu, nesu 
dārzā, sēžu zem jāņogu krūma, 
plūcu puķes, smilgas – lieku at -
vērtajā grāmatā. Kādreiz lasu no 
tās – ābelei, ķiršu kokam, skud-
rai, kas pārtek pār lapu. Lasu 
savā valodā, savos vārdos, aiz 
svešā dzejnieka man nesalasā-
ma jām rindām ietēlodamās pati 
savu, nekur vēl neredzētu pa -
sauli. 

“Kas šo grāmatu sarakstījis?”, 
reiz vaicāju mātei. 

“Dzejnieks,” viņa atbild. “No 
tālas, svešas zemes, un sen jau 
miris.”

“Vai visi dzejnieki ir miruši?” 
jautāju.

“Nē,” māte saka. “Bet viņi 
nedzīvo tā kā mēs un mīt daudz 
labākā, skaistākā pasaulē.”

“Kur ir šī skaistākā pasaule?” 
prasu.

Māte neatbild. Viņa paņem 
vie nu no grāmatām un sāk lasīt. 
Viņa lasa dzeju. Es labi zinu, kas 
ir dzeja.  Dzeja skan lēni un mai-
gi, kā dziesma, kaut gan nav 
dziesma, jo to nedzied, bet tikai 
izrunā. Man patīk klausīties 
dzeju. Pat tad, kad māte lasa sve-
šā valodā un es nesaprotu nekā. 
Jo arī svešā valoda dzejā skan kā 
dziesma, un pēkšņi es zinu, kur 
ir tā labākā, skaistākā pasaule, 
kur mīt dzejnieks.

“Dzejnieks mīt grāmatā, savās 
sarakstītajās rindās,” saka māte. 

Bet es aizveŗu acis un redzu 
augstu kalnu, vēl augstāku nekā 
to, uz kuŗa ir baznīca. Un uz 
augs tā kalna baltu māju ar pla-
tiem, atvērtiem logiem. Un tur 
dzīvo dzejnieks. Un viņš ir viens. 
Dzejnieks ir viens... Jo viņam 
jāpieraksta visas daudzās, gludās 
lapas biezajā, smagajā dzejoļu 

grāmatā. Un šī zeme, kur dzej-
nieks mīt, ir pat skaistāka par to, 
ko tēvs un māte sauc par Latviju 
un kur neesmu bijusi. Un skaistā 
par skaisto pilsētu Rīgu, kas tau-
tas dziesmā dimd, un par tēva 
bieži pieminēto, mīļo pagastu 
Neretu – ar vectēva mājām Vār-
pāniem, kur bišu stropi, liepas 
un balta vecmāmiņa, un kur 
mūs, bērnus, aizvedīs skolas gai-
tas sākt. 

Bet kad būšu liela, vai pati 
uzkāpšu, mitīšu dzejnieka  skais-
tākā, labākā pasaulē un spēšu 
rakstīt uz balta, spoža papīra 
grā  matā, iesietā zilos vākos? Nē, 
tik augstam un cēlam uzdevu-
mam jūtos par niecīgu. 

“Būšu veļas mazgātāja,” saku, 
kad kāds no lielajiem man smai-
dot to jautā. Tīra un balta veļa tik 
jauki smaržo pēc vēja un saules, 
kad to gludina.   

Arī tagad, kad vairs neesmu 
maza, šo bērnībā apbrīnoto vār-
du “dzejnieks” nevaru īstenībā 
uz sevi attiecināt, vai vēl sajusties 
tā cienīga. 

Tomēr reiz, kad bijām jau Lat-
vijā, tēva mīļajā Neretā, un kad 
skolā sadalīja lomas lugai “Kur 

laime mīt”, karsti vēlējos būt 
dzej nieces lomas tēlotāja tajā. 
Likās, biju to nopelnījusi, jo sko-
lotāja teica, ka labi rakstu dom-
rakstus un bieži Vārpānu baltajai 
vecmāmiņai jau biju lasījusi sa -
vus dzejoļus, kas gandrīz visi bija 
skumji un par bāra bērnu, kas 
maldās putenī un tumsā, meklē-
jot māju. Vai biju nojautusi  mā -
tes pēkšņo aiziešanu (pēc nepil-
na gada pēc atgriešanās Lat -
vijā), tā negaidot pati tiekot  par 
skumjo bāŗa bērnu. 

Bet dzejnieces loma man neti-
ka. To piešķīra kādai meitenei, 
kas bija bāla un tumšmataina, 
nemīlēja rakstīt domrakstus, bet 
izskatījās kā dzejniece. Man, tā -
dēļ, ka biju sārtiem vaigiem un 
gaišām bizēm, bij jātēlo līgava, 
kas gaida līgavaini no kaŗa lauka, 
liek puķes traukā un dzied “Da -
žu skaistu ziedu”. Līgavainis 
nepārnāk. Līgava saļimst sērās 
uz krēsla. Bet bālā, tumšmatainā 
meitene – dzejnieces lomas tēlo-
tāja (lugas pēdējā ainā), saulei 
lē  cot, laimīga lasa savas naktī uz -
rak stītās vārsmas – “Laime tikai 
dvēselē mīt.”

Tikai daudz gadus vēlāk, ne -
apjaušot un pēc tā kā tieša un 
vienīga mērķa vēl netiecoties – 
bet kādu reālitātē neatrodamu 
daiļuma smaržu meklējot – iegā-
ju pati savas grāmatas rindās. 
Vai esmu uzrakstījusi vismaz da -
žas tik patiesi dzejā vizmojošas 
vārsmas, kādas tās jautu vēl lasīt 
un rakstīt neprazdama, tālajā, 
man svešā un mīļā dzejnieka 
grā matā zilajos vākos, par to 
šau bos un šaubīšos.

Bet esmu mitusi baltajā mājā 
uz augstā kalna. Un daļa gaismas 
no platajiem logiem tikusi arī 
man.   Zenta Liepa ar vīru gleznotāju Edmundu Liepiņu

 No masas mani atšķīra vienīgi 
tas, ka savus rakstījumus neno-
glabāju atvilktnē vai nepārpel -
noju, bet sāku rādīt citiem. Lai-
kam jau biju godkārīgs. Dzejoļi 
nonāca Austrālijas Latvietī un 
Jau  najā Gaitā. Ātri vien mani 
sāka dēvēt par jauno dzejnieku. 
Ap to pašu laiku, kad mani tā 
sāka saukt, vēlēšanās dzejot pār-
gāja, jo tie mūža gadi, kad visi 
dzejo, man tad jau bija pāri. Bet 
tā kā biju ieguvis jaunā dzejnie -
ka vārdu, tie Austrālijas latvieši, 
kam rūpēja, lai trimdā latviešu 
literātiem būtu literāri pēcnācēji, 
sāka mani aicināt lasīt savus dze-
joļus kopā ar maniem laikabied-
riem dažādos literāros vakaros, 
rakstnieku dienās. Starp citu, 
šā  du dienu Austrālijas latviešiem 
nav maz. Tā kā man lūdzējiem 
neērti atteikt un tā kā, gluži vaļ-
sirdīgi runājot, ar dzejoļiem pa -
rasti var nopelnīt arī brīvu ceļu, 
ja sarīkojums ir kādā attālā pil-
sētā, es kļuvu par pasūtījuma 
dzej nieku. Nu jau vairākus ga -
dus nevienu dzejoli bez ārējas 

EDUARDS SILKALNS
Es sāku rakstīt dzejoļus tais gados, kad raksta visi

vaja dzības neesmu uzrakstījis. 
Seviš ķi  ražīgs nekad neesmu bi -
jis: es  mu laikam sarakstījis tikai 
kā  du četrus vai piecus dučus 
dze joļu vai varbūt ne  daudz vai-
rāk. 

Par dažiem īstiem dzejnie-
kiem, tas ir – par tādiem, kas rak-
sta aiz iekšējas vajadzības, daž-
brīd nezinu, ko domāt. Vairums 
viņu it brīnum normāli ļaudis, ar 
kuŗiem var saprātīgi tērzēt, bet 
tiklīdz viņi sāk lasīt priekšā savus 
dzejoļus, kļūst redzams, ka viņi 
īstenībā ir skumēji, cietēji, vaima-
nātāji, traušļi, vārdu sakot – īsti 
dvēseliski grūtdieņi. Man tur-
pretim savas nelaimes un cie-
šanas klāstīt citiem nepavisam 
netīkas, jo nepatīk, ka kāds 
ma  ni nožēlo. Jāpiebilst gan, ka 
daudzi jaunā kās audzes latviešu 
dzejnieki no savu bēdu rekla-
mē šanas ir sp ē juši izvairīties un 
prot radīt prie cīgas noskaņas vai 
arī dzejā no savas paša personas 
distancējas.

Prozu es rakstu ar labpatiku  
un prieku, kaut gan ārpus Aus - 

 t rālijas mani kā jauno prozas 
rakstnieku neviens nepazīst, jo 
visi mani stāstiņi – kopā laikam 
kāds ducis – bijuši iespiesti tikai 
Austrālijas Latvietī un nevienā 
grāmatā vai citu zemju periodiskā 
izdevumā. Tie visumā bijuši 
priecīgi darbiņi ar tādiem nosau-
kumiem kā “Šokolādes saldē-
jums”, “Čala par greizsirdību”, 
“Bezbaiļa kundzes kuce”, “BMA”, 
“Misija”, “Lasoņa” u. c. Vājākie no 
tiem varbūt  ir līdzinājušies feļe-
toniem, tomēr vismaz labi, ka 
lasītājiem esmu varējis dot maz-
liet uzjautrinājuma. Prozai no -
pietnāk neesmu pievērsies tikai 
stu diju, ikdienas pienākumu un 
pēdējos gados, kamēr uzturējos 
Eiropā – lielās ceļošanas dēļ. 
Turp māk būs jācenšas laboties.

1963./64. gadā tik vien uzrak - 
 s tīju kā veselu rindu ceļojumu 
ap  rakstu Austrālijas Latvietim un 
trīs dzejoļus, ko lasīt Eiropas lat-
viešu pirmo dziesmu svētku liri-
kas pēcpusdienā, jo – no jaunā 
dzejnieka “slavas” ir grūti atsva-
bināties!  
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KRUSTVĀRDU MĪKLA Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Abonementa maksa:
• par 12 mēn. (48 nr.)  EUR 55  (550 SEK)
• par 6 mēn. EUR 30  (300 SEK)
• 1 nedēļu EUR 2  (20 SEK)

Pasūtiniet digitālo laikrakstu ŠEIT:
www.brivalatvija.lv/abone-interneta 

vai maksājiet bankā SIA VESTA-LK kontā: 
AS SEB banka, kods UNLALV2X, 
Konta nr.: LV80UNLA0050016243516
ar piezīmi “BL abon” un norādot vārdu, 
uzvārdu, e-pastu un mājas adresi

Ik nedēļu izlasīsiet Jums svarīgu informāciju labā 
latviešu valodā.

Par reklāmu un sludinājumiem sazinieties ar redakciju 
Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, LV-1011, 
e-pasts: redakcija@brivalatvija.lv, 

tālr.: +371 67326761 vai +371 29439423

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

Mājaslapa: www.brivalatvija.lv

JOPROJĀM  INFORMĒ,  IZGLĪTO,  IZKLAIDĒ

Laikraksts

Krustvārdu mīklas (Nr. 46) 
atrisinājums

Līmeniski. 3. Pagalms. 8. 
Dekors. 10. Nartas. 12. Amata. 
14. Dakara. 15. Teniss. 16. Tri-
pole. 19. Kautra. 21. Sezams. 22. 
Siers. 23. Fermā. 29. Tukums. 30. 
Sviras. 31. Tiepšas. 32. Krauja. 
34. Plosts. 35. Notis. 37. Sinode. 
38. Mērķis. 39. Analogs. 

Stateniski. 1. Maksa. 2. Omā-
na. 4. Desants. 5. “Nora’’. 6. Īrēt. 
7. Karnīze. 9. Pampas. 11. Sakas. 
13. Astma. 17. Rekrūši. 18. La -
ter na. 20. Akins. 21. Samts. 24. 
Sukre. 25. Rudulis. 26. Lipsts.   
27. Zilonis. 28. Lauta. 33. Acot. 
34. Pērs. 35. Neons. 36. Smogs.

Līmeniski. 5. Moljēra komē-
dija. 8. Antīkie literātūras un 
mākslas darbi. 10. Gaujas piete-
ka. 11. Uzsaukumi, aicinājumi. 
12. Mūzikāli drāmatiski sacerē-
jumi. 13. Viduslaiku jūras buŗu 
kuģi. 14. Lielupes pieteka. 16. 
Ne  ticēšana, šaubīšanās. 18. Do -
kumentu kopums par kādu ju -
ridisku jautājumu. 19. Persona, 
ko kāda polītiska vai valsts orga-
nizācija sūta uz citu valsti ar 
kādu uzdevumu. 22. Pārveidot 
skaņdarbu citādam atskaņoju -
ma veidam. 25. Sīkas, tumši vio-
letas bezsēklu rozīnes, ko iegūst 

Grieķijā. 26. Persona, kas ana -
lizē un vērtē kādu rīcību, izturē-
šanos. 18. Īsts, neviltots. 30. Ne -
spodras, blāvas. 32. Maksājuma 
norma. 33. Latviešu gleznotājs  
(1887-1975). 36. Mākslas veids. 
38. Telefona sarunu katēgorija. 
39. Zemes gabala robežpunkta 
zīme. 40. Vīriešu balss. 41. Teikt 
nepatiesību. 42. Nogulumiezis. 
43. Nežēlīgs, patvaļīgs priekš-
nieks. 

Stateniski. 1. Kūras pieteka. 2. 
Viens no galvenajiem daiļlite-
rātūras veidiem. 3. Aizgrābtība, 
pacilātība. 4. Apdzīvota vieta 

Smiltenes novadā. 5. Apdzīvota 
vieta Alūksnes novadā. 6. Gare-
niski krāvumi uzglabāšanai. 7. 
Kaklasaites. 8. Grieķu izcelsmes 
amerikāņu dziedātāja (1923-
1977). 9. Izsniegt iepriekšēju sa -
maksu par nesaņemtu preci vai 
pakalpojumu. 15. Priekštelpa sa -
biedriskās ēkās. 17. Senatnīga 
vecfranču tautasdziesma. 20. 
Lab dabīgs muskuļaudu audzējs. 
21. Paklausīgs. 23. Veikla. 24. 
Mā   cība par morāli. 27. Balandu 
dzimtas koki vai krūmi. 28. 
Plekstu dzimtas zivs. 29. Kalnu 
slēpošanas sporta veids. 30. Se -
na, gracioza franču deja. 31. 
Saules sistēmas planēta. 34. Ka -
ņepju dzimtas augs. 35. Sporta 
sacensību sākuma moments.   
36. Vingrošanas ierīce. 37. Ierī-
ces nelielu smagumu mešanai.

Svinot dzejnieka Aleksandra 
Čaka 120. dzimšanas dienu un 
arī Latvijas valsts 103. gada-
dienu, Rīgas Latviešu biedrība 
sarīkoja svētku koncertu – stā s-
tu par brīvības cīņām “Mū -
žības skartie”.

Pasākuma rīkotāji bija izvēlē-
jušies vadmotīvu – brīvība, kas 
visspilgtāk izpaužas A. Čaka poē -
mu ciklā “Mūžības skartie”. 
Strēl nieku tēli ir brīvības aug - 
s tākās raudzes apliecinājums. 

Balstoties A. Čaka poēmu 
ciklā “Mūžības skartie”, savu 
stāstu par brīvības cīņām bija ra -
dījuši  aktieris Mārtiņš Vilsons, 

DACE PAEGLE

izveidojot scēnāriju, un kompo-
nists Jānis Lūsēns,  stāstu ietēr p-
jot īpaši šim projektam kompo-
nētā emocionāli bagātā mūzikā. 
Uz skatuves Mārtiņam Vilsonam 
un Jānim Lūsēnam bija pievie-
nojusies Latvijas Nacionālās ope-
ras un baleta simfoniskā orķes -
tra mūziķe, flautiste, multiinstru-
men tāliste Evija Mundeciema. 
Sarīkojumu ar svinīgām svētku 
uzrunām atklāja  Rīgas Latviešu 
biedrības priekšsēdis Guntis 
Gai lītis un RLB sadarbības part-
neŗa – Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas prezidents prof. Ivars 
Kalviņš.  

 A. Čaka poēmu cikls “Mūžī -
bas skartie”  ir viens no latviešu 
literātūras klasikas stūŗakme-
ņiem un pamatoti ierakstīts Lat-
vijas Kultūras kanonā. Tas ir 
viens no ievērojamākajiem dzej-
nieka darbiem, kuŗā vēstīts par 
latviešu strēlniekiem Rīgas aiz-
stāvēšanas kaujās un Krievijas 
Pilsoņu kaŗā. Eposs ir ļoti apjo-
mīgs – tajā ir  5000 rindu, un tas 
sastāv no 24 dažādos gados 
sacerētām poēmām. Katru poē-
mu ievada īss vēsturisks komen-
tārs, kas ieskicē konkrētās epi-
zodes vēsturiskās aprises.

Dažādos laikos atšķirīgi vērtē-

Atdzimst stāsts par “Mūžības skartajiem”

tais darbs nenoliedzami ir viens 
no svarīgākajiem un māksl i-
nieciski augstvērtīgākajiem, un 
to svarīgi atgādināt, izmantojot 
visus iespējamos māksliniecis -
kās izteiksmes līdzekļus, padarot 
to saprotamu dažādu vecumu, 
tautību un reliģiskās piederības 
cilvēkiem.

Jauniešiem brīvība ir paš sa-
protams jēdziens, bet vēsturiski 
tā ir izcīnīta ar mūsu senču asi-
nīm. Lai ietu tālāk, jāatceras pa -
gātne, vērtējot un uzdodot jau-

tājumus. Caur A. Čaka dzejas 
tē  liem, pieminot pagātni un ie -
zīmējot nākotnes ceļu – tautas, 
vienotas domas un idejas at -
klāsmei.

Projekta vadītāja bija Zane 
Vilsone, konsultante Aleksandra 
Čaka daiļrades un faktu jautā-
jumos – A. Čaka mūzeja direk-
tore Antra Medne. Sarīkojumu 
financiāli atbalstīja Rīgas paš val-
dība, un tas bija daļa no Rīgā 
notiekošās valsts svētku kultūras 
programmas. 

Aktieris Mārtiņš Vilsons Komponists Jānis Lūsēns

Guntis Gailītis, režisors, Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdis
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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

Tālr: 973-746-3075

(Turpināts  20. lpp.)

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.

Kristofers Grotērs, Aksels Jungs 
un Martins Dukurs – Alten-
bergas PK posma lau  reāti
// FOTO: IBSF

Andris un Juris Šici

Kristers Aparjods
// FOTO: LETA

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

+371 28390346

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

ASV oficiāli paziņo 
par Pekinas 

Olimpisko spēļu 
diplomātisko boikotu

Baltais nams 6. decembrī 
paziņoja, ka nesūtīs diplomā-
tiskos pārstāvjus uz 2022. gada 
Ziemas olimpiskajām spēlēm 
Pekinā sakarā ar cilvēktiesību 
pārkāpumiem Siņdzjanas re  ģio nā. 
Kā pavēstīja Baltā nama preses 
sekretāre Džena Psaki, ASV pre-
zidenta Džo Baidena adminis-
trācija sūta “skaidru vēstījumu”, 
ka cilvēktiesību pārkāpumu dēļ 
“lietas nevar būt kā ierasts”.

“Baidena administrācija nesū-
tīs diplomātisko vai oficiālo pār-
stāvi uz Pekinas 2022. gada Zie-
mas olimpiskajām spēlēm un 
paralimpiskajām spēlēm, ņemot 
vērā notiekošo genocīdu un no  -
ziegumus pret cilvēci Siņ dzjanā”, 
pavēstīja Psaki. Viņa sacīja, ka 
Baltais nams ir informējis sa -
biedrotos par savu lēmumu un 
“ļaus viņiem pašiem pieņemt 
savus lēmumus”. Psaki piebilda, 
ka Baltais nams neuzskata par 
pareizu soli vai godīgu rīcību, 
sodot ASV atlētus, pilnībā boi -
kotējot olimpiskās spēles.

Martins Dukurs otro 
reizi uz pjedestala.

Martins Dukurs Altenbergas 
trasē, Vācijā, izcīnīja trešo vietu 
Pasaules kausa trešajā posmā un 
otro reizi sezonā kāpa uz goda 
pjedestala. Otrs Latvijas skele-
tonists Tomass Dukurs ieguva 
septīto vietu. 

Uzvarēja vācietis Aksels Jungs, 
kuŗš divu braucienu summā 
finišēja pēc minūtes un 51,71 
sekundes, otrās vietas ieguvēju 
savu tautieti Kristoferu Grotēru 
apsteidzot par 0,11 sekundēm. 
Martins uzvarētājam zaudēja 

0,45 sekundes. Arī pirms otrā 
brauciena Martins ieņēma trešo 
vietu, par vienu poziciju apstei-
dzot vecāko brāli Tomasu. Savu -
kārt Tomasam otrais brauciens 
neizdevās tik ātrs, un pat nelielas 
kļūdas maksāja pietiekami dārgi, 
lai zaudētu izredzes noturēties 
TOP5. Tomass startēja ar 22. nu -
muru 28 dalībnieku konku rencē 
un pēc palēna starta ieskrējiena 
veica labu pirmo braucienu, kur 
tikai kļūme trases lejasdaļā lied-
za pretendēt uz vietu trijniekā. 
Brāļus Dukurus pēc pirmā 
brauciena šķīra 0,12 sekundes.

***
Latvijas skeletoniste Endija Tē -

rauda Altenbergas trasē Vācijā 
Pasaules kausa trešā posma sa -
censībās skeletonā divu brau-
cienu summā izcīnīja 17. vietu. 
Uzvaru divu braucienu summā 
izcīnīja vāciete Tīna Hermane, 
kuŗai Tērauda zaudēja 2,39 se -
kundes. Otrajā vietā ierindojās 
Krievijas sportiste Alīna Tarari-
čenkova, zaudējot Hermanei 
0,31 sekundi, bet trešajā vietā – 
austriete Janīne Floka, kuŗa 
zaudēja 0,37 sekundes.

Kamaniņu braucēju 
medaļas PK posmā

Latvijas kamaniņu braucēji 
Juris un Andris Šici Sočos trešajā 

Pasaules kausa posmā izcīnīja 
trešo vietu, bet otrs Latvijas 
duets Mārtiņš Bots/Roberts 
Plūme ierindojās 16. vietā. 

Divu braucienu summā Šici 
finišēja minūtē un 39,53 se  kun-
dēs, uzvarētājiem no Krievijas 
Andrejam Bogdanovam un Ju -
rijam Prohorovam piekāpjoties 
0,179 sekundes. Otro vietu iz -
cīnīja Tonijs Egerts un Saša 
Benekens no Vācijas, kuŗi Krie-
vijas sportistiem piekāpās 0,134 
sekundes. Savukārt Bots un 
Plūme divu braucienu summā 
finišēja minūtē un 40,775 se  kun-
dēs, Krievijas duetam zaudējot 
1,424 sekundes.

Šiciem iepriekšējā sezona bija 
viena no labākajām karjerā, jo 
kopvērtējumā viņi izcīnīja otro 
vietu, zaudējot tikai austriešiem 

Tomasam Štoijam un Lorencam 
Kolleram. Viņu kontā bija arī 
divas uzvaras – Eiropas čem-
pionātā Siguldā un sprintā 
Insbrukā.

***
Latvijas kamaniņu braucējs 

Kristers Aparjods Sočos izcīnīja 
pirmo vietu Pasaules kausa 
trešajā posmā.

Divu braucienu summā Apar -
jods finišēja minūtē un 42,881 
sekundē. Otro vietu izcīnīja Vā -
cijas sportists Johanness Ludvigs, 
atpaliekot 0,024 sekundes, bet 
trešajā vietā ierindojās Italijas 
sportists Dominiks Fišnallers, 
zaudējot Aparjodam 0,039 se -
kun des. Gints Bērziņš bija de -
vītajā, Artūrs Dārznieks 22. po -
zicijā, bet Riks Kristens Rozītis 
ieņēma 25. vietu.

Kamaniņu braucēja Kendija 
Aparjode  Soču trasē, Krievijā, 
izcīnīja trešo vietu Pasaules kausa 

sezonas trešajā posmā.  Latvijas 
izlases sportistiem posma pa -
mat   sacensībās tā bija jau trešā 
godalga, bet krājumu vēl pa  pil-
dināja Andŗa un Juŗa Šicu 
divnieka ekipāža, kas palika 
nepārspēta sprintā. Uzvarēja 
vāciete Jūlija Taubica, divus 
braucienus veicot vienā minūtē 
un 39,434 sekundēs. Viņas tau-
tiete Natālija Geizenbergere at -
palika 0,368 sekundes un bija 
otrā, savukārt Aparjode noslēdza 
laureātu trijnieku 0,422 sekundes 
aiz uzvarētājas. Elīza Tīruma 
sasniedza  sesto vietu, savukārt 
vietas trešā desmita sākumā 
nopelnīja vēl divas latvietes 
Sigita Bērziņa un Ulla Zirne, 
ierindojoties attiecīgi 22.  un 24. 
pozīcijā.

Posma noslēgumā vēl risinājās  
sacensības neolimpiskajā sprin ta 
disciplīnā, kur brāļi Šici palika 
nepārspēti, tuvākos konkuren-
tus mājiniekus Aleksandru De -
ņisjevu/Vladislavu Antonovu 
ap  steidzot par 0,038 sekundēm. 
Vīriešiem sprintā Aparjods fi -
nišēja astotais, bet Gints Bērziņš 
noslēdza top10 .Sievietēm uzreiz 
aiz laureātu trio ierindojās 
Aparjode, savukārt Tīruma sa -
sniedza septīto  vietu.
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(Turpināts no 12. lpp.)

Daļa no programmas izpildītājiem: Ārijs Liepiņš, Jānis Gari-
sons, Olegs Andrejevs, Don Bacon, Roberts Blūmbergs un 
ģenerālmajors Andis Dilāns

Pēc programmas: Rolands Heniņš, Ginta Būmane-Gromula, 
James Wright, Kārlis Indriksons, Nora Šmits, Astra Iesalnieks 
un Don Bacon

Latvijas Aizsardzības ministrijas
delegācija Nebraskā

Šogad Linkolnā Ticības atjau-
nošanas svētku diena 31. oktobrī 
izveidojās daudz plašāka, jo lat-
viešu valodas dievkalpojumā 
piedalījās Latvijas Aizsardzības 
ministrijas Valsts sekretārs Jānis 
Garisons, Aizsardzības polītikas 
departamenta direktore Ginta 
Brūmane-Gromula, aizsardzības 
atašejs ASV un aizsardzības pa -
domnieks ANO ģenerālmajors 
Andis Dilāns un Aizsardzības 
ministrijas pārstāvis ASV Ro -
lands Heniņš. Ar savu klātbūtni 
mūs pagodināja arī ASV kon-
gresmenis un House Baltic 
Caucus Cochairman Don Bacon 
ar četriem sava biroja darbi-
niekiem.

Dievkalpojumu vadīja Layola 
universitātes Teoloģijas depar-
tamenta mācībspēks PhD. Oļegs 
Andrejevs no Čikāgas, savā spre-
diķī uzsverot Mārtiņa Lutera 
centienus un panākumus atbrī-
vot cilvēku no dogmām. Mū  zi-
kāli dievkalpojumu kuplināja 
pianists James McLaughlin, at -
ska ņojot Feliksa Mendelsona 
mūziku. Sekoja arī James Mc 
Laughlin koncerts ar Jāņa Iva-
nova un Ādolfa Skultes kom-
pozīcijām, tā parādot, ka arī 
Amerikas prērijās var skaisti 
atskanēt latviešu mūzika.

Draudzes priekšnieks Kārlis 
Indriksons iepazīstināja ar re -
ferentiem. Pirmais runāja Don 
Bacon. Viņš izteica pateicību 
Lin kolnas draudzei un Dauga-
vas Vanagu apvienībai par dele-
gācijas uzņemšanu un iespēju 
klātesošos iepazīstināt ar drau-
došiem apstākļiem pasaulē, it 
sevišķi Baltijas valstu un Polijas 
austrumu robežu rajonos. Viņš 

ĀRIJS R. 
LIEPIŅŠ

izteica cildinājumu latviešu tau-
tai, kuŗa cauri gadu simteņiem, 
esot citu tautu virskundzībā, ir 
tomēr spējusi saglabāt un tur-

pināt veidot savu kultūru.
Jau gadiem piederot House 

Baltic Caucus, Don Bacon tagad 
ir uzņēmies CoChairmanship 

vietu, lai atbalstītu Baltijas valstu 
intereses kongresā. Viņš arī iz -
teica prieku par Baltiešu organi-
zāciju atbalstu viņa centienos, kā 
arī uzklausot viņu ierosmes un 
rūpes. Noslēgumā viņš minēja 
ASV nepārtraukto atbalstu Bal-
tijas valstīm un tagad iekļauto 
175 miljonu dolaru piešķīrumu, 
lai uzlabotu Baltijas valstu 
drošību.

Sekoja Valsts sekretāra Jāņa 
Garisona runa. Viņš uzsvēra, kas 
tagad notiek Krievijā un Balt-
krievijā. Viņa uztverē Eiropas 
Savienībai un NATO būtu jā  pie-
vērš daudz lielāka uzmanība un 
jābūt izlēmīgākam šinī jautā-
jumā. Latvijas sadarbība ar ASV 
ir teicama, tomēr viņš izteica 
cerību, ka Amerika turpinās 
sniegt savu atbalstu Eiropai un 
NATO. Aizbildinājumi, ka Ķīna 
ik gadus kļūst draudošāka Klusā 
okeāna sfērā ir saprotama, tomēr 
polītikas maiņa pret Eiropu var 
novest pie vēl lielākas krizes 
pasaulē.

Sekoja daudz jautājumu gan 
Valsts sekretāram Garisonam, 
gan arī kongresmenim Bacon. 
Viņi centās tos atbildēt mums 
uztveramā veidā. 

Mūsu sanāksmi apmeklēja arī 
Roberts Blumbergs no Čikāgas, 
savulaik Latvijas Goda konsuls.

Delegācijai apmeklēja Strategic 
Air Command mūzeju ceļā uz 
Omahu.

Aizsardzības ministrijas dele-
gācijas tiešais iemesls Nebraskas 
apmeklējumam bija Valsts sek-
retāra Jāņa Garisona un kon-
gresmeņa Don Bacon referāti 
University of Nebraska – Omaha’s 
National Counterterrorism Inno

vation, Technology and Edu
cation Center of Excellence. Šis 
institūts ir viens no vadošiem 
pētniecības centriem – “for re 
searchers in the country studying 
counterterrorism”. Viņu uzde-
vums bija – “to build an academic 
relationship with UNO’s NCITE 
center and the research center in 
Rīga.”

Sesiju atklāja un vadīja Uni-
versitātes kanclere Dr. Gina Le 
gion. Pirms delegācijas ierašanās 
viņa plaši un vispusīgi studentus 
iepazīstināja ar Baltijas valstīm 
un 20. gadu simteņa notiku-
miem, kas smagā veidā skāra šīs 
valstis. Tad vēstīja par neseniem 
notikumiem, kas atkal apdraud 
šo valstu brīvību. Patīkams pār-
steigums, ka zāle bija pilna ar 
starptautisko attiecību studen-
tiem. Delegāciju sagaidīšana un 
noslēgums notika ar piecelšanos 
kājās un aplausiem, kas mūsu 
dienās ir neparasti. 

No Aizsardzības ministrijas 
delegācijas saņēmām skaistas 
dāvanas, nesen izdotās grāmatas 
angļu valodā par militārām 
tēmām. Tās atradīs savu vietu 
kādā no universitāšu biblio tē-
kām. Paldies arī par Rīgas 
Balzama superlielo pudeli, ko 
apsolāmies ar mēru lietot mūsu 
sarīkojumos nākošos trīs gadus. 

No sevis vēlos izteikt sirsnīgu 
pateicību Rolandam Heniņam 
(Latvijas vēstniecība) un Lauren 
Wiegland ar James Wright (Don 
Bacon birojs) par labo sadarbību, 
koordinējot šīs delegācijas ap -
meklējumu Linkolnā. Paldies arī 
Norai Šmits par e-pastu saziņas 
izkārtojumu plānošanas pro-
cesā!

Tad Gljufrabui, tad Skeiðfla
tarkirkja. Islandes draugi atsūta 
gaŗāko vārdu islandiešu valodā – 
Vaðlaheiða rvegavinnuverk færage
ymsluskúrslyklakippuhringurinn. 
Sēžu mašīnā un smejos, un pat 
nemēģinu izteikt. Atgriežoties pie 
Seljalandsfoss ūdenskrituma – 
tas ir tik maģisks un spēcīgs, ka 
stāvu kā mazs bērns un ar at -
plestu muti uz to skatos. Mute 
bieži paliek vaļā, skatot Islandes 
brīnumus. Tādu ūdenskritumu 
spēku un apjomu var sastapt 
tikai Islandē! Katrs nākamais ir 
skaistāks, iespaidīgāks un spē-
cīgāks.

Ceļojot esmu sapratis, ka Islan-
dē viesnīcu bizness gan vēl ir 
attīstāms, jo palikšanas vietas īsti 
nav ļoti oriģinālas un interesan-
tas. Airbnb esmu atradis jurtu, 
kur palikt. Tā atrodas starp ap -
skates objektiem, pa vidu neku-
rienei. Šādas vietas esmu redzējis 
tikai kriminālseriālos, kur cilvēki 
dzīvo nekurienē un kāds noteikti 
tiek nogalināts. Braucu mašīnā 
un prātuļoju, vai tikšu nogalināts 
šeit. Vispār, Islande ir ne tikai ļoti 
mistiska, reizēm tā ir pavisam 
nesaprotama. Paķiķinu pie sevis 
un nonāku pie jurtas,  kuŗas īpaš-

Maģiskā Islande, kur arī dzīvo latvieši
nieks ir anglis, precējies ar is -
landieti. Islandē vispār daudz 
pāŗu ir dažādu tautību, to man 
pa  stāsta anglis, smaidīgs sagai-
dot mūs pie savas mājas/kara vā-
nas/treilera jeb “trīs vienā”. Kā 
izrādās, viņš bijis Rīgā vairākas 
reizes, priecājas satikt latviešus. 
Jurta ir fantastiska, to esot atve-
dis no Mongolijas, pielāgojot to 
islandiešu estētikai. Nu ļoti forša 
naktsmītne, ko lai saka! Tualete 
un duša gan ir atsevišķi no jurtas, 
kas vien ir piedzīvojums, jo pa 
nakti jāiet līdz tai, kā agrāk lau-
kos bērnībā,  pie omes. Pienākot 
naktij, protams, jāiet uz “īpašo 
vietu”, esmu sadomājies, ka mani 
kāds nakts aizsegā nogalinās... 
Lēnām virzos uz priekšu un jūtu,  
ka kāds strauji nesas man pretī! 
Es sagatavoju dūres, nu tik būs!  
Dobju balsi dzirdu – Look up 
northern lights... Saprotu, ka jur-
tas īpašnieks gribējis parādīt 
ziemeļblāzmu, jo šonakt tā ir 
spēcīgāka un labāk redzama. Jē -
zus, māte Marija! Sirds izlec pa 
muti ārā, dzīvs esmu un...redzu 
ziemeļblāzmu, kas viegli plīvo 
zaļ ganā nokrāsā. Islandē esot pat 
ziemeļblāzmas skala, no vājākas 
līdz ļoti labi redzamai. Ziemeļ-

blāzma ir ļoti skaista. No rīta pa -
mostos īpaši labi izgulējies un 
svaigs, lai dotos apskatīt geizerus 
un pavārtītos karstisiltajā upē. 
Un vispār – noskaidroju, ka Is -
landē noziedzības līmenis ir 
praktiski nulle, kā islandiešu pa -
ziņa saka – nav jau kur mukt, var 
tikai piedzerties bārā, izkauties ar 
kādu,  un viss. 

Brokastis jurtā paēstas,  un nu 
jāizbauda pēdējā diena Islandē. 
Dodos apskatīt karstos geizerus. 
Ik pa mirklim, braucot pa Islan-
des ceļiem, redzami  dūmi, kaut 
kas mutuļo. Nonākot pie karsta-
jiem geizeriem, saprotu, ka šādu 
dabas fenomenu vēl neesmu re -
dzējis. Ieejot nacionālā parkā, 
redzu, ka zeme kūp, ūdens bur-
buļo. Vienā vietā sastājušies vai-
rāki tūristi,  gaidot kaut ko, pie -
vienojos, ejam tuvāk, pēkšņi – 
ūdens šļācas daudzu metru augs-
tumā un nokrīt lejā. Te nu ir tas 
brīnums, ka ūdens zem zemes 
vārās un mutuļo, un ik pa mir-
klim uzsprāgst. Ņemu telefonu, 
lai uztaisītu video, ko parādīt 
mammai – kādi te brīnumi. Gai-
du  minūtes piecas, burbuļo, bet 
nekas nesprāgst, viss mierīgi, 
roka sāk salt un sāpēt.  Kamēr  

rakņājos pa kabatu, meklēdams 
cimdus,  … sprāgst atkal ūdens 
augšā. Vai tad kaut kas tika nofil-
mēts? Protams, ne. Bet stāvot 20 
minūtes,  noķerts labs kadrs un 
nosūtīts mammai – atskaitei. 

Pa ceļam sagaidu savu islan-
diešu paziņu, kuŗš aizvedīs mani 
uz karsto geizeru upi, kur var 
sēdēt un plunčāties siltumā, ka -
mēr apkārt ir auksts. Paziņas 
vārds ir grūti izrunājams, saku – 
Gudjon,  un tas ir vienkāršojot, 
tādēļ es viņam dodu vārdu Gudr-
jānis. Lecam mašīnā un braucam 
uz upi, kur var plunčāties. Kā 
izrādās, no stāvvietas līdz upei vēl 
jātiek, proti, aptuveni trīs kilo-
metri jāiet pa kalnu taku starp 
upēm, augšā un lejā. Ieeju tuvējā 
kafejnīcā paķert kafiju, lai sa  sil-
dītos. Bet – šeku reku – priecīgi 
man atbild kasiere: “Sveiciens 
latviešiem!” Tā nu ar meiteni no -
pļāpājam vairākas minūtes par 
to, ka latvieši labi iedzīvojušies 
šeit, Islandē, kopiena liela, laik-
apstākļi līdzīgi kā Latvijā, bet 
dzīve gan esot pozitīvāka un jau-
kāka. Iedvesmojies no viņas, 
priecājos, ka latviešu kultūra ir 
izkaisīta visur pasaulē. Dodos 
gaŗajā pastaigā uz upi, nodroši-

nājies ar kafiju, dvieli, peldbik-
sēm. Pēc aktīva gājiena, kad jā -
kāpj augšā, lejā, tad pāri strau-
tam, nonākam pie upes, kuŗa 
kūp kā zupas katls. Gudrjānis 
“notestē” ūdeni,  un pavirzāmies 
uz augšu pa straumi, kur ūdens 
esot vēl siltāks. Pat šajā nekurienē 
ir soliņi un aizslietņi, kur pār-
ģērbties. Aši ietērpjos peldbiksēs 
un lecu ūdenī, jo āra temperātū-
ra ir ap nulli gradu. Ūdens ir kā 
karstā vannā, ieguļos upes gultnē 
un baudu. Šis patiešām ir labs 
noslēgums ceļojumam, sēžam 
kar stajā geizeru upē, runājam 
par dzīvi Islandē, baudām mieru 
un klusumu. Līdz pamanām,      
ka esam jau te  pavadījuši četras 
stundas.  Satumst. Laiks doties 
uz Reikjaviku, lai dotos mājās uz 
Rīgu.

Islande ir maģiska, interesanta 
vieta, kur doties. Tā apbur ar 
savu neaprakstāmo dabu, saviļ-
ņo, uzlādē, iepriecina un noteik -
ti – iedvesmo. Atziņu daudz, ie -
spaidu vēl vairāk. Vai atgrie zīšos 
šeit vēlreiz? Pārliecinoši saku – 
jā! Varbūt vasarā, kad arī Islandē 
vairāk spīd saule un daba ir atkal 
citās nokrāsās...



LAIKS 192021. gada 11. decembris – 17. decembris

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

Mīlestībā pieminot

DZIDRA LIEPIŅA,
dzim. CELMIŅA

Dzimusi 1926. gada 25. aprīlī Liepājā,
mirusi 2020. gada 5. decembrī Rīgā

Viņu mīļā piemiņā paturēs 
BĒRNI AR ĢIMENĒM, TUVINIEKI UN DRAUGI

Es būšu visur –
Kā rasa ziedos,
Kā smarža kokos,
Kā vēsma baltās ābelēs.
(A.E.)

SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa -

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

PRIEDAINE (NJ)
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. 
14. dec. Pensionāru Ziem-
svētku eglīte un pusdienas, 
plkst. 12:00 Sietlas Latviešu 
centrā.

SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu 

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

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

Sestdien, 18. decembrī, 4:00 
pm, biedrības Ziemsvētku 
pasākums pieteikties pie Daces 
Nebares (tālr. 917-755-1391) 
līdz 12. decembrim. Sestdien, 
12. februārī Sirsniņballe. 
Sīkāka informācija sekos.

VAŠINGTONA, DC
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com, ZKLB sekr. un in -
formāc.daļas vadītāja Una Vei -
lande tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com.

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trim -

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

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

Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr.: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei-
manis. 1-773-818-6965 st. Pe -
ters.lat vian.church@gmail.com 
Ivars Spalis (ivspalis@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 svētdie-
nās 10:00. Seko sadraudzības 
stunda.

Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). 
Info: Ilze Folkmane Gibbs, 
e-pasts: folkmane@hotmail.com 
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-
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).

12. decembrī-3. Adventa svēt-
brīdis ar latviešu skolas pie -
dalīšanos (diak. Guna Reina) 
plkst. 11:00 no rīta 24. decembrī 
Svētku vakara dievkalpojums 
(laju vadīts) plkst. 5:00 vakarā.

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. draudzes sekretāre 
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-
323-0615.

Sekojošie Dievkalpojumi ar 
dievgaldu. Māc. Igors Safins.

12. decembrī, plkst. 2:30.
26. decembrī, plkst 11:00. 
Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 

Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Gija Galiņa. 12. decembrī 
3. Adventa dievkalpojums ar 
dievgaldu plkst. 11:00. 18. de -
cembrī Dievkalpojums plkst. 
5:00pp. 19. decembrī 4. Ad  ven ta 
rīta dievkalpojums nenotiks.

Filadelfijas latviešu koncert-
koŗa Ziemsvētku koncerts 19. 
decembrī plkst. 2:00 pēcpus-
dienā. 24. decembrī Kristus 
piedzimšanas svētki plkst. 7:00 
vakarā. Ziemsvētku vakara 
dievkalpojums. 26. decembrī 
nenotiks. 2. janvārī Diev kal-
pojums plkst. 11:00. 9. janvārī 
Dievkalpojums plkst. 11:00. 
Drau dzes kungu rīkotas pus
dienas. 15. janvārī Dievkal po-
jums 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. notiek 2x mēnesī 10:00. 
Pēc dievk. kafijas galds.

Dievk. notiek 2 reizez mē -
nesī, 2:00 pm. Pēc dievk. kafi-
jas galds.

Kalamazū latv. ev. lut. apv. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala
mazoo MI 49006). Māc. Aija 
Graham. Latviešu ev. lut. ap -
vienotā draudze notur klatienes 
dievkalpojumus katru svēt-
dienu, plkst. 10:00. Parallēli 
pieejami sprediķu ieraksti drau-
dzes YouTube kanālā (meklē-
šanas atslēgas vārds “Latviešu 

Apvienotā drau dze Kalamazū”.
Klīvlandes apvienotā latv. 

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

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

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

Mančesteras latv. ev. lut. dr. 
(dievk. Notiek Holy Transfi gur
ation Romanian Orth. Church, 
2 Winter St., Manchester, CT 
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis, 
tālr. 413-568-9062. 18. decem-
brī, plkst. 1:00  – Ziemsvētku 
dievk., viesu māc. Igors Safins. 
Sekos eglīte.

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

Mineapoles – St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Mi -
neapoles-St. Paulas latviešu 
evaņģeliski luteriskās draudzes 
video dievkalpojumi notiek 
katru nedēļu, tos var skatīties 
mndraudze.org.

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

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

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

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. Aici-
nām draudzes locekļus pieda-
līties Ziemassvētku dievkalpo-
jumos 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 Reyn

olds 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-Wil  son, 
mob. (269) 2675-330. Kon takt-
persona Mary Beth Dzirnis, 
mob. (989)781-1163. E-pasts: 
dzirnis@chartermi.net.

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

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

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

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

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

Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd 
Ave. N.E. Seattle, WA 98125). 
Dievkalpojumi notiek 10:30. 
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206-
674-9600; e-pasts: cilnis@earth-
link.net. Baznīcas mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org.

12. dec. Trešā Adventa svēt-
diena. Angļu valodas dievkal-
pojums ar dievgaldu.

19. dec. Ceturtā Adventa 
svētdiena. Dievkalpojums ar 
dievgaldu.

24. dec. Ziemsvētku vakara 
dievkalpojums, plkst. 5:00 pēc-
pusdienā. Mūzika: Dr. Andris 
Āboliņš, Katriāna Zommere, 

Dāvids Dzenītis.
9. janv. Zvaigznes dienas 

dievkalpojums ar dievgaldu.
Skenektedijas latv. ev. lut. 

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

Ziemassvetku diev. ar Diev-
galdu bus 19.dec. plkst 2:00 
(nav noteikts). Var zvanīt Mir-
dzai līdz 12:00 19. decembrim, 
lai uzzinātu īsto laiku. Tel.:845-
334-0482.

St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: draudzes mācītājs Aivars 
Pelds.T:515-991-4640 – 
sazināties ar Andri Ritumu, 
727-797-1933. Dievkalpojumi 
un bibeles stundas notiek Faith 
Lutheran baznīcā, kas atrodas 
2601 49th Street North, St. 
Petersburg, FL

Dievkalpojumi 2 pm:
Sestdien, 25. decembrī, Zie -

massvētku dievkalpojums.
Bībeles stundas svētdienās 

2 pm.12. decembrī, 19. de -
cembrī.

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.stjohns-
latvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš 
(adrese: 40 Hollyberry Trail, 
North York ON M2H 2S1), tālr: 
6479-865-604, E-pasts: grie-
tins@gmail.com.

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

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

Andris Biedriņš (otrais no 
kreisās puses) un Stefens Karijs 
(trešais no kreisās) 2012. gadā 
// FOTO: AP/Scanpix

Nikoleta Gildeja
// FOTO: TTT Rīga

Dainis Kazakevičs Pēc gūtajiem vārtiem...

Oskara Ķibernaņa četrinieks

Latvijas florbolistes

Bobsleja
divniekiem – 14., 

četriniekiem – 10. vieta 
Latvijas pilota Oskara Ķiber-

maņa ekipāža Altenbergas trasē 
Vācijā Pasaules kausa (PK) bob-
slejā trešā posma sacensībās 
divniekiem ierindojās 14. vietā, 
Emīla Cipuļa un Dāvja Kauf-
maņa vadītajiem divniekiem 
ieņemot attiecīgi 21. un 22. 
vietu. Pirmajā braucienā Kauf-
manis trases augšdaļu veica labi, 
bet pēc devītās virāžas pieļāva 
kļūdu virkni, kas braucienā ļāva 
ieņemt 22.vietu 1,1 sekundi aiz 
vācieša Johannesa Lohnera. Ķi -
ber manis startā par ilgu uz -
skrēja, veica diezgan labu brau-
cienu, taču kamanas neslīdēja, 
viņam pēc pirmā brauciena ie -
ņemot vien 14. vietu 0,71 sekundi 
aiz Lohnera. Tikmēr Cipulis 
kļūdījās, jau veicot pirmo virāžu, 
un vēlāk ar labāku braucienu 
nekā Kaufmanim vairs nespēja 
atgūt nokavēto, kaut gan Kauf-
mani viņš apsteidza par vienu 
sekundes simtdaļu, ierindoda-
mies 21. vietā. No Lochnera viņš 
atpalika par 1,09 sekundēm. 
Cipulis un Kaufmanis pie otrā 
brauciena netika, 20. vietu pir-
majā braucienā ieņēmušajam 
britam Laminam Dīnam zau-
dējot attiecīgi sešas un septiņas 
sekundes simtdaļas.

***
Latvijas bobsleja pilots Oskars 

Ķibermanis kopā ar stūmējiem 
Dāvi Spriņģi, Lauri Kaufmani 
un Intaru Dambi izcīnīja 10.  
vietu Altenbergas trasē Pasaules 
kausa posmā bobslejā četrinie-
kiem, bet Dāvis Kaufmanis 
kopā ar stūmējiem Regnāru 
Kirejevu, Edgaru Nemmi un 
Kristu Lindenblatu, nepiedalo-
ties otrajā braucienā, ieņēma 
pēdējo vietu.

Dāmām biatlonā – 
viduvēji 

Baiba Bendika Estersundā, 
Zviedrijā, pēc sešām kļūdām 
šaušanā ierindojās 104. vietā 7,5 
kilometru sprintā, ar ko Latvijas 
biatlona izlases līderei jau 
noslēdzās Pasaules kausa sezo-
nas otrais posms. Labāk veicās 
Sanitai Buliņai, kuŗa sasniedza 
73. vietu, ar ko gan arī nepietika, 
lai posma turpinājumā startētu 
iedzīšanas distancē. Trešā Lat-
vijas biatloniste Annija Keita 
Sabule ieguva 110. vietu 114 
dalībnieču konkurencē.

Latvijas florbolistes – 
devītajā vietā

Zviedrijas pilsētā Upsalā risi-
nājās pasaules čempionāts flor-
bolā sievietēm. Latvijas izlase 
cieta zaudējumu pasaules čem-
pionāta pirmajā spēlē pret Polijas 

vienību – 4:6, pēc tam zaudēja 
Šveicei – 0:13, Čechijai – 0:8, 
astotdaļfinālā Norvēģijai – 6:9, 
tad ar graujošu rezultātu – 13:0 
– pārspēja ASV vienību un 
pēdējā spēlē ar 7:5 – Vāciju, ier-
indojoties devītajā vietā. 

Latvijas florbola komandā 
vislielākā spēlētāju pārstāv nie-
cība ir no Kocēnu “Rubenes” 
kluba – deviņas florbolistes. Pa 
divām spēlētājām ir no Ķekavas 
“Bulldogs”/NND un Cēsu “Lek-
rings”, bet pa vienai pārstāv 
“Līgatnes” un “Ķekavas” koman-
das. Vēl piecas florbolistes ik -
dienā spēlē ārzemju klubos 
Šveicē un Somijā. Latvijas sie -
viešu izlase pasaules rangā šo -
brīd ieņem septīto poziciju, bet 
iepriekšējā pasaules čempionātā, 
kas pirms diviem gadiem notika 
Šveices pilsētā Neišatelē, ko -
manda izcīnīja astoto vietu.

***
Sācies arī pasaules čem pio-

nāts vīriešiem Helsinkos. Pir-
majā spēlē pret zviedriem tika 
piedzīvots smags zaudējums – 
1:11. Otrajā spēlē neizšķirts ar 
Dāniju – 5:5. Turpinājumā mūsu 
florbolisti ar 2:7 zaudēja Somijas 
vienībai.

Porziņģis nosaukts 
starp labākajiem 

Latvijas basketbolists Kristaps 
Porziņģis nosaukts starp labā-
kajiem Nacionālās basketbola 
asociācijas (NBA) spēlētājiem 
Rietumu konferencē sezonas pir-
majā pusotrajā mēnesī. Rietumu 
konferencē par labāko oktobŗa 
un novembra mēneša spēlētāju 
atzīts Goldensteitas Warriors aiz -
sargs Stefans Karijs. Viņš sezo-
nas pirmajā pusotrā mēnesī 
caur mērā guvis 27,8 punktus, 
atdevis 6,6 rezultātīvas piespēles 
un izcīnīja 5,7 atlēkušās bumbas, 
kamēr Warriors uzvarējis 18 no 
21 spēles.

Warriors jubilejā 
godina Andri 

Biedriņu
Nacionālās basketbola asociā-

cijas (NBA) vienība Golden-
steitas Warriors savā 75 gadu 
jubilejā godinājusi arī tajā spē-
lējušo Latvijas basketbolistu 
Andri Biedriņu. Biedriņš Gol-
den steitas vienībā spēlēja no 

2004. līdz 2013. gadam. Deviņu 
sezonu laikā Latvijas basketbo-
lists aizvadīja 510 spēles Warriors 
kreklā, izceļoties ar caurmērā 6,4 
punktiem, 7,1 atlēkušo bumbu 
un 1,14 bloķētiem metieniem 
spēlē. 2007. gadā Biedriņš palī-
dzēja Warriors pirmo reizi 13 
gadu laikā iekļūt izslēgšanas 
spēlēs. Warriors Biedriņu 2004. 
gada NBA draftā izvēlējās ar 11.
numuru.

NBA čempionātā  Golden stei-
tas Warriors uzvarēja Fīniksas 
Suns ar 118:96. Pēcspēles preses 
konferencē Warriors līderis Ste -
fens Karijs teica, ka atceras, kā 
Biedriņš dižojies par burbuļ-
vannu, kas bija viņa apartamen-
tos. “Viņš teica, ka ceļamkrāns 
speciāli cēla burbuļvannu uz 
viņa balkona, un ka tā ir labākā 
burbuļvanna šajā pilsētā,” atceras 
Karijs.

TTT Rīga sastāvu 
papildināja

ASV aizsardze Nikoleta Gil-
deja, ar kuŗu līgums noslēgts līdz 
Eirokausu sezonas noslēgumam, 
informēja Latvijas sieviešu bas-
ketbola čempionvienība.

Līgums paredz iespēju vieno-
šanos ar Gildeju pagarināt līdz 
sezonas beigām. Par divkārtēju 
Puertoriko čempioni kļuvusī 
Gildeja var spēlēt pirmā un otrā 
numura pozicijā. Profesionālas 
basketbolistes karjērā viņa ir 
spēlējusi Rumānijā, Austrālijā, 
Zviedrijā, Puertoriko, Šveicē, 
ASV, Grieķijā un Spānijā. Divos 
klubos viņa arī vadījusi saspēli. 
Puertoriko čempionātā Gildejas 
pārstāvētais klubs Gigantes de 
Carolina finālserijā līdz četrām 
uzvarām ar 4:2 pieveica Santurce 
basketbolistes.

Kalifornijas pilsētā Sanhosē 
uzaugusī Gildeja vidusskolā 
pēdējā mācību gadā basketbola 
komandā uzņēmās saspēles va -
dītājas pienākumus un vēlāk 
pievienojās ASV studentu spor-
ta (NCAA) pirmās divīzijas ko -
mandai Santa Clara. Studiju 
laikā Gildeju iekļāva NCAA 
Rietumkrasta līgas simboliskajā 
komandā un viņa bija NCAA 
precīzākā soda metienu izpil-
dītāja ar 94,5% rādītāju.

Džesminai Tomasei 
gūstot uzvaras grozu

divas sekundes pirms fināl-
svilpes, Latvijas sieviešu basket-
bola klubs TTT Rīga svinēja uz -
varu Starptautiskās Basket bola 
federācijas (FIBA) Eirolīgas spēlē. 
Rīdzinieces viesos ar re  zultātu 
68:65 pārspēja Seksārdas KSC 
(Ungārija) komandu. Lat vi jas 
klubs uzvarējis trīs no septiņām 
spē lēm, kas pēc pirmā apļa dos 
vismaz piekto vietu apakšgrupā. 
TTT Rīga rindās ar 25 punktiem 
rezultatīvākā bija Ieva Pulvere, 
kuŗa reālizēja septiņus tālme-
tienus. Daugile Šarauskaite guva 
12 punktus, izcīnīja 16 atlēkušās 
bumbas un bloķēja divus metie-
nus, bet Tomasai bija 14 punkti 
un sešas rezultātīvas piespēles.

Māris Verpakovskis 
Brazīlijā

Tikai pāris dienas pēc 2021. 
gada sezonas noslēguma Latvijas 
futbola virslīgas čempionvie nī-
bas RFS ģenerāldirektors Māris 
Verpakovskis, sporta direktors 
Aleksandrs Usovs un galvenais 
treneris Viktors Morozs devās 
uz Brazīliju, kur meklēja jaunus 
talantus kā Emersonus, kluba 
preses dienests informēja TVNET. 
Futbola lielvalstī RFS cilvēki 
pavadīja gandrīz divas nedēļas, 
kuŗas bija rūpīgi ieplānotas. Šajā 
laikā apmeklētas vairākas da -
žādu līmeņu spēles, nodibināti 
jauni kontakti ar zināmiem Bra -
zīlijas klubiem, notikušas saru-
nas ar ietekmīgiem futbola aģen-
tiem.

Vēl vajadzīgs laiks, 
lai pa īstam nostātos 

uz kājām
Latvijas futbolā jau paveikts 

daudz labu lietu, bet pagaidām ir 
sperti tikai pirmie soļi, un būs 
vajadzīgs laiks, lai sevi pilnvērtīgi 
apliecinātu, sarunā Latvijas Tele-
vīzijas “Sporta studijā” teica na -
cionālās izlases galvenais tre ne-
ris Dainis Kazakevičs. Pa  sau les 
kausa kvalifikācijā aizvadīto 
spēļu ciklu viņš nosauca par lielu 
mācību stundu.

Komandas statistiku 2022. ga    da 
Pasaules kausa kvalifi kā cijā 
Kazakevičs uzskata par pietieka-
mi labu, jo sasniegta labākā 
bilance pēdējos piecos ciklos 
gan pēc gūtajiem punktiem, gan 
vārtiem. Treneris saskata, ka 
komanda daudzās spēlēs parā-
dīja kvalitātīvu sniegumu, taču 

bija arī spēles, kur izpaudās pie -
redzes trūkums. Kazakevičs gan 
uzsvēra, ka vienmēr var sasniegt 
vairāk.

“Visa komanda izdarīja labu 
darbu, bet tas nav maksimums,” 
paskaidroja Kazakevičs. “Neslēp-
šu, ka zināms rūgtums arī ir, jo 
bija vairākas spēles, kur mums 
pietrūka pirmkārt pieredzes, 
gan pārliecības, lai punktu būtu 
vairāk. Domāju, ka mēs varējām 
mazliet vairāk iegūt punktu šajā 
ciklā.”

Treneris atgādināja, ka astoņās 
no 10 spēlēm Latvijas izlase tikās 
ar pārākiem pretiniekiem, kas 
atspoguļojās arī rezultātos. Lat-
vijas izlase grupā ieņēma piekto 
vietu sešu komandu konkurencē. 
Abas uzvaras Latvijas futbolisti 
guva pār pastarīti Gibraltāru, pa 
reizei cīnījās neizšķirti ar Turciju, 
Norvēģiju un Melnkalni, bet 
pārējās piecās spēlēs zaudēja.

Ar izlases spēlētājiem Kaza-
kevičs ir ļoti apmierināts, jo 
sajuta pareizu attieksmi un mak-
simālu atdevi. Daudzi spēlētāji ir 
progresējuši, un trenerim tas ir 
acīmredzams. Viņš uzsvēra, ka ir 
vajadzīgi jauni un ambiciozi 
spēlētāji, kas grib augt un piln-
veidoties. Kazakevičs bažījas par 
virslīgā augsto leģionāru limitu, 
kas ierobežo Latvijas jauno fut-
bolistu spēļu praksi spēcīgākajās 
pašmāju komandās. Limits nav 
iespaidojis izlases pašreizējo ko -
dolu, bet iespēju paplašināt iz -
lases rindas gan, paskaidroja 
treneris. Virslīgu viņš uzskata 
par piemērotu vietu, kur futbo-
listiem augt, bet 3 – 5 spēlētāju 
nokļūšana labās Eiropas līgās ar 
nopietna līmeņa spēļu pieredzi 
jau būtu nākamais solis izlases 
izaugsmē. 

Darbā izlasē Kazakevičs jūt 
nepārtrauktu spiedienu, bet tre-
nera profesijā tā ir ierasta situā-
cija. Viņš uzsvēra, ka trenerim 
tāpat kā futbolistam nepārtraukti 
jāpilnveido prasmes, un Kaza-
kevičam ir bijušas reizes, ka pēc 
spēles viņš pārdomājis kādu 
paša pieņemtu lēmumu.

Latvijas futbola 
izlases uzbrucējs 
Roberts Uldriķis

guva vārtus Nīderlandes čem pio-
nāta spēlē un sekmēja Lei vār  de-
nas Cambuur komandas uzvaru.

Cambuur 14. kārtas spēlē iz -
braukumā ar rezultātu 3:2 (1:2) 
uzvarēja Nijmegen komandu.
Uldriķis sāka starta vien pa   d-
smitniekā un savus trešos vārtus 
Nīderlandes čempionātā guva 
52. minūtē, panākot 2:2.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


