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“Svēta” nakts,
pat ja ne visiem “klusa”LAUMA ZUŠĒVICA,

Latvijas evaņģeliski luteriskās 
Baznīcas pasaulē archibīskape

Priecīgus Ziemsvētkus!

Vētrainā rītā vējš lauza zarus 
un sirdi. Gribējās ar miera 
svētītām domām rakstīt vārdus, 
kas apliecinātu mīlestības svēt-
kos dzimušā Dieva Dēla, Kristus 
Bērna, dziedinošo un vienojošo 
spēku. Bet brāzmainais vējš at -
gādināja, ka nebija “klusa nakts” 
tiem, kas nupat bija piedzīvojuši 
virpuļvētru šausmīgos postī ju-
mus vairākos Amerikas dien-
vidu štatos. Vai viņiem vēl būs 
vietas slimnīcās, kuŗās droši vien 
retas ir klusas naktis, ārstējot ar 
vīrusu smagi saslimušos. Do  māju, 
cik vēl daudziem nakts klusumu 
izjauks satraucošās ziņas, ka 
kāds ģimenes loceklis saslimis ar 
vīrusu vai miris. Sērās un vien-
tulībā pat klusums nav kluss, ja 
nav mierā sirds.

Naktī, ‘nomodā būdami’, cil-
vēki vairs nesargā savas avis kā 
reiz gani ārpus Betlēmes, bet 

domā, kā pasargāt savējos – un 
arī sevi –  no visa, kas liekas tik 
ļauns šajā pasaulē. Vai varam 
tomēr iedomāties, ka ganiem 
līdzīgas rūpes iztraucēja sirds-
mieru un, viņus mīlot, Dievs 
nāca pasaulē, lai katra nakts būtu 
“Svēta”, ja arī ne klusa. Visi pa -
saules trokšņi nespēj apklusināt 
Viņu, kas mums mīlestībā  čukst: 
“Es esmu ar tevi (jums) ik dienas 
līdz laiku beigām.” (Mt. 28:20b).  

Visos laikos un apstākļos – kā  
šogad, tā 2022. gadā, Dievs ir 
bijis, ir un būs ar  mums! Tik 
daudz esam norūpējušies par 
mūsu tautas un pasaules nākotni. 
Mēs nezinām, ko rītdiena nesīs, 
bet mēs varam pārbaudīt, kur 
ved mūsu soļi. Mēs varam pār-
baudīt, kurp dodamies. Mēs va -
ram izšķirties, kam sekojam un 
kuŗam uzticēsimies. Vai tas spēj 
mieru dot kā Dieva Dēls, kuŗa 

miers ir augstāks par visu sa  pra-
šanu? Nē, to nevaram izskaidrot, 
bet, paldies Dievam, to varam 
piedzīvot. Un tad katra nakts top 
svēta, jo Kristus mīlestībā cilvēks 
top apžēlots un atjaunots un zina 
– tālāk jādala to, ko saņēmis.   

Pirms saule bija uzaususi, uz 
postā atstātām ēkām jau devās 
palīgi. Daži mēroja tālu ceļu, lai 
meklētu tos, kuŗiem palīdzēt. 
Un pirms ziemas aukstums va -
rētu veikt lielu postu, uz Latvijas, 
Baltkrievijas un citu valstu ro -
bežām devās tie, kuŗi ciešanās 
nonākušiem izdalīja segas, apa-
vus, cimdus, ēdienu, citas dā -
vanas,  bet pāri visam – mīlestību, 
kas ir pilnības saite. Šī mīlestība 
ir dziedinoša. Bez tādas pat vis -
efektīgākās potes nespēs pasauli 
atveseļot. Bet mīlestības spēkā – 
kas ir Dievs, nekas nav neie-
spējams. 

Torīt norima vējš, iestājās klu-
sums, bet tāds, kas sevī nes svētu, 
prieka un cerības svētītu vēsti, kā 
dzejniece Ilze Šīmane rakstīja:
Ieklausies: Šai naktī tāli zvani 
skan,
Prieku vēstī katram cilvēkam –
Spoži svece liesmo, vakars kluss 
un rāms,

Šonakt visus vieno mazais 
Kristus Bērns! 

Lai svēta šī nakts jums un 
Dieva svētības bagāts Jaunais – 
2022. gads!  Lai Dievs pasargā 
Latviju un pasauli, lai Viņš svētī 
ar visu, kas vairo mieru, atjauno 
prieku un cerību, ietērpj visus 
svētumā! Lai apklust vētras un 
dziedinātas top sirdis, vienotas 
ilgās pēc taisnības un miera,  ko 
spēj rast tikai mīlestībā! Paldies 
Dievam, tā visiem, visur un uz 
visiem laikiem dāvināta Svētā 
naktī. 
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2787 Brinker Lane, Easton, PA 18040
laiksdsr@aol.com

www.laiks.us

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
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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"

Dārgie
Amerikas Latviešu 
apvienības biedri,
draugi un atbalstītāji! 

Gaišus un miera pilnus 
Ziemassvētkus, veselību
un veiksmi Jaunajā gadā! 

Amerikas Latviešu apvienības 
valde un biroja darbinieki

Šajā – Ziemsvētku un šī gada 
pēdējā avīzes numurā – spēcīgus 
un trāpīgus svētvārdus saka 
mūsu archibīskape Lauma Zu  še  
vica, uzsverot, ka vienīgais pa 
tiesais spēks ir Mīlestība. Mūsu 
pastāvīgie apskatnieki Juris Lo 
rencs un Sallija Benfelde runā 
par aizvadīto gadu kā izdzī
vošanas gadu – Juris ļoti skarbi 
reālistiski, iezīmējot pasaules 
kopainu, kas ir tāda, kā ir, un 
atstājot vietu cerībām. Sallija 
lūko pavērt gaišāku ainu uz 
dzīvi, liekot neaizmirst, ka lat
vietis vienmēr bijis izdzīvotājs 
– ar “krampi” un pašcieņu. 

Latvijas žurnālā “Pērle” inter
vētā Venecuēlas – Vācijas – 
Latvijas tautiete, mūziķe Andra 
FedereMuižniece saka: “Gaidu 
brīdi, kad tiksim pāri šai sa  šķel
tības krizei, kuŗā cilvēki tik ļoti 
identificējas ar saviem viedok
ļiem un aizvien ieraujas sevī. 

Cienījamie “Laika” lasītāji, autori, atbalstītāji!
Gaidu, kad mēs atkal svinēsim 
kopību un mīlestību, kā tas bija, 
piemēram, Atmodas laikā. Es 
ticu, ka tas nekur nav pazudis, 
vienkārši šajā brīdī svārsts ir 
aizgājis uz otru pusi, bet tas 
nāks atpakaļ, turklāt jaunā, 
augstākā spirāles lokā”.

Es ļoti ieklausos viņu un visu 
citu krietnu un pozitīvi domājošu 
cilvēku vārdos, pievienoju tiem 
savējos – cik vien spēsim, mek
lēsim un vairosim gaišumu, būsim 
stipri un veseli, mīlēsim! Kad 
ciešas un tuvas sarunas ar acu 
kontaktu un rokasspiedienu ir 
tik ierobežotas, gluži nepiecie
šams ir vismaz virtuāls sarun
biedrs, vismaz tāds, ar ko var 
“apspriesties” rakstītās rindās. 
Acīmredzot tāpēc arī “Laika” 
lasītāju skaits šajos pārbau dī
jumu gados nav sarucis, vien 
par tik, cik aizgājuši Mūžībā. 
Mēs, izrādās, joprojām esam 

cits citam vajadzīgi un intere
santi. Mans vēlējums – palik
sim kopā vēl!

Gadu gaitā ir stiprinājusies 
“Laika” saikne ar Amerikas lat
 viešu apvienību – mūsu mērķi 
taču ir kopīgi, mēs dzīvojam un 
savu no “maizes darba” brīvo laiku 
vadām ar skatu uz Latviju. Un 
vēlamies arī saglabāt savu sav
starpējo saziņu, kad pat Ame
rikas štatu robežas mēdz no 
slēgt negantais vīruss.

Nākamgad, ļoti cerams, tik
simies “Mazajā Latvijā” Eslin
genā, tiksimies XV Dziesmu un 
deju svētkos Minesotā, bet dau  dzi 
no mums jo drīzi tiksies Rīgā, 
Operteātrī, uz J. Kalniņa “Ham
leta” pirmizrādi, kas 13. janvārī 
notiks, pateicoties LNO Ģildes 
iedvesmai un dāvātajai iespējai. 

Šie ir notikumi, kas ļauj ticēt, 
cerēt un – izdzīvot. Būsim 
kopā! Būsim veseli un priecīgi!

Jūsu “Laiks”
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Ziedojiet ALAs nozares “Labdarība Latvijā 
“nodaļas programmai “Drošais Tilts” un 
“Eņģeļa Sirds” biedrībai! Atbalstiet Latvi-
jas maznodrošinātās daudzbērnu ģimenes, 
bērnu izglītības veicināšanu un studentus! 
Šis ir veids, kā Jūs varat palīdzēt Latvijai 
sasniegt nākošo simtgadi. Tuvāka infor-
mācija ALAs mājaslapā (www.alausa.org) 
vai no Kaijas Petrovskas: tālr. 262-366-
4424; e-pasts: kaijavp@aol.com

ATBALSTI LATVIEŠU BĒRNUS!

ZIEDOJIET LATVIJAS
NĀKAMAJAI SIMTGADEI

On behalf of 
the Friends of the University of Latvia board,
THANK YOU donors for your support in 2021!

Thanks to your generosity, this coming year we will be able to meaningfully
support student scholarships, faculty research, and university development 

projects!We wish you a rich, healthy and successful 2022!
Mārtiņš Andersons, Board President

Paldies par jūsu dāsnumu! Jaunais 
gads sniegs atbalstu studentiem 

stipendijās, fakultātēm pētījumos un 
atbalstu universitāšu attīstības projektos!

Mēs jums novēlam bagātu, veselīgu un 
veiksmīgu 2022.gadu!

Mārtiņš Andersons, valdes prezidents

"Friends of the University of Latvia" valdes vārdā 
pateicamies par ziedotāju atbalstu 2021.gadā!

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

+371 28390346

PRIECĪGUS 
ZIEMSVĒTKUS, 

LAIMĪGU UN 
VEIKSMĪGU

JAUNO GADU!

Nākusi klajā grāmata “Sibīrijas bērni 1949”, 
kuŗā apkopoti 165 cilvēku dzīvesstāsti, kuŗi kā 
bērni 1949. gada 25. martā tika aizvesti uz 
Sibiriju. Grāmatā apgabalu kartes, apraksti un 
katrai intervijai pievienotai foto no per sonī ga
jiem archīviem. Grāmatu var iegādāties, pasū ti not 
fonda mājaslapā http://www.sibirijasberni.lv, 
vai zvanot pa telefonu +371 2 8643979, vai 
pārskaitot naudu Fonda kontā. Cena ar piegādi 
ASV – 45 eiro, ar piegādi Latvijā – 25 eiro.

Nodibinājums „Fonds Sibīrijas bērni”
Reģ.Nr.40008057169
Graudu 41a, Rīga, LV–1058
A/S SEB Banka
Kods: UNLALV2X 
Konts: LV47UNLA0002058469357 
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Jānis Širmanis ģimenes vidū. No kreisās pirmā rindā: dzīves biedre Austra, mazdēls Viktors, 
meita Mārīte. Otrā rindā: Jānis Širmanis un znots Ēriks Vītoliņš

Jānis Širmanis
Starp diviem ezeriem

Pašportrets
Ja gaŗu gaŗie ceļi izstaigāti, 

dzīves gaišās un ēnas puses 
redzētas, uz pleciem sakrāta 
sešdesmit gadu nasta, lieki būtu 
izlikties gudrākam, spējīgākam 
vai labākam. Nav vairs jābaidās 
būt vaļsirdīgam, jo loks taisās 
noslēgties. Teka pa piekalnīti 
ved uz Stiksas tumšās straumes 
pusi. Tur Laivinieks gaida. 
Laivinieks, kas pārceļ uz viņu 
krastu. Atpakaļ – neviena...  

Burtnieku ezera apkaimē 
1904. gada 4. aprīlī – pirmo 
reizi ieraudzīju šo sauli. Ame-
rikā, Ohaijo valsts rietumu 
pamalē pie Lielezera satiku sa  vu 
sešdesmito gadskārtu. Daudz 
jūdžu starp šiem eze riem, 
daudz saulainu dienu, daudz 
vētru un nestundu, bet esmu 
izturējis, jo grūtajos brī  žos ne -
biju viens. Manas ģi  menes 
priekos un bēdās arvien dalījās 
kāds īpašs ciemiņš. Kad Mārīte 
slimoja ar gaŗo klepu un ne  va-
rēja iemigt, tad ciemojās pelīte 
Pīkstīte un palīdzēja...

 Kriksi rakstīju Juglas krastā, 
kaut gan rāmās rīta stundās 
tālumā varēja dzirdēt lielgabalu 
baigo valodu. Tāpat arī vēlā-
kajos gados – barga svešuma, 
smaga darba vai dzīves kņadas 
paguris rotaļājos ar suņuku 
Kriksi, auklēju kaķēnu Tinci 
vai patērzēju ar Albertu Cilpu 
par Rokiju kalnu noslēpumu 
bagātām pazemes alām. Liekas, 
tā varbūt būšu nopelnījis kādu 
piedevu gadu aiz sešdesmit...

Sešdesmit vasaras, sešdesmit 
ziemas. Gadi kā sacīkšu zirgi 
aizjoņojuši, bet Burtnieks un 
Lielezers nav mainījušies. Var -
būt pārdrošība, tomēr gribas 
par sevi teikt to pašu: sejā un 
matos gan skaidras gadu atstā-
tās pēdas, bet kabatā dzimtenes 
kārkla stabulīte. Nav arī vēl 
zudusi ticība, ka šai stabulītei 
reizēm var būt burvības spēks. 
Tāpat nav zudis seno dienu 
straujums, ātra sajūsmināša-
nās, neapdo mība un viegli 

„Neesmu rakstījis  nevienas rindas ar nolūku iegūt naudu. Rakstīju 
latviešu jaunatnes priekam. Tas prieks bija arī mans prieks. Ja kādi sudra-
ba vai vaŗa gabali gadījušies, tie izslīdējuši caur pirkstiem kā smiltis... Un 
to  mēr es jūtos bagāts, jo zinu, ka lielās pasaules nebeidzamo ceļu malās 
man daudz labu, mīļu draugu.”

Tā teicis Jānis Širmanis, rakstnieks, ar kuŗa darbiem izaugušas vismaz 
trīs Amerikas lat viešu paaudzes. Varbūt pat četras... Varbūt pat piektā, ja 
vien viņiem ir dzīva, gudra, mīļa latviešu vecmāmiņa, kas atceras Pīkstīti 
un Kriksīti un prot par to pastāstīt atvašu atvasēm.

Šajos Ziemsvētkos atcerēsimies Kriksīti un citus un viņu „tēti”, 
pastāstīsim mazajiem Amerikas latviešu bērneļiem par viņu un nolasīsim 
priekšā šos pāris sirsnīgos Ziem svētku stāstiņus! Būs svētīgi...

Red.

aizsvilināma gatavība mesties 
cīņā... Neesmu radīts, lai būtu 
diplomāts. Ceļa iezīmēšanai 
nospraustie stabiņi taisnā līnijā. 
Protams, par šādu stabiņu no -
spraušanu jāmaksā barga cena. 
Maksāju bez kurnēšanas. Bet 
pirms Piedevu gadi iztērēti, aug 
neapslāpējama vēlēšanās mek-
lēt un atrast kaut ko skaistu, 
labu, uzsist kādam uz pleca un 
teikt: „To tu labi veici!” Vai: „To 
tu labi teici!” Ja tā gadās, – tā 
svētdiena. Kad nesāp ne miesa, 
ne dvēsele – tad svētki.

 Domas bieži kavējas pie 
trimdas skolu skolotājiem, kas, 
tautasdziesmas vārdiem sakot,  
savas zemes magonīti rokā nes 
salocītu. Pašaizliedzīgās latvis-
kās uguntiņas sargātāji ceļ tiltus 
pāri ūdeņiem, cērt ceļus  starp 
klintīm gan Pīkstītei, gan Krik-
sim, gan Tincim. Tālumi mūs 
šķiŗ, un es spēju vienīgi domās 
teikt ikvienam latviskās ugun-
tiņas sargātājam:

„To tu labi veici!” 
Kāds skauts, latviešu grāmatu 

mīļotājs, aprēķinājis, ka manas 
grāmatas: Dadžu Juris, Pīkstīte, 
Vilki, Draugi, Kriksis, Kriksis 
Mežmājā, Kriksis trimdā, Krik
sis un Tomiņš Amerikā, Tincis, 
Jūras zaķi, Noslēpumainie raks
ti, Kapteinis Lāčaķepa, Lielās 
pasaules sākums, Gaujas vīri, 
Alberta Cilpas piedzīvojumi, 
Vakara viesi, Pasaku minia
tūrizdevums – izgājušas tautā 
aptuveni 77 000 eksemplāros. 
Ja kāds man jautātu, vai šis 
skaitlis arī liecina, ka autors 
kļuvis bagāts, es atbildētu: „Jā!”

Īsi pirms Aizsaules ceļa sāk-
šanas Rūta Skujiņa 1964. gada 
4. aprīlī mani apsveica ar šīm 
rindām: 

Iegūt šai saulē var slavu un 
varu,

Mantu, kas izslīd caur pirk
stiem kā smiltis...

Mūžīgais saka: Es bagātas 
daru

Sapņotāju un ticīgo ciltis...  
Kas viņš ir,
Kas, durvis atvēris,
Starodams izstaigā 
Istabas neredzams?

Pieskaras lietām,
Tās silti sāk mirdzēt,
Uzlūko stīgas,
Tās dzidri sāk skanēt.

Tumsu kā sikspārni melnu
Aizpūš no sijas.
Rūpi noņem no pieres,
Liega smaida vizošo puķi
Sejā sērajā uzziedina.

Ienāk, aizslīd un aiziet,
Atmiņā paslēpjas, dziesmā,
Atgriežas atkal pēc gada
Balsts, smaržīgs,
Jauns, spodrs un mūžīgs –

Gaismas mirkļa dāvana zemei, 

Gaismas dāvana skumjajai zemei. 

Zenta Liepa

Spodrais
vakars

Zīmējuma autors Edmunds Liepiņš
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Maza mājiņa mežmalā ar 
maziem lodziņiem un zaļām 
sūnām apaugušu jumtu. Ļaudis 
saka – Zaļā māja. 

Mājiņai visapkārt  no agra 
pavasaŗa līdz vēlam rudenim, 
zied dažnedažādas puķes un 
puķītes. Par puķu kopēju ļaudis 
saka – Ziedu Anna.

Ziedu Anna savāc ziedus, 
savāc lapas gan savā dārzā, gan 

Ziemsvētki mežmalā
Reiz  īsi pirms Ziemsvētkiem 

pie Ziedu Annas paciemoties 
ierodas mazmeita Zanīte.

Vecmāmiņa ļoti priecīga: 
„Palīgs īstajā brīdī! Kamēr es 

cepšu raušus, tu aiztec uz mež-
sarga māju. Aiznes mežsargam 
Ziemsvētku dāvanu – tējas zā -
lītes. Es nupat samaisīju: pe -
lašķus, briežu sūnas un vēl 
šādus tādus Dieva dotus labu-

„Jā, vecmāmiņ!” Zanīte lab-
prāt pakalpo.

Zanītei nav grūti sniegu brist. 
Vecmāmiņas teiktās ceļa zīmes 
labi iegaumējusi, tā viegli sa -
sniedz mežsarga māju, bet 
atgriešanās neveicas. Vējš sācis 
sniegu putināt. Sniegs apklājis 
pēdas, un Zanīte apmulsumā 
nogriežas uz nepareizas tekas. 
Tā neved no meža laukā, tā ved 
arvien dziļāk.

„Es esmu apmaldījusies!” 
meiteni sāk bažas mākt. „Un 
mežs tik liels, tik briesmīgi 
liels...”

II
„Zaķis Kūlenis auļo sila 

priedēs un sauc:
„U-ū!Brici! Kur tu esi Brici?”
Labu brīdi Kūlenis velti gaida 

Briča atsaukšanos. Vēl dažus 
lokus mežā apmetis, tas beidzot 
dzird Briča balsi – pavisam 
tuvu.

„Kūleni, tu esi muļķis... Vai tu 
dzirdi?”

„Jā, dzirdu!” Kūlenis atsau-
cas. „Bet muļķis es gan neesmu. 
To skaidri zinu. Visi slavē, ka 
man galva niķu pilna. Un es 
domāju, ka labs niķu maiss 
nevar muļķis būt.”

„Var, var!” Bricis uzstāj. „Prā-
tīgs zaķis negaidītu, lai es at -
saucos, lai stāstu, kur esmu 
paslēpies. Ja to darītu, tad var  
gadīties, ka atskrien vilks un 
ielūdz mani vakariņās... Vai tu 
zini, kas tad notiks?”

„Zinu! Tu bēgsi!”
„Ja paspēšu...” Bricis nopūšas.
„Tu esi veikls, tu vienmēr vari 

paspēt.Tāpēc es tevi meklēju. 
Ziedu māmiņas meitene te – 
mežā apmaldījusies. Aiz liela-
jiem paegļiem stāv un raud. Es 
nu gribu redzēt, vai tu pratīsi 
meitenei ceļu uz mežmalu pa -
rādīt? Ziedu māmiņa būs ļoti 
nelaimīga, ja meitene mežā 
pazudīs. Aiz bēdām tā varbūt 
aizmirsīs putnus pabarot. Un 
zaķiem arī tad siena kušķus 
neredzēt. Tukši Ziemsvētki – tā 
var gadīties. Bet tu laikam 
nepratīsi meiteni uz īstās tekas 
dabūt?”

„Kas to saka?”ricis saslienas.
„Es!” Kūlenis priecīgi smīn. 

Tas jūt, ka Bricis tūliņ rādīs 
savu veiklību. 

Un tā arī notiek. Lai paturētu 

Un līdz ar tumsu bailes aug. Un 
tad kaut kur dzirdami soļi: 
„ča-pa-da...ča-pa-da... Zanīte 
ciešāk pieglaužas priedei. Acis 
satraukti šaudās visapkārt. 

ļoti veikla zaķa slavu, Bricis 
gatavs dēku sākt.

„Nu – es tev parādīšu, ko es 
varu!” tas lieliem lēcieniem 
pazūd aiz krūmiem un sniega 
kupenām. Uz priežu kalnu!  Uz  
paegļu puduriem!

Pie priedes atspiedusies, Za -
nīte stāv un raud.

„Kā nu tikšu atpakaļ pie 
vecmāmiņas...” meitene bēdā jas. 
Lielais mežs visapkārt. Sniegs 
visapkārt. Teka nav redzama, 
un krēsla ātri vēršas par tumsu. 

Kas nāk?”
Meitenei par pārsteigumu – 

zaķis. Dažu soļu attālumā tas 
apsēžas un skatās atpakaļ.

„Sila brīnumiņ...” Zanīte no -
slauka asaras. „Liekas, ka za -
ķītis mani gaida. Laikam ceļu 
rāda?”

Jā! Bricis rāda ceļu, cik labi 
vien var. Skrien, apsēžas, skatās 
atpakaļ, skrien atkal un sēž 
atkal. 

No vilka vai lāča meitene 
baidītos, bet zaķim tā droši 
seko. Un zaķis to aizved līdz 
mežmalai.

Laternīti rokā Ziedu Anna 
stāv pagalmā un gaida Zanīti. 
Meiteni ieraudzījusi, tā priecīgi 
iesaucas:

„Mājā! Beidzot tu mājā! Es tā 
bēdājos, bēdājos, ka būsi mežā 
apmaldījusies.”

„Vecmāmiņ, es ilgi maldījos,” 
Zanīte atzīstas, „bet zaķis man 
īsto ceļu parādīja. Šai mežā vēl 
brīnumi notiek!” 

Vecā Ziedu Anna neliekas 
pārsteigta.

„Būs kāds no maniem drau-
giem tev palīdzējis,” tā mīlīgi 
smaida. „Meitiņ, paņem no 
šķūnīša padusē sienu un izkaisi 
to mežmalā. Lai arī zaķīšiem 
tiek priecīgi Ziemsvētki!”

Kamēr Zanīte starp sila 
priedēm noliek zaķiem Ziem-
svētku vakariņas, Bricis stei-
dzas atpakaļ pie Kūleņa. Ne 
vārda nesaka, tik paiet tam 
gaŗām ar lepni paceltu galvu, 
lai Kūlenis saprot, ka kaimiņš 
Bricis tiešām daudz ko var.

No „Grāmatu Drau ga” 1978. 
gadā izdotās grā  matas „Brīnumi 
un brīnumiņi”.

arī draudzīgā meža ēnainajās 
takās. Tāpēc Zaļās mājas pa -
spārnēs žūst un smaržo reizēm 
kumelītes, reizēm buldurjāņi, 
pelašķi, piparmētras, pēter pu-
ķes,  papardes vai dievkociņi. 
Tā Ziedu Anna dabū zāļu tējas 
un tic, ka tās slimniekiem var 
palīdzēt.

miņus. Mežsargam ļoti stiprs 
klepus piesities. Varbūt zāļu 
tēja tam palīdzēs. Ej uz mežu 
tūliņ, lai līdz krēslas stundai 
vari tikt atpakaļ. Man tu izdarīsi 
lielu pakalpojumu. Meža māja 
gan nav pārāk tālu, bet manām 
vecajām kājām būtu grūti brist. 
Tev tas būs  nieks.”

Zenta Liepa

Vidzemes audējas sega
Svešas ziemas saltajā naktī
Sildot man pārsedzās pāri
Sena Vidzemes audējas sega.

Rāmi klusas un pelēkas krāsas,
Vilnas skujiņa aizviļņo ruda,
Un kā lapām nobārstīts celiņš,
Gaišs pavediens aizlokās dzeltens.

Sēri nopietnai tumšajai krāsai
Kā ziemas pelēkai dienai
Dzijas taciņa balta tek cauri –
Plīv druvu un vasaras elpa.

Mīļā Vidzemes audējas sega,
Lai manām domām tāds siltums,
Maniem vārdiem tāds klusums
Un smalkums! 

Zīmējuma autors Edmunds Liepiņš
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KRISTINE STIVRIŅA

Cik spēdams, lasi grāmatas! 
Sv. Jāņa draudzes Toronto Saulaines grāmatu klētiņa svin 20. jubileju

EDUARDS 
SILKALNS

Romāns par kaimiņu
Valdis Rūmnieks, “Sudrabiņš”, apgāds Zvaigzne ABC, 2021, 240 lpp.

Divdesmit agrīnā mūža gadus, 
kad viņš vēl ticis saukts par 
Valdiņu, rakstnieks Valdis Rūm-
nieks (1951) vispirms ar abiem 
vecākiem, bet vēlāl ar māti vien 
dzīvojis kaimiņos dzejniekam 
Jānim Sudrabkalnam jeb Sudra-
biņokulim, viņš gan tūdaļ ap -
skatāmajā romānā “Sudrabiņš” 
visbiežāk saukts īstajā vārdā par 
Arvīdu, jo gluži tāds bija viņa 
sākotnējais pilsoniskais vārds – 
Arvīds Peine. Rūmniekam vēl 
70. mūža gadā saglabājušās at -
miņas par to, kā Arvīds viņu, 
piecgadnieku, aizvizinājis ma  šī nā 
uz Carnikavu saēsties nēģus. 
Tagad, daudzus gadu desmitus 
vēlāk un citā sabiedriskā iekārtā 
dzīvojot, Rūmnieks nevar ne  sa-
skatīt Sudrabkalna vājās puses – 
bailību, gļēvulību, idejisku žon-
glēšanu, pielāgošanos okupācijas 
režīma prasībām, tomēr “kai -
miņu būšana” un pret mazo 
puikiņu reiz izrādītā laipnība uz 
Rūmnieku  atstājusi pietiekamu 
iespaidu, lai viņš Sudrabiņu ne -
vēlētos pilnīgi noliegt, kā to, 
piemēram, darīja bijusī trimda, 
viņu ignorējot. Var debatēt par 
civilizētā, kulturālā, pieklājīgā, 
bet arī brīvās Latvijas gala pie -
nākšanas asistenta Kirchen-
šteina notēlojumu. Bet cilvēkam 
jau var būt vairākas dabas, un 
pie vakariņu galda viņš var pa -
rādīties un izskatīties gluži citāds 
nekā ikdienas pienā kumos. 

“Sudrabiņš” ir veiksmīgs  sace-

rējums. Tā kā grāmatai nav ne 
autora, ne kāda cita zinātāja 
uzrakstīta ievada vai pēcvārda 
un trūkst arī anotāciju, katram 
lasītājam pašam atļauts spriest, 
ciktāl attēlotais ir tuvs vēstu ris-
kajai patiesībai, un kuŗā brīdī  
jau sāk auļot rakstnieka fantazija, 

Pamatos saglabāta notikumu 
chronoloģiskā secība, taču šur 
tur izkaisītas mazākiem burtiem 
iespiestas nodaļas, kas laiku vai 
nu padzen mazliet uz priekšu vai 
atbīda mazliet atpakaļ. Tādai 
laika pajaukšanai attaisnojums ir 
tad, ja autoram rūp, lai lasītājs 
zinātu, ko viņa varonis vai varoņi 
vēl nezinātu, – vai  arī otrādi. 
“Sudrabiņa” gadījumā laiku pār-
likšanas iemeslu nevarēju sa -
matīt: varbūt Rūmnieks tikai 
vēlējās izskatīties modernāks?

Ja nu esam sākuši meklēties 
pēc kaut kā grāmatā lasāma, 
kam trūkst laba iemesla, atzī-
mēsim vēl Arvīda stostīgo valo-
du. Pirmoreiz to pamanām 84. 
lappusē teikumā: “Nebaidies, 
Saša visu sa-samaksās.” Būtu jau 
mūsu autors pie tā paša varējis 
pielikt vai ļāvis Arvīdam vēl 
divas trīs reizes pastostīties. 
Tomēr, kā vien dialogos Arvī-
dam kaut kas jāpasaka, tā viņš 
turpina stostīties līdz pat grā-
matas beigām! Miesas kaites un 
defekti var radīt komiskus atga-
dījumus vai pārpratumus. Ja at -
ļauts šis nelielais ekskurss, iz -
stāstīšu divus personiskus mo -
mentus iz dzīves. – Brienam šo -
ruden ar savu otru pusīti pa 
birušām lapām Tērbatas ielā pie 
puķu tirdziņa, kad dzirdu sievu 
kaut ko sakām par zelterūdeni. 
Kad pārvaicāju, viņa saka, ka 
esot teikusi “zelta rudens”. Kad 
citudien Olimpiskajā centrā sa -

ņemu savu trešo vakcīnu pret 
kovidu, medmāsa kaut ko saka, 
ko saklausu kā “pusdienu”. Bet 
izrādās, ka medmāsa paskaidro-
jusi, ka man kā trešās potes 
saņēmējam nākoties tikai “pus-
ģieva” jeb, latviski runājot, “pus-
deva”. Nelūkoju te sacensties ar 
profesionāliem jokdaŗiem kā 
Jāni Skuteli vai misteru Bīnu, 
gribēju tikai pateikt, ka mana 
vecumdienu tendence uz kur-
lumu spēj sagādāt pa pārpra-
tumam un amizantai interlūdei, 
kurpretim lik-lik-likšana Jānim 
Sudrabkalnam stostīties turpat 
vai grāmatas gaŗumā sevi neat-
taisno.

Romāns uzskatāmi parāda 
latviešu intelektuālistu elites 
dzīvi kā 1920. un 1930. gados, tā 
padomju laikā. Pa vidu vēl vācu 
okupācijas laiks, ko Sudrabiņš, 
kā jau simpatizētājs visam krei-
sajam, pavada Krievzemē. Bieži 
parādās dzejnieka bohēmas 
biedrs “Saša” Čaks, pateicoties 
kuŗa “Mūžības skartajiem” arī 
trimda cienīja un godināja, kaut 
gan labākā Sudrabkalna dzeja 
tālu neatpaliek no Čaka kvali-
tātes. Zīmīga ir nodaļa “Recen-
zija”, kur Sudrabkalns ar Čaku 
iepazīstas ar Annas Dagdas re -
cenziju reiz trimdā iznākušā 
žurnāla Ceļa zīmes 1949. gada 2. 
numurā. Kamēr padomju ofi ciālā 
līnija taču bija, ka nav jāklausās 
uz Rietumiemm aiz mukušo fa -
šistu līdzskrējēju vār diem, vērtē-

jumiem, tikmēr Dag das recen-
zija Sudrabkalnu satriec:

“Nē, rakstītāja negānīja Sud-
rab kalnu, viņa vērtēja inteliģenti 
un gudri. Viņa pat īsti neteica, ka 
Sudrabkalns rakstītu aplam. 
Doma bija skaudrāka – Sud-
rabkalns ir miris kā dzejnieks.”

Un tālāk:
“Radītājs nomirst nebrīvē. … 

Tas, kuŗš bijis reiz brīvs, mirst, 
varbūt pats to nezinādams, ka 
viņš padarīts par kalpu.” (166.lpp.)

Recenzija konkrēti ir par 1947. 
gadā Rīgā izdotu Sudrabkalna 
dzejoļu krājumu “Brāļu saimē”, 
kuŗa nosaukums jau pa gabalu 
rāda, ka tas ir okupācijas režīma 
pasūtinājuma veikums.

Starp citu, “Latvju Enciklo pē-
dijas 1962-1982” 4. sējumā par 
Sudrabkalnu lasām šādu vērtē-
jumu: “Pēckaŗa gados viņa ta -
lants apsīcis, un viņš bieži 
izmantots komūn. propagandas 
nolūkiem.”

Labi, ka romānam zem vārda 
“Sudrabiņš” uz vāka paskaidrots, 
ka tas ir “biografisks romāns par 
Jāni Sudrabkalnu”. Labi tāpēc, ka 
arī trimdā, Vācijā, reiz dzīvoja 
rakstnieks un žurnālists Jānis 
Sudrabiņš. Tāpat kā Arvīds 
Peine nebija apmierināts ar savu 
dzimto vārdu, tā par Jāni Sud-
rabiņu pārtapa Jānis Vestfālis. 
Lieku reizi redzam, ka ne viss ir 
zelts, kas spīd, bet ka savs spo-
žums un pievilcība var piekrist 
arī sudrabam.

izdoma. Tā kā gandrīz ikviena 
nodaļa sākas ar norādi uz tās 
darbības laiku – dažiet gadu un 
mēnesi, bet biežāk pat konkrētu 
datumu, tad vedas domāt, ka 
autors būs vairāk koncentrējies 
uz  rakstos veiktu izpēti, nekā uz 
radošās tieksmes brīvu lidoju-
mu. Darbība risinās no 1904. 
gada, kad Arvīdam bija desmit 
mūža gadi, līdz viņa nāvei 1975. 
gadā.

“Tev stacija tālu un ceļš slikts, 
un Tu nevari uz Rīgu tikt? 
Draugs, paņem kādu labu grā-
matu un apceļo puspasaules!” 
(no “Zemes spēks”, 1923, 295. 
lpp., „Degsme: Dr. Kārļa Ulmaņa 
Atziņas, Norādījumi, Aicinājumi 
un Vēlējumi “, Avots, Rīga, 1991. 
g., faksimilizdevums no 1938. g. 
izdotās grāmatas).

Jūs jau labi zināt, ka pēdējos 
turpat 70 gadus Sv. Jāņa drau-
dzes Toronto lauku īpašums 
Saulaine ir kā labs koks, kas vili-
na un nes labus augļus. Tie augļi 
ziedo, strādā, kopj, atbalsta labo 
koku, kas ļauj citiem labiem 
augļiem rasties vietā. Šogad Sau-
 laines grāmatu klētiņa svin savu 
20 gadu jubileju! Divdesmit 
gadus kopš pirmā Pavasaŗa tir-
gus 2002. gadā labie augļi ziedo 
labas grāmatas, tieši atspoguļojot 
prezidenta Kārļa Ulmaņa teikto. 
Arī “Vecais Stenders” skubināja 
lasīt, jo “tas garu pacilā!” Vien-
alga, kāds laiks, Saulaines grā-
matu klētiņas talcinieki, grā-
matu ziedotāji un dedzīgākie 
grāmatu meklētāji ierodas Sau-
lainē, lai izsijātu visjaunākos zie-
dojumu kalnus. Kas tur būs? 
Varbūt kādas Juŗa Kronberga 
dzejas, visi sējumi “Latviešu kaŗa-
vīrs Otrā pasaules kaŗa laikā”? 
Kādas Aleksandras Dzērvītes 
latviešu rakstu aušanas mācību 
grāmatas? Kāda Čikāgas Piecīšu 

plate? Vai būtu kāda pavār grā-
mata, kur rudzu maizes receptes? 
Kā ar latvisko cimdu rakstiem 
un pamācībām? Artuŗa Silgaiļa 
“Latviešu leģions”? Kā atzinās 
kāds degsmīgs grāmatu mīļotājs, 

ta darba, ka to par darbu pat 
nevar uzskatīt! Tas ir prieks un 
izklaidēšanās!”

Klētiņa ir ieguvusi starptau-
tisku slavu ar to, ka lasītāji, ik 
pāris dienas no visām pa  saules 
malām griežas pie klē tiņas 

darbi nie kiem 
ar sa  viem pie -
pra sījumiem. 
Ivars dzīvo Fi -
la  delfijā (ASV). 
Māte bijusi lat-
viete, tēvs – 
v  ā    cu izcel smes. 
Ivars ir pus-
mūžā apņē-
mies mācīties 
latviski – lū -
dzu, vai jums 
būtu kādas 
vien kāršas pa -
saku un prak-
tiskās latviešu 
valodas mā  cī -
bu grāmatas? 
Protams, ka ir! 

Pircēji sa -
prot, ka visas 
grāmatas ir 
Saulainei zie-
dotas, lai Sau -
laine tās 

pārdotu sev par labu. Gribētāji 
allaž noziedo vairāk par lūgto 
ziedojumu. Paldies jums par to! 
Un ne tikai grāmatas tiek ziedo-
tas – arī mākslas darbi, rotas un 

gleznas. Nupat ienāca kāda 
Visvalža Reinholda eļļas glezna. 
Viss talcinieku darbs ir 
brīvprātīgs, ieskaitot grāmatu 
savākšanu, kārtošanu un sludi-
nāšanu. Pircējs maksā pasta iz -
devumus vai  cenšas izkārtot sev 
piegādi “caur laipnu roku”. Sv. 
Jāņa draudze ir grāmatas zie -
dojusi un maksājusi par pārsū-
tīšanu Latvijas Nacionālajai bib-
liotēkai un Lauberes bibliotēkai. 
Bibliotēku īpaši lūgtās grāmatas 
Saulainei ir ļoti daudz. Vispār 
visi notikumi sakarā ar grāmatu 
ieinteresētiem ir vesels romāns. 
Latvijas Nacionālā bibliotēka 
meklēja Indras Gubiņas “Sārta 
svītra debesīs”, kā arī Jāņa Šir-
maņa “Tincis” un prof. Nikolaja 
Balabkina “Tautsaimnieka piezī-
mes”. Saulainei bija visas trīs. 
Tieši ar šo grāmatu nogādāšanu 
Latvijā saistās visinteresantākā 
“laipnās rokas” virkne. Ciemiņš 
no Ņūhempšīras savāca grā-
matas Saulainē, tās aizveda uz 
Garezeŗu, kur nodeva čikāgietei, 
kuŗa tās aizveda uz Vašingtonu, 
lai grāmatas tiktu tālāk sūtītas ar 
kuģi uz Rīgu, uz Latvijas Na -
cionālo bibliotēku. Saulaine no -
ziedoja grāmatas, samaksāja par 
sūtīšanu, un „labie augļi” tās 
nogādāja uz kuģa – viss bib lio-
tēkai par labu! Sv. Jāņa draudze 
ir arī maksājusi, lai daudzas 
smagas kastes ar pieprasītām 

grāmatām tiktu pārsūtītas uz 
abām bibliotēkām.

Paldies visiem ziedotājiem un 
talciniekiem, arī padomdevējiem 
Vitai Gaiķei (laikraksts Latvija 
Amerikā), Guntim un Anitai 
Liepiņiem (Apelsīnciemā, Onta-
rio) un Jurim un Maijai Šlese-
riem (Bostonā, ASV). Paldies, 
jums,  visdegsmīgākie talcinieki: 
Aina Selga, Anita Ozoliņa-
Sydor, Norberts un Gunta Sebri, 
Juris Zommers, Astrīda Ezer-
gaile un Natālija Tanne.

Pateicoties ziedotājiem, talci-
nie kiem un pircējiem, divdesmit 
gados Saulaine ir ziedojumos 
par grāmatām u. c. ieņēmusi 
$178 000. Visi ziedojumi par 
grāmatām iet Saulaines uzturē-
šanai. Galvenais, ka grāmatas ne -
tiek izmestas, tā godinot pircēju, 
autoru, izdevēju un ziedotāju. 
Lūdzu,  ziņu, ja meklējat kādu 
īpašu rakstnieku! Klētiņa ir at  vērta 
augu gadu, 365 dienas gadā, sep-
 tiņas dienas nedēļā, divdesmit 
četras stundas dienā. Brauciet tik 
šurp! Nav jāpiesakās, nav jāsa-
zvanās. Klētiņas durvis tur ciet 
vienkāršs krampis un bezmak-
sas auto novietošana ir vienas 
minūtes gājienā uz klētiņu. 
Tuvāka informācija: Kristīne 
Stivriņa (705-424-6226) vai pa 
e-pastu Stivrins2020@gmail.com

Paldies par latviešu grāmatu sa  gla-
 bāšanu un Saulaines atbal stī šanu!

kuŗš rēgulāri brauc uz grāmatu 
klētiņu: “Ieraugot jaunās kastes 
ar grāmatām, sirdsdarbība paāt-
rinās, delnas svīst, elpas pie -
trūkst... jāķeras pie tik interesan-
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Sestdien, 4. decembrī, Pasaules 
Brīvo latviešu apvienība (PBLA) 
aizvadīja nu jau septīto Pasaules 
latviešu ekonomikas un innovā-
ciju forumu (PLEIF), kuŗš šogad 
notika Rīgā ar nemainīgu Ārlie -
tu ministrijas un PBLA sadarbī-
bas partneŗu atbalstu. Forums, 
kuŗam bija pieslēgušies vairāk 
nekā četrtūkstoš klausītāji un 
skatītāji no 39 valstīm pasaulē, 
no  tika tiešsaistes formātā. Visa 
foruma gaitu tiešsaistē vadīja 
PBLA vicepriekšsēdis un arī ne -
sen ievēlētais ALA priekšsēdis 
Mārtiņš Andersons.

Šogad forums un tā diskusijas 
tika veltītas Rīgas pilsētai un tās 
attīstībai. Rīga ir Latvijas eko no-
mikas dzinējspēks, un ar trešdaļu 
Latvijas iedzīvotāju Rīga veido 
vairāk nekā pusi no visa Latvijas 
iekšzemes kopprodukta. 

Foruma atklāšanā mājīgajās 
un nesen rekonstruētajās Han -
zas perona telpās piedalījās Valsts 
prezidents Egils Levits, kuŗš savā 
uzrunā uzsvēra: “Visas valsts in 
teresēs ir nostiprināt Rīgu, lai caur 
to veicinātu izaugsmi visā Lat 
vijā. Rīgai ir jākļūst par reģionā 
lo Baltijas ekonomikas centru, par 
Ziemeļeiropas metropoli. […] Dār
gie draugi! Pateicos Pasaules Brī
vo latviešu apvienībai, priekšsēdei 
Saulītes kundzei un visiem foru
ma organizatoriem! Šis forums vei 
do īpašu diasporas piesaisti Lat
vijai un attīsta mūsu globālo lat
vietību Latvijas labā.”

Atzinīgus vārdus par PLEIF 
vēlmi īpašu uzmanību pievērst 
Rīgai savā videouzrunā foruma 
dalībniekiem teica arī Ministru 
prezidents Krišjānis Kariņš. 

Ārlietu ministrijas parla men-
tārā sekretāre Zanda Kalniņa-
Lukaševica ar gandarījumu savā 
uzrunā pauda, ka viņas pārstā-
vētā ministrija priecājas būt šī 
foruma sadarbības partneris, un 
ka PLEIF auditorija augusi no   
25 valstīm 2020. gadā uz 39 pār-
stāvētām valstīm no sešiem kon-
tinentiem šai forumā. 

Rīgas domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Staķis savā prezentāci -
jas ievadā uzsvēra, ka viņa mēr -
ķis ir padarīt Rīgu par pilsētu, 
kur viss plaukst un zeļ, un ie  pa-

JĀNIS ANDERSONS,
PBLA pārstāvniecības vadītājs

PLEIF 2021: Rīgas izaugsmei nepieciešamas 
lielākas ambīcijas

zīstināja klausītājus īsumā ar 
Rīgas territorijas plānojumu 
2030. gadam un ar Rīgas attīs-
tības plānu 2021. – 2027. gadam, 
uzsverot prioritātes, kā arī to, ka 
šī plāna ietvaros ir ap 500 pro-
jektu, kas nākamajos septiņos 
gados īstenojami Rīgā. Mārtiņš 
Staķis arī pieminēja, ka pilsētas 
budžetā gadā 884 miljoni eiro ir 
fiksētās izmaksas, un ārpus tām 
maz paliek pāri pilsētas attīstībai, 
tāpēc būtiski pilsētai piesaistīt 
investīcijas. Mārtiņš Staķis īpaši 
uzsvēra nepieciešamos ieguldī -
ju mus Austrumu maģistrāles iz -
vei dei, kas atslogotu Rīgas centru 
no smagajiem auto, kā arī ne  -
pie ciešamos 200 miljonus eiro 
Dien vidu tilta šķērsojuma izbū-
vei.

Domnīcas “Certus” direktors, 
prof. Daunis Auers foruma da -
līb niekus iepazīstināja ar veikta-
jiem pētījumiem Rīgas konku-
rēt spējā, īpaši uzsverot to, ka Rī -
gai kā pilsētai ar potenciāli spožu 
nākotni ir ārkārtīgi liels neiz-
mantotais potenciāls, un ka vis-
vairāk nepieciešams ieguldīt tieši 
cilvēkresursos. 

Rail Baltica izbūves projekta 
izpilddirektors Agnis Driksna 
uz    svēra šī topošā dzelzceļu tīkla 
lomu Rīgas attīstībā, proti, divu 
stundu laikā (ar ātrumu 249 km 
stundā) ar zaļāko un drošāko 
transporta veidu – dzelzceļu – no 
Rīgas būs iespējams nokļūt Talli-
nā vai Viļņā.

Vienu no saistošākajām pre-
zen tācijām no investora skata 
perspektīvas sniedza investīciju 
firmas “Bregal Sagemount” di - 
bi nā tājs Adams Fullers (Adam 
Fuller), kura uzņēmums šogad 
maijā ieguldījis 130 miljonus 
ASV dolaru Latvijas “Printful” 
fir mā, iepriekš veicot analīzi par 
to, kāds būs šo investīciju po -
tenciāls. Viņš arī bilda, ka šobrīd 
tiek meklēts “Printful” galvenais 
finanču direktors, un šim pos te-
nim ir iespēja pieteikties.

Savukārt Elīna Branta no 
Šveices vadošā telekomunikāciju 
uzņēmuma “Swisscom”, kas ne -
sen atvēruši savu pārstāvniecību 
Rīgā, un loģistikas uzņēmuma 
“Senner” Baltijas izpilddirektors 

Deniss Ivanovs raksturoja tās 
priekšrocības (saprotama no  dok ļu 
sistēma, ērts transporta savieno-
jums ar lidostu, augsta darbi nie-
ku atbildība, ērti e-pa  kalpojumi 
u.c.), kāpēc viņu uz  ņēmumi par 
savu mājvietu iz  vēlējušies tieši 
Rīgu. 

Sekojošajā diskusiju panelī par 
to, kāpēc potenciālajiem inves-
toriem ieguldīt tieši Rīgā, uzņē-
muma “Primekss Group” direk-
tors Jānis Ošlejs uzsvēra, ka Rīgā 
ir daudz jauno talantu, un reti 
kuŗa pilsēta ir tik kompakta un  
ar tik labu novietojumu, ka jau 
30 minūšu laikā no Rīgas centra 
iespējams nokļūt laukos vai plud-
malē. Tikai pavisam nedaudzas 
pasaules mētropoles var piedāvāt 
šādas iespējas.

Latvijas Bankas prezidents 
Mār tiņš Kazāks savu prezentāci -
ju iesāka ar domu, ka Rīga no -
teikti ir visas Baltijas mētropole, 
un ja Rīga ir stipra, tad stipra būs 
arī visa Latvija. Viņa ieskatā Viļ-
ņā aizvadītajā desmitgadē izaug-
sme ir bijusi spēcīgāka nekā Rīgā. 
Pēc Mārtiņa Kazāka domām, 
mums kā mazai nācijai nepie-

ciešamas lielākas ambīcijas un 
uzdrīkstē šanās spējas, tad arī iz -
augsmē pārsniegsim savus kon-
kurentus.

Interneta uzņēmuma “Mikro-
Tik” vadītājs un Amerikas Tirdz-
niecības palātas (AmCham) Lat-
vijā valdes priekšsēdis Džons 
Mar tins Tallijs (John Martin 
Tully), kuŗš Latvijā dzīvo jau 
kopš 1995. gada, runājot par Rī -
gas priekšrocībām, uzsvēra, ka 
Latvijas galvaspilsēta ir lielisks 
gaisa transporta mezgls, šeit ir 
daudz augsti izglītotu cilvēku, 
šeit pieejams ļoti labs interneta 
savienojums, savukārt lauku, jū -
ras, upju, ezeru un mežu tuvums 
Rīgai nav vis luksuss, bet ikdienas 
iespējamība katram. Džons Mar-
tins Tallijs piebilda, ka uzticēša-
nās savai darbinieku komandai 
viņaprāt esot vislabākā investī-
cija uzņēmumā. Viņš arī pavēs-
tīja, ka uzņēmums “MikroTik” 
nesen ziedojis 20 miljonus eiro 
Bērnu klīniskās slimnīcas Onko-
loģiskā centra atbalstam Rīgā.

Sekojošā diskusiju panelī fir-
mas “Emergen Latvia” vadītājs 
Pēteris Daliņš pastāstīja, kā vi -

ņam pirms diviem gadiem iz -
devies piepildīt savu sapni pār-
celties no Austrālijas uz Latviju 
un attīstīt globālu digitālo pa -
kalpojumu uzņēmumu šeit. 

Foruma beidzamais posms 
bija veltīts Rīgas pilsētas nekus-
tamo īpašumu attīstībai. Nekus-
ta mā īpašuma attīstītāju alian -
ces vadītājs Mārtiņš Vanags kā 
īpaši pozitīvu pagriezienu īres 
dzī vokļu segmenta attīstībai mi -
nēja šogad 21. martā pieņemto 
jauno Īres likumu, kas, viņaprāt, 
šobrīd esot pats labākais Eiropā, 
jo turpmāk konfliktus starp na  m-
 īpašnieku un īrnieku, kas ne -
maksā, būs iespējams atrisināt 
3-4 mēnešu laikā, kurpretim ag -
rāk tiesas procesi šai jomā vilkās 
gadiem. Pēc Mārtiņa Vanaga do -
mām, cilvēki Rīgā šobrīd vēlas 
dzīvot labāk, tāpēc investīcijas 
īres namos šobrīd noteikti at -
taisnojas. 

Savukārt Ēriks Bergmans, ne -
kustamo īpašumu firmas “Col l
iers Latvia” vadītājs, foruma da -
lībniekiem sniedza detālizētu pār-
skatu par jaunajiem biroju telpu 
projektiem Rīgā (Verde, Gustavs 
BC, Preses nams, Novira Plaza, 
Zeiss, Mihaila Tāla iela, Magda
lēnas kvartāls, Krasta City, Kim
mel kvartāls u.c.), uzverot, ka 
Rīga ir izcila vieta dzīvei ar ļoti 
labu darba un privātās dzīves 
līdz svaru. Rīgas domes deputāte 
un pilsētas attīstības komitejas 
priekšsēdētāja savukārt vēstīja 
par centieniem mazināt birokra-
tiju Rīgā būvatļauju izsniegša -
nas jomā. 

Foruma noslēgumā PBLA 
priekš sēde Kristīne Saulīte uz -
svē ra, ka tieši Rīgas izaugsme būs 
būtiski svarīga tuvākajā nākot - 
nē visas Latvijas izaugsmei un tas 
savukārt saistīts ar lielāku ambī-
ciju un augstāku mērķu izvirzī-
šanas nepieciešamību mums kat-
ram. Foruma videoierakstu drī-
zu mā būs iespējams noskatīties 
pilnībā Pasaules latviešu ekono-
mikas un inovāciju foruma mā -
jas lapā www.pleif.lv. Nākamais 
latviešu diasporas rīkotais eko-
nomikas forums Spotlight Lat 
via iecerēts 2022. gada pavasarī 
ASV.

PLEIF-2021 Rīcības komiteja un atbalstītāji: No kreisās: Raits Eglītis (PBLA), Zane Čulkstēna (ERDA), Renāte Lagzdiņa (ERDA), Lora Egle (PBLA), Kristīne 
Saulīte (PBLA), Mārtiņš Andersons (PBLA/ALA), Zanda Kalniņa-Lukaševica (Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre), Elita Gavele (Ārlietu ministrijas 
Diasporas lietu vēstniece), Līva Bileskalne (ERDA), Ludmila Gutke (ERDA), Jānis Andersons (PBLA) . PLEIF-2021 rīkoja PBLA ar Ārlietu ministrijas financiālu 
atbalstu. Stratēģiskās plānošanas un komunikācijas  kompānija ERDA bija atbildīga par pasākuma praktisko izkārtojumu

Valsts prezidents Egils Levits foruma atklāšanā
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Čekus rakstiet Inesei Zaķis – 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

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

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

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

 USD 25,–

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

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

USD 20,–

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

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

USD 15,–

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

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

Jānis Jaunsleinis.
“NEPRATĀM CIENĪT UN SARGĀT 

DEMOKRATIJU”.
Sastādījis Pēteris Bolšaitis, Valsts prezi-

denta Egila Levita priekšvārds.
Liepājas ostas strādnieka Jāņa Jaun-

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

USD 35,–

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

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

USD 30,–

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

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

USD 30,–

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

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

USD 20,–

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

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

USD 40,–

Cena USD 35,–
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L AT V I JA  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

(Turpinājums 10. lpp.)

***
Latvija dāvina britiem 

Ziemsvētku egli un paraksta 
sadarbības deklarāciju

Latvijā audzētas Ziemsvētku 
egles dāvināšana Lielbritanijas 
Ārlietu ministrijai jau ir kļuvusi 
par tradiciju. Taču šogad pirms 
egles svinīgās iedegšanas Lielbri-
tanijas Ārlietu dienesta oficiālajā 
rezidencē – Lankastera namā Lon-
donā – tika parakstīta arī abu val-
stu sadarbības deklarācija.

Latvijas ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs (Jaunā Vienotība pastā-
stīja, ka, lai arī sadarbības līgumi 
ir, tomēr pēc breksita situācija ir 
mainījusies. “Ir jāņem vērā, ka 
dau dzi no šiem līgumiem tika no -
slēgti tad, kad Lielbritanija bija 
Eiropas Savienības dalībvalsts.” 
Šogad tiek atzī mēta arī abu valstu 
diplomātisko attiecību nodibinā-
šanas simtga de, tādēļ svētku ru -
nās tika īpaši akcentētas drau-
dzīgās attiecības un veiksmīgā sa -
darbība dažādās jomās.

Par Ziemsvētku noskaņu rū  pē-
jās Londonas latviešu koris. Koŗa 
dziedātājas Indra Bindere un Ruta 
Graviniece uzsvēra, ka pasākums 
ir iedvesmojošs un pacilājošs: 
“Ļo  ti īpaši, pēc ilgiem laikiem šie 
tiešām liekas kā svētki. Uzvilkt tau-
tastērpu, un Ziemsvētku laiks... 
Jauka sajūta sanākt kopā!”

Arī dziedātājs Eduards Grieznis 
norādīja: “Bija lieliska iespēja jus-
ties – ja tā var izteikties – normālā 
klātbūtnes situācijā. Mums neva-
jadzēja maskas vilkt, mēs veicām 
testus pirms tam. Mēs varbūt iz -
baudījām brīvāku klātesamību, 
un tas notika tiešajā, nevis inter-
ne tā, tas vien ir svinams! Un Lon-
donā tā situācija, šķiet, ir kon tro-
lēta.” Latvijas egle, kas ir vienīgā 
Ziemsvētku egle visā plašajā 
Lankastera namā, greznos ēku 
līdz pat janvāra sākumam.

***
Daugavas Vanagi Lielbritanijas 

latviešu centrā “Straumēni” 
jau paspējuši sarīkot Ziemssvētku 
tirdziņu un eglīti bērniem. Tajā 
piedalījās ļoti liels skaits cilvēku 
un ikvienam, arī bērniem, bija 
jāuzrāda negātīvs Covid19 paš-
tests, bet nevienu no klātesoša -
jiem tas nemulsināja. Apmeklē-
tāju bija tik daudz, ka visi tik tikko 
satilpa divās zālēs, bet bērniem 
domātās dāvanas veidoja pama-
tīgu kaudzi blakus eglītei. Sarī ko-
jumu rādīja arī Latvijas sabied-
riskā TV.

***
Angļu valodā iztulko un 

pasaules bibliotēkām izsūta 
Krišjāņa Barona darbu 

“Mūsu tēvzemes aprakstīšana”
Šā gada februārī inženieŗ ko mū-

nikāciju būves un remonta uzņē-
mums SIA “Kulk” ziedoja 1000 
eiro Ziedoņa mūzeja ini ciā tīvai, 
kuŗas rezultātā tika papil dināta 
un angļu valodā pārtulkota grā-

mata “Mūsu tēvzemes aprakstī-
šana”. Grāmatas jaunais izde vums 
nonāks 200 UNESCO valstu 
bibliotēkās.

Barons studiju laikā Tērbatā 
uzrakstīja grāmatu “Mūsu tēvze-
mes aprakstīšana un daži pieliku-
mi īsumā saņemti” (1859). Tā ir 
pirmā latviešu autora mācību 
grāmata par Baltijas ģeografiju un 
latviešu tautu. Izdevums angļu 
valodā veidots, lai starptautiska -
jai sabiedrībai vēstītu par Latvijas 
ceļu uz valstisko neatkarību 19.
gadsimtā.

Plašāka Baltijas valstu veido ša-
nās vēsturiskā konteksta iezīmē-
šanai izdevums “A Description of 
Our Homeland” papildināts ar 
vēsturnieka un Aijovas univer si-
tātes (ASV) emeritētā profesora 
Andreja Plakana, vēsturnieces un 
Tartu univeristātes asociētās pro-
fesores Lea Lepikas un baltista, 
Kauņas Vītauta Dižā universitātes 
profesora Alvīda Butkus raks-
tiem. Ar mūsdienu zinātnieku pie-
 nesumu šī grāmata kļūst par iz -
devumu, kas vienkopus aplūko 
un rāda Baltijas valstu centienus, 
veidojot savu nacionālo identitāti 
19. gadsimta vidū, kas pusgad-
simtu vēlāk rezultējas trīs neatka-
rīgu valstu izveidē, uzskata iz  de-
vēji. Grāmatā “A Description of 
Our Homeland” iekļautas arī kar-
tes un latviešu mākslinieku māks-
las darbu albums “Ainas no lat -
vie šu tautas dzīves”.

Ziedoņa mūzeja komanda no -
rāda, ka grāmatu izsūtīšana uz 
pasaules bibliotēkām sniegs iespē-
ju ziņu par Latviju nogādāt pa  sau-
les atmiņas pētniecības un krā-
jējinstitūcijās, tādējādi gan s a  snie-
dzot mūsdienu pētniekus, gan no -
drošinot to, ka nākamās pa  au dzes 
uzzina par Baltijas valstu vēsturi.

***
Pasniedz  Ministru 

kabineta balvas
9. decembrī  valdības vārdā Mi -

nistru prezidents un nozaru mi -
nistri pasniedza Ministru kabine-
ta balvas izcilām Latvijas perso-
nībām, uzņēmumam un sa  bied-
riskajam medijam. Kā uzsver 
valdība, izraudzītie laureāti ir 
“izcilības piemērs saimnieciskajā 
un sabiedriskajā darbībā, kuŗi ar 
mērķtiecīgu ieguldījumu stipri-
nā juši Latvijas demokratiju un 
tiesiskumu, kā arī cēluši sabied-
rības labklājību un pašapziņu”.

Par mūža ieguldījumu kora 
mākslā Ministru kabineta balvu 
saņēma Vispārējo latviešu Dzies-
mu un deju svētku goda virsdi-
riģents, profesors, komponists 
Ed gars Račevskis. Viņš ir devis 
neatsveramu ieguldījumu tautas 
apziņai vienmēr nozīmīgās Vis-
pā rējo latviešu Dziesmu un deju 
svētku tradīcijas uzturēšanā.

Eiropas Savienības Tiesas ties-
nesei Inetai Ziemelei Ministru 
kabineta balva tika piešķirta par 
ieguldījumu Latvijas tieslietu si  s tē -
mas attīstībā. Ineta Ziemele ir stip-
rinājusi demokratiju un tiesisku-
mu Latvijā. Viņas veikums pēt-
nie cībā ir nozīmīgs mūsu valsts 
pamatu izpratnei un diskusijās 
par tās nākotni.

Apbalvojums piešķirts Stellai 
Lapiņai, kuŗa vada “Veselības 
centru apvienību” un “Centrālo 
laboratoriju” – divus uzņēmumus, 

kuŗi ir bijuši īpaši nozīmīgi Lat-
vijas cilvēku veselības uzturē šanā, 
īpaši Covid19 laikā.

Apbalvojumu saņēma arī Latvi-
jas Organiskās sintēzes institūta 
direktors ķīmijas doktors Osvalds 
Pugovičs, kuŗš ir devis būtisku 
ieguldījumu starptautiski konku-
rēt spējīgas pētniecības vides no -
dro šināšanā. Savā zinātniskajā 
dar bībā viņš bijis līdzautors vai -
rāk nekā 40 prestižām publikā-
cijām.

Ministru kabineta balvu saņē-
ma informācijas tehnoloģiju uz -
ņē mums Accenture Latvia par in -
novatīvu un mērķtiecīgu uzņē-
mējdarbību, kā arī ieguldījumu 
Latvijas ārējā tēla veidošanā, Lat-
vijā radot eksportspējīgu pakal-
pojumu klāstu.

***
Ministru kabineta balva par 

akcijas “Dod pieci!” rīkošanu
Latvijas Radio 5 saņēma Mi -

nistru kabineta balvu par labda-
rības akcijas “Dod pieci!” rīko ša-
nu. “Latvija ir stipra, jo mums ir 
lieliski cilvēki, organizācijas un 
uzņēmumi, kuŗi ar savu darbu un 
rīcību rāda priekšzīmi un sniedz 
būtisku ieguldījumu mūsu valsts 
un sabiedrības attīstībā. Šodien 
balvas saņēmēji pārstāv plašu sa -
biedriskās, saimnieciskās un ra -
do šās darbības loku – gan zinātni, 
gan kultūru, gan veselību, gan 
labdarību, gan arī uzņēmēj dar-
bību. Mēs redzam un augstu no -
vērtējam jūsu darbu un sniegto 
ieguldījumu. Visas valdības vārdā 
vēlos pateikties ikkatram no bal-
vas saņēmējiem par jūsu devumu 
Latvijai,” pirms balvu pasnieg ša-
nas sacīja premjērministrs Kriš-
jānis Kariņš (Jaunā Vienotība).

Akcijas Dod pieci aizsācējs Toms 
Grēviņš, labdarības organizā ci-
jas Ziedot.lv vadītāja Rūta Di -
man ta kopā ar Voldemāru Lapu 

Ministru kabinets apbalvoja 
Latvijas radio 5 komandu par 
labdarības maratona “Dod pieci!” 
rīkošanu. Kampaņā jau astoto 
gadu tiek aktuālizētas un risinā -
tas sociālas problēmas, veidojot 
cilvēciskāku Latvijas vidi un rādot 
ceļu likumdošanas attīstībai.

Labdarības maratons “Dod pie-
ci!” jau astoto gadu notiks īsi 
pirms Ziemsvētkiem, no 17. līdz 
23. decembrim, sešarpus dien -
naktis raidot no īpašas stikla stu-
dijas pilsētvidē, Doma laukumā. 
Unikālā formātā trīs Latvijas Ra -
dio 5 – pieci.lv dīdžeji 24/7 režī -
mā dalīsies ar cilvēku pieredzes 
stā stiem, ekspertu viedokļiem   
un atskaņos ziedotāju izvēlētas 
dziesmas, iestājoties par cilvē cis-
kāku vidi un pārmaiņām sabied-
rībā. Maratonu rīko Latvijas Ra -
dio ciešā sadarbībā ar Latvijas Te -
levīziju, sabiedrisko mediju por-
tālu LSM un ilggadējo ziedoju -
mu partneri – labdarības organi-
zāciju Ziedot.lv.

“Vai jūs jelkad esat aizdomā-
jušies, kāpēc mēs Latvijā uz ielām 
praktiski neredzam cilvēkus ra -
tiņ krēslos? Kā krustojumā pie 
luk sofora zaļās gaismas ielu var 
šķērsot neredzīgs cilvēks? Vai kā 
radio var klausīties nedzirdīgais? 
Jāatzīst, mēs paši labi saprotam, 
ka arī pagājušā gadsimta sākumā 
celtā Radiomāja galvaspilsētas 
vēsturiskajā centrā nav labais pie-
mērs vides pieejamības ziņā. To -
mēr mums visiem jāsaņem dros-
me un jāieskatās patiesībai acīs. 
Viena liela daļa cilvēku ir izstumti 
no sabiedrības, liedzot tiem pa -
mat tiesības uz brīvu, iespējami 
patstāvīgu un jēgpilnu dzīvi. Uz 
svaigu gaisu, kustību un sociali-
zēšanos,” atzīst Latvijas Radio 5 – 
pieci.lv dīdžejs un labdarības kus-
tības “Dod pieci!” aizsācējs Latvijā 
Toms Grēviņš.

Voldemārs Lapa ir trīsdesmit 
gadus jauns puisis ratiņkrēslā, 
kurš ik gadu “Dod pieci!” laikā 
klātienē pie stikla studijas atbalsta 
dīdžejus un aktīvi piedalās notie-
košajā. Kļuvis par “Dod pieci!” 
komandas draugu. Un šajā reizē – 
arī par atbalstu temas šķetināša -
nā. Aicina Tomu Grēviņu kādu-
dien kopā ar viņu iesēsties ratiņ-
krēslā un pabraukāt pa Rīgu. 
“Kad uzzināju temu, sirsniņa no -
trīsēja – brīnišķīgi! [Par to ir jā -
runā], lai cilvēki kļūtu iejūtīgāki, 
tad arī interese par vides pieeja-
mību būs lielāka, lietas mainīsies. 
Mums jāizvelk tie ratiņnieki, cil-
vēki ar funkcionālajiem traucē-
jumiem, laukā no mājām! Sociā-
lizēšanās, svaigs gaiss, kustības – 
tas ir pats galvenais, kāpēc no 
mājas ir jātiek laukā. Saziedotā 
nauda ir jālieto mājokļu iekārto-
šanai,” pārliecinoši saka Volde-
mārs Lapa.

Ziedot.lv vadītāja Rūta Diman -
ta stāsta, ka cilvēki vēršas pēc 
financiālas palīdzības galvenokārt 
ēku pieejamības nodrošināšanai 
un technisko palīglīdzekļu iegā-
dei. Sabiedrisko mediju labdarī-
bas maratons “Dod pieci!” šogad 
izcels vides pieejamības proble-
mātiku cilvēkiem ar funkcio nā-
liem traucējumiem, aicinot sa -
bied rību ieraudzīt to cilvēku ik -
dienu, kas saskārušies ar redzes, 
dzirdes un kustību traucējumiem. 
Maratona laikā saziedotie līdzekļi 
caur Ziedot.lv tiks novirzīti līdz-
cilvēku atbalstam – pandusu un 
pacēlāju ierīkošanai, cilvēku dzī -
vesvietas labiekārtošanai, technis-
ko palīglīdzekļu iegādei un citām 
vajadzībām, kas saistītas ar vides 
pieejamības uzlabošanu ārpus 
publiskās infrastruktūras. Šajā 
gadā sabiedriskie mediji uzsvērs 
ikvienas personas tiesības uz ie -
spējami patstāvīgu dzīvi.

***
Latvijā veikta unikāla operācija

Unikāls notikums Latvijas me -
dicīnā – Paula Stradiņa Klī nis-
kajā universitātes slimnīcā veik ta 
sešu orgānu pārstādīša na. Gados 
jauna cilvēka nāve de  va iespēju 
citiem sešiem dzī vot! Mirušo cil-
vēku tuvinieku līdz jūtība un at -
saucība kopumā ļāvusi sasniegt 
arī vēl nebijuši augstu piekrišanu 
līmeni – 70% radinieku dod pie-
krišanu orgānu transplantācijai,  
ja paša aizgājēja vēlme nav no -
stiprināta reģistrā. Silvas kundze 

savā ziņā pasaulē tagad skatās 
kāda gados jauna cilvēka acīm. 
Donoram vēl nebija četrdesmit. 
Asinsvada plīsums galvā bija nā -
vējošs. Un vissmagākajā brīdī tu -
vinieki neatteica transplantologu 
lūgumam ļaut izmantot mirušā 
audus un organus.

Tas ļāva Stradiņa slimnīcā 
veikt sirds pārstādīšanu, aknas 
transplantāciju, jaunu orgānu 
saņēma arī divi nieru pacienti, 
un divi acs slimnieki atguva 
redzi. Visi ir bezgala pateicīgi 
donora ģimenei. 

***
Jaunais Krievijas vēstnieks 
Latvijā: Krievija negrasās 

iebrukt Ukrainā...
Jaunais Krievijas vēstnieks Lat-

vijā Michails Vaņins 6. decembrī 
ticies ar Saeimas priekšsēdes 
biedri Dagmāru Beitneri-Le 
Gallu (JKP).

Kā TV3 Ziņām sarunu atstāstīja 
Le-Galla, tikšanās laikā Vaņins 
esot izteicies, ka Krievija negrasās 
īstenot iebrukumu Ukrainā, par 
ko pēdējās nedēļās trauksmi ceļ 
sabiedrotie NATO un Eiropas Sa -
vienība kopumā. Jaunais vēst -
nieks esot arī piedāvājis –  orga-
nizēt telefonsarunu Krievijas un 
Latvijas aizsardzības ministru vi -
dū, proti starp Sergeju Šoigu un 
Arti Pabriku.

Le Galla sacīja, ka šo informā-
ciju nodos ministram. Pats vēst-
nieks uz TV3 žurnālistu jautā-
jumiem atbildēt nevēlējās, norā-
dot, ka šobrīd Latvijā jānēsā sejas 
maskas un ar medijiem viņš ru -
nās tad, kad deguna un mutes 
aizsargi nebūs jāvelk.

Savulaik Vaņins ir izcēlies ar 
skandaloziem izteikumiem, to -
starp Dāniju, Poliju un Baltijas 
valstis nodēvējot par histēriskām 
un pretkrieviskām.

***
Irēnu Kucinu 

apstiprina Satversmes tiesas 
tiesneša amatā

Saeima 9. decembrī, Satversmes 
tiesas (ST) tiesneša amatā apstip-
rināja Irēnu Kucinu (attēlā). “Par” 
Kucinas apstiprināšanu amatā  
bal soja 71 deputāts, bet pret bija 
viens parlamentārietis. 
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piestāv arī laikam pirms Ziem-
svētkiem, kad katrs meklē savu 
“iekāres objektu”.

***
Ziņas īsumā

• Latvijas Bankas un Baltijas 
starptautiskā ekonomikas polī-
tikas studiju centra pētnieki 13. 
decembrī, prezentēja jaunu meto-
di, kas ļauj identificēt aplokšņu 
algu maksātājus. Tā ir mašīn mā-
cīšanās metode, kas gandrīz ar 
90% varbūtību palīdz noteikt, vai 
konkrētajā uzņēmumā algas tiek 
maksātas aploksnē.

• Jaunas, daudzsološas zāles 
pret kovidu izstrādā arī “Pfizer”. 
16. novembrī “Pfizer” iesniedza 
pieteikumu ASV Pārtikas un zāļu 
pārvaldei (FDA), lai saņemtu 
ārkārtas atļauju kombinācijā ar 
ritonaviru. Paredzēts, ka šīs zāles 
pārdos ar nosaukumu “Paxlovid”.

• Ar Covid19 ierobežojumiem 
sākotnēji bija iecerēts šogad liegt 
rīkot ierastos Ziemassvētku tir-
dzi ņus. Novembŗa beigās valdība 
gan nolēma tos tomēr atļaut. Taču 
ne visur organizātori bija gatavi 
pēdējā brīdī tos sarīkot. Tieši šī 
iemesla dēļ ierastais Ziemassvēt -
ku tirdziņš Doma laukumā šogad 
nenotiks. Tirdziņi šogad vairāk 
notiks tālāk no pilsētas centra.

• Rīgas Austrumu klīniskās uni -
versitātes slimnīcas (RAKUS) Na  -
cionālā references laboratorija ap -
stiprinājusi pirmos divus SARS-
CoV-2 omikrona varianta gadī-
jumus, aģentūrai LETA pavēstīja 
laboratorijas vadītājs Sergejs Ņi -
kišins. Viņš skaidroja, ka šobrīd 
vēl trīs šādi paraugi sekvencējas, 
turklāt vēl viens ir nesen ienācis.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

nieks ir SIA “EMB B19”, kas to 
iegādājies 2020. gada aprīlī.

Uzņēmums pieder italiešu uz -
ņēmējai Emanuelai Barillai, kuŗa 
iepriekš atbalstījusi Jaunā Rīgas 
teātŗa iestudējuma “Brodskis/Ba -
rišņikovs” viesizrādes Italijā, kā 
arī Barišņikova mākslas centra 
(Baryshnikov Arts Center) Ņu  jor-
kā darbību. Emanuelai Barillai 
kopā ar trim brāļiem miljardie-
riem pieder uzņēmums “Barilla”, 
kas ir lielākais makaronu ražotājs 
pasaulē, vēstīts uzņēmējas Forbes 
profilā.

***
Izdod kalendāru 

ar unikālām fotogrāfijām
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

(LNB) Atbalsta biedrība izdevusi 
2022. gada fotomākslas kalendā -
ru “Cilvēki un gadalaiki Roberta 
Johansona fotogrāfijās. Rīga, 20. 
gs. 30. gadi”. Sienas kalendārā iz -
mantoti Latvijas fotografijas vec-
meistara Roberta Johansona dar-
bi, kuŗos iemūžināti Rīgas dārzi 
un parki, Vecrīga, cilvēki un gada-
laiki. Nozīmīgu daļu Roberta 
Johansona (1877–1959) radošā 
mantojuma glabā Latvijas Nacio-
nālā bibliotēka. Kalendārā pirmo 
reizi publicētas Johansona Rīgas 
fotografijas no albumiem, kuŗus 
bibliotēka šogad saņēma dāvinā-
jumā no fotografa mantiniekiem.

***
Talsu novada Sabilē 

durvis ver īpaša izstāde 
jaunajā Sabiles Mākslas, kultūras 
un tūrisma centrā. Tajā savienots 
sākotnēji šķietami nesavienoja-
mais – laikmetīgā māksla un vie-
tējo amatnieku darbi, un viss no -
slēpies zem nosaukuma “Ie  kāres 
objekti”. Izstādes tema šobrīd ļoti 

aktuālitātes, kā arī iespējamo div-
pusējo sadarbību. Latvija ar Japā-
nu pastāvīgi uztur divpusējo dia-
logu drošības politikas jomā. Bū -
dams ārlietu ministrs, A. Pabriks 
2006. gadā atklāja Latvijas vēst-
niecību Japānā, savukārt 9. Saei-
mas sasaukumā viņš vadīja Lat-
vijas – Japānas parlamentāro sa -
darbības grupu. Japāna bija viena 
no pirmajām valstīm, kas 1919. 
gadā atzina tikko neatkarību ie -
guvušo Latviju. Japāna Latviju 
atzina de facto 1919. gada 10. 
janvārī, un de iure – 1921. gada 
26. janvārī.

***
Izcilības balvas kultūrā 

 Šogad Izcilības balvas kultūrā 
piešķirtas komponistam Pēterim 
Vaskam, rakstniecei un ilustrā-
torei Anetei Melecei un Rundā -
les pils mūzejam.

Pēteri Vasku Izcilības balvai 
izvirzīja Latvijas Mūzikas pado-
me. Mākslinieks balvu saņems 
par “izcilu un starptautiski plaši 
atzītu māksliniecisko jaunradi 
mūzikas nozarē, ar spožiem skaņ-
darbu pirmatskaņojumiem. Sa -
vu kārt rakstnieci un ilustrātori 
Aneti Meleci balvai izvirzīja KM 
Literātūras un grāmatniecības pa -
dome, Starptautiskā Rakstnieku 
un tulkotāju māja un platforma 
Latvian Literature. Rundāles pils 
mūzeju balvai izvirzīja Latvijas 
Mūzeju biedrība. Mūzejs saņems 
Izcilības balvu par profesionāli 
veiktu un starptautiski kā izcilu 
novērtētu darbu Rundāles pils 
ansambļa un franču baroka stila 
dārza atjaunošanā, veidošanā un 
saglabāšanā.

***
Architekte Zaiga Gaile 

un baletdejotājs 
Michails Barišņikovs plāno 

atjaunot koka ēku Rīgā
Arhitekte Zaiga Gaile pavēs tī-

jusi, ka kopā ar Rīgā dzimušo de -
jotāju un aktieri Michailu Bariš-
ņikovu iecerējuši atjaunot vecu 
koka ēku galvaspilsētā. Lai gan 
architekte neatklāj, kur šī ēka at -
rodas, Barišņikova bērnības drau-
ga teiktais liecina, ka tā varētu būt 
ēka Rīgā, Blaumaņa ielā 19.

Barišņikova klasesbiedrs Rīgas 
choreogrāfijas vidusskolā un viņa 
bērnības draugs Andris Vītiņš  at -
klāja: “Tā ir veca koka māja Blau-
maņa un Krišjāņa Barona ielas 
stūrī Rīgā. Tas jau vairs nav no -
slēpums. Šajā ēkā bija viena no 
pirmajām Mišas deju studijām, 
pasniedzēja tur bija Muhortova.”

Laikā, kad Barišņikovs uzsācis 
dejotāja gaitas, pedagoģe Jevgē -
ņija Nikolajevna Muhortova va -
dījusi Latvijas rūpniecības pado-
mes (Latpromsovet) kluba deju 
pulciņu. Klubs atradies Blaumaņa 
ielā 19. Barišņikovs tur mācījies 
vien gadu, jo 12 gadu vecumā 
sācis mācības Rīgas Choreo gra-
fijas skolā. Valsts vienotajā dato-
rizētajā zemesgrāmatā atrodamā 
informācija liecina, ka ēkas Blau-
maņa ielā 19 pašreizējais īpaš-

sona dzīves gaitas liecina par viņa 
aktīvu pretošanos padomju oku-
pā cijas režīmam un viņa darbības 
bija vērstas uz to, lai atjaunotu 
1918. gada 18. novembrī prokla-
mētās Latvijas Republikas neatka-
rību. Iesniegumā teikts, ka nacio-
nālās pretošanās kustības dalīb-
nieks Leo Hiršsons 1977. gada 
pavasarī Liepājā izveidoja preto-
šanās grupu. Grupas dalībnieki 
bija īstenojuši vairākas darbības 
pret Liepājā dislocētā okupācijas 
kaŗaspēka militārpersonām, kā 
arī plānojuši pretošanās aktīvitā-
tes pret padomju okupācijas 
režīmu.  

Pēc 1991. gada janvāŗa barikāžu 
notikumiem Hiršsons aktīvi ie -
sai stījās Zemessardzes dibināša -
nā, būdams viens no tiem, kuŗš 
izveidoja Zemessardzes 15. batal-
jonu. Novērtējot Hiršsona iegul-
dījumu Latvijas valstiskās neatka-
rības atjaunošanā, viņš kā na  cio-
nālās pretošanās kustības dalīb-
nieks par sevišķiem nopelniem 
Latvijas valsts labā 2018. gada 19. 
oktobrī iecelts par Viestura orde-
ņa kavalieri un apbalvots ar 
Viestura ordeni.

***
Aicina Beļģijas aizsardzības 
ministri izrādīt izpratni par 

sarežģīto Latvijas vēsturi
10. decembrī, aizsardzības mi -

nistrs Artis Pabriks nosūtījis vēs-
tuli Beļģijas aizsardzības ministrei 
Ludivinei Dedonderei (Ludivine 
Dedonder), aicinot izrādīt izpratni 
par sarežģīto Latvijas vēsturi, ne -
vērsties pret Latvijas kaŗagūs-
tekņiem un nepārvietot Zēdel ge-
mas pašvaldībā Beļģijā uzstādīto 
pieminekli “Latvijas stāvstrops 
brīvībai”, kas veltīts Otrā pasaules 
kaŗa laikā nacistiskās Vācijas ka -
ŗaspēkā piespiedu kārtā mobi li-
zēto latviešu kaŗavīru, kaŗa gūs-
tek ņu piemiņai.

“Šī pieminekļa uzstādīšanai ir 
ziedojusi Latvijas sabiedrība, jo 
Latvijā nav tādas ģimenes, kuŗas 
locekļus vai radiniekus nebūtu 
skārusi nacistiskās Vācijas mobi-
lizācija pēc tam, kad Latviju oku-
pēja vācu karaspēks. Tādēļ es 
stingri aicinu izmantot visus ie -
spējamos līdzekļus, lai atceltu šo 
lēmumu, jo Latvijas iedzīvotāji to 
uztvers kā nopietnu apvainoju-
mu. Šis vēsturiskais piemineklis ir 
ļoti svarīgs simbols un atgādinā-
jums par sarežģīto un traģisko 20. 
gadsimta Latvijas vēsturi,” vēstulē 
uzsver aizsardzības ministrs.

***
Aizsardzības ministrs tiekas 
ar Japānas vēstnieku Latvijā

Aizsardzības ministrs Artis Pa -
briks iepazīšanās vizītē uzņēma 
Japānas vēstnieku Latvijā Jasuši 
Takasi (Yasushi Takase), lai pār-
runātu abu valstu reģionālās dro-
šības jautājumus. Tikšanās laikā 
amatpersonas pārrunāja arī Lat-
vijas un Japānas aizsardzības po -
lītikas un starptautiskās drošības 

Kucinai ir doktora grads starp-
tautiskajās tiesībās, un viņa ir ie -
vēlēta par Latvijas Universitātes 
Ju  ridiskās fakultātes asociēto pro-
fesori. Kucina ir vairāku zināt-
nisko publikāciju un pētījumu 
autore. Pašlaik viņa ir Valsts prezi-
denta kancelejas vadītāja vietnie-
ce, prezidenta padomnieku biroja 
vadītāja un padomniece tiesisku-
ma un Eiropas Savienības tiesī - 
bu polītikas jautājumos. Kucinas 
kan didātūru sākotnēji virzīja ties-
lietu ministrs Jānis Bordāns (Jau
nā konservātīvā partija). Bordāns 
raksturojis Kucinu kā profesio-
nālu juristi, kuŗai ir pieredze gan 
Latvijas tiesību nozarē, gan arī 
starptautiskā līmenī.

Esot ST tiesneša amatā, Kucina 
vēlas uzlabot dialogu ar sabied rī-
bu, vairāk skaidrojot tiesas sprie-
dumus. 

***
Saeima izdod deputātu 

Ādamsonu kriminālvajāšanai

Spiegošanā Krievijas labā vaino-
tais Saeimas deputāts Jānis 
Ādamsons // Foto: LETA

Saeima atbalstījusi lēmumpro-
jektu par deputāta Jāņa Ādamso -
na izdošanu kriminālvajāšanai. 
Ādam sonu jūnijā Valsts drošības 
dienests (VDD) aizturēja aizdo-
mās par spiegošanu Krievijas 
labā. Par deputāta izdošanu kri-
mi nālvajāšanai balsoja 60 parla-
mentārieši, bet pret bija 18 depu-
tāti. Pret Ādamsona izdošanu 
balsoja viņa bijušie partijas biedri 
no frakcijas Saskaņa

*** 
Saeima kā pirmajam nacionālās 
pretošanās kustības dalībnieka 
statusu piešķir Leo Hiršsonam

Saeima 9. decembrī lēma Leo 
Hiršsonu atzīt pat nacionālās 
pretošanās kustības dalībnieku. 
Hiršsons ir pirmais nacionālās 
pretošanās kustības dalībnieks, 
kuŗam kopš jūnijā pieņemtajiem 
likuma “Par nacionālās pretoša -
nās kustības dalībnieka statusu” 
grozījumiem statusu piešķīris 
par laments. Parlaments šī gada 
jūnijā pieņēma grozījumus liku-
mā “Par nacionālās pretošanās 
kustības dalībnieka statusu”, kas 
paredz, ka nacionālās pretošanās 
kustības dalībnieka statusu var 
piešķirt arī ar Saeimas lēmumu. 
Hiršsons ir pirmais nacionālās 
pre tošanās kustības dalībnieks, 
kuŗam statusu piešķīrusi Saeima.

Kā iesniegumā Saeimai atzī  -
mēja pieteikuma iesniedzēji, Hirš-

FRANCIJA. 8. decembrī 
Latvijas vēstniecībā Parīzē noti-
ka solokoncerts – veltījums Lū -
cijai Garūtai 120-gadē. Koncer-
tu snie dza pianiste, starptautis-
ko konkursu laureāte Dzintra 
Erliha, kuŗa īpašu uzmanību 
pie  vērsusi Lūcijas Garūtas mū -
zikai, tai skaitā ieguvusi mākslas 
zinātņu doktora gradu, aizstāvot disertāciju par L. Garūtas kamer-
mūziku. Latvijas vēstnieks Eduards Stiprais, uzru nājot klātesošos, 
pauda prieku par iespēju klausīties Dzintras Erlihas klavierspēli 
vēstniecībā: “Šībrīža sanitārā situācija mums neļauj rīkot lielas 
pulcēšanās, tāpēc esmu priecīgs, ka varam piedāvāt šo mū zikālo 
tikšanos ar Garūtas mūziku nelielā skatītāju un klausītāju lokā 
Adventes gaisotnē.”

KANADA. Latvijas vēst -
nieks Kanadā Kārlis Eichen -
baums Kvebekā, Valkartjēras mi -
litārajā bāzē, uzrunāja Kanadas 
Armijas vienību pirms tās doša-
nās uz Latviju.Viņš pateicās par 
solidāritāti un novēlēja veiks mī-
gu dienestu, uzsverot, ka lepojas, 
ka dienē viņiem līdzās – vīriešiem 
un sievietēm formas tērpos, kā arī, ka tā ir viena no vēstnieka darba 
un dzīves lielākajām privilēģijām.

JAPĀNA. Japānā notiek Latvijas dienas, kas raisa vietējās 
sabiedrības interesi gan par ēdieniem, gan Latvijas mūziku, intervijā 
LTV raidījumā “Rīta Panorāma” pastāstīja Latvijas vēstniece Japānā 
Dace Treija-Masī. Treija-Masī sacīja, ka šīs nav pirmās Latvijas die-
nas Japānā. “Bet šīs ir ļoti īpašas. Tās notiek gadā, kad Latvija un 
Japāna atzīmē attiecību un draudzības simtgadi,” teica vēstniece. 
Organizējot Latvijas dienas, nācās rēķināties ar Covid19 dēļ ievies-
tajiem ierobežojumiem, tostarp ieceļošanas ierobežojumiem. Pa -
sākumi norisinās divas nedēļas, ir izveidots Latvijas ēdienu popup 
restorāns un veikals, kuŗos pieejamas rotas, adījumi, lina izstrā-
dājumi, arī pārtikas produkti.
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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”

Ja man dažos vārdos vajadzētu 
raksturot aizvadīto 2021. gadu, 
es teiktu – tas bija izdzīvošanas 
laiks. Diemžēl jārēķinās ar to, ka 
nākamais gads būs līdzīgs. Pa -
saule, Eiropa un Latvija jopro-
jām ir ierauta vairākās nopietnās 
krizēs. Tās ir: kovida pandēmija, 
augstās enerģijas cenas, inflā -
cija, klimata izmaiņas, migrāci -
jas chaoss, drošības problēmas, 
Krievijas un Baltkrievijas nepro-
g nozējamā, agresīvā uzvedība. 
Cerēsim, ka 2022. gadā beidzot 
ieraudzīsim gaismu vismaz pan-
dēmijās tuneļa galā. Un tad sāk-
sies rēķināšana un atsevišku val-
stu veselības polītikas salīdzi nā-
šana. Tiks uzdoti jautājumi –kā -
pēc slimība visvairāk skāra tieši 
Eiropu un ASV? Un kāpēc, pie -
mēram, rēķinot uz iedzīvotāju 
skaitu, Zviedrijā, kur ierobežo-
jošie pasākumi visu epidēmijas 
laiku bijuši minimāli, ir mazāk 
slimnieku un nāves gadījumu 
nekā Latvijā ar tās “lokdauniem” 
un mājsēdēm?

Lai uzturētu pie dzīvības eko-
nomiku, pandēmijas laikā sa -
drukāts milzīgs daudzums nau-
das. Bieži vien tā tikusi burtiski 
izdalīta, bez reāla seguma. Se  kas – 
inflācija. Kā liecina Latvijas 
Centrālās statistikas pārvaldes 
dati, vidējais cenu līmenis Lat -
vijā 2021. gada novembrī, salī-
dzinot ar 2020. gada novembri, 
palielinājās par 7, 5%. Taču jau 
tagad ir skaidrs, ka tas ir tikai 
sākums. Bankas “Citadele” eko-
nomists Mārtiņš Āboliņš prog-

Izdzīvošanas laiks
nozē, ka nākamā gada pirmajos 
mēnešos inflācija varētu pārsniegt 
pat 10 %. Savukārt Dānijas in -
vestīciju bankas Saxo Bank eks-
perti aprēķinājuši, ka nākamā 
gada sākumā ASV inflācija sa -
sniegšot 15 % robežu. Taisnība, 
aug arī algas. Vienlaikus palieli-
nās ienākumu plaisa starp turī-
gajiem un trūcīgajiem. Neapdo-
mīgā naudas drukāšana ir tikai 
daļa no problēmas. Pie vainas ir 
arī augstās enerģijas un degvie-
las cenas, kuŗu cēlonis meklē-
jams kļūdainā saimnieciskā po -
lītikā. Jau pieminētā Saxo Bank 
paredz, ka 2022. gadā Eiropas 
“zaļā kursa” sludinātāji būšot 
spiesti ja ne pilnībā atteikties no 
saviem utopiskajiem plāniem, 
tad vismaz tos atlikt uz neno-
teiktu laiku. Bankas ziņojumā 
tas raksturots ar vārdiem The 
plan to end fossil fuels gets a rain 
check. Vai arī pieņemt, ka arī 
atomenerģija ir daļa no “zaļās 
ekonomikas”.

Vācijā pie varas ir jauna koa-
licija. Kanclers – sociāldemo-
krats Olafs Šolcs, ārlietu minis - 
t re – Annalēna Bērboka no Za -
ļās partijas. Šo valdību varēsim 
vērtēt pēc pirmajām simt darba 
dienām. Labā ziņa ir tā, ka ne uz 
Šolca, ne Bērbokas rakstāmgal-
da neatradīsies vieta Anhaltes-
Cerbstas princeses Sofijas, vēlā-
kās Krievijas ķeizarienes Katrī-
nas Lielās ģīmetnei, kuŗā tik ļoti 
esot mīlējusi ieskatīties Angela 
Merkele. Diemžēl Krievija par 
sevi atgādinās biežāk nekā 

mums gribētos. Maz ticams, ka 
Putins sāks plašu iebrukumu 
Uk  rainā. Iespējamas bruņotas 
provokācijas, bet ne liels kaŗš. 
Vismaz man tā gribētos cerēt. 
Tas, ko mēs redzam patlaban, 
milzīgā kaŗaspēka koncentrā -
cija pie Ukrainas robežas, drīzāk 
ir kaut kas līdzīgs pokeram. Spē-
les likmes aug – cerībā, ka pre-
tiniekam neizturēs nervi. Ka 
Rietumi, Eiropa un ASV nobī -
sies un noslēgs ar Krieviju kaut 
ko līdzīgu Minchenes un Jaltas 
līgumiem par ietekmes sfēru 
sadalīšanu bijušajā Padomju Sa -
vienības telpā. Bet šodien vairs 
nav 2014. gads, kad netraucēti 
varēja sagrābt un anektēt Kri -
mu, bet Donbasa reģionu pār-
vērst par prokrievisko separā-
tistu kontrolētu “nekurienes ze -
mi”. Ukrainā ir izaugusi jauna 
paaudze, kuŗai valsts neatkarība 
ir pašsaprotama un neapšau bā-
ma lieta. Ukraiņi par savu zemi 
spēs pastāvēt. Bet ir kāds nepa-
tīkams jautājums, ko šodien uz -
dod cilvēki Ukrainā, Centrālei-
ropā un Baltijas valstīs – cik 
varam paļauties uz Rietumiem, 
pirmām kārtām uz ASV? Un 
kādus solījumus un “garantijas” 
prezidents Baidens ir devis 
Putinam?

Pašā Krievijā visdrīzāk viss pa -
liks pa vecam. Putins vēl vai rāk 
nostiprinās savas pozicijas, opo-
zicija paliks vāja un sašķelta. 
Augstās naftas un gāzes cenas 
attālinās nepieciešamās refor-
mas. Kāpēc kaut ko mainīt, ja 

naudas pietiek? Pasaule tāpat 
spiesta runāt ar Krieviju, lūgties, 
baidīties no tās! Bet gadi iet, un 
Krievijas varas elite noveco. Nu -
pat Putins parakstījis likumu, 
saskaņā ar kuŗu augstākie virs-
nieki ģenerāļu pakāpē varēs 
palikt aktīvajā dienestā līdz 70 
gadu vecumam. Līdz šim obli gā-
tais pensionēšanās vecums bija 
65 gadi. Ar ko tas viss bei dzās, 
labi atceras mana paau dze – ar 
nespēkā trīcošiem “biedriem” 
Ļeņina mauzoleja tribīnē, dau-
dzām oficiālām valsts bērēm un 
padomju sistēmas krachu. Savu-
kārt Baltkrievijā turpināsies   
lēns Lukašenko režīma erozijas 
process. Diezin vai diktātoram 
tuvākajā laikā vēlreiz izdosies 
izspēlēt neseno migrantu krizi 
uz Polijas, Lietuvas un Latvijas 
robežām. Par to, ka šoreiz Eiro-
pai izdevās sevi pasargāt, mēs 
varam pateikties pirmām kār-
tām Polijai. Daudzu cilvēku acīs 
tieši Polija šodien kļūst par 
konservatīvās, tradicionālās Ei -
ropas līderi.

Francijā nākamā gada aprīlī 
notiks prezidenta vēlēšanas. Ap -
taujas liecina, ka amatu saglabās 
pašreizējais prezidents Ema-
nuels Makrons. Tomēr visādi 
brīnumi vēl var notikt. Decem-
bŗa sākumā vēlēšanu cīņā iesais-
tījās 63 gadus vecais žurnālists 
Ēriks Zemūrs, dzimis no Alžī-
rijas izceļojušu ebrēju ģimenē. 
Savu polītisko kustību viņš no -
dēvējis par Reconquest. Latviski 
tas skanētu kā “Atkaŗošana”. 

Atgādinājums par musulmaņu 
iekarotāju padzīšanu no Pirene -
ju pussalas. Zemūra vēstījums ir 
pagalam vienkāršs – nepiecie-
šams apturēt nekontrolēto mig-
rā ciju un tālāku Francijas isla mi-
zāciju. Vislielākais pārme tums, 
ko Zemūram izsaka kreisi–li -
berālās aprindas, ir sazvērestī -
bas teoriju izplatīšana. Jo viņš 
runājot par tādu lietu,  kā grand 
replacement. Latviski – “lielā 
aizstāšana”. Ideja, ka pašreizējo 
polītisko, sociālo un garīgo pro-
cesu rezultātā Eiropas tautas 
tiekot aizstātas ar musulmaņu 
migrantiem no Ziemeļafrikas 
un Tuvajiem Austrumiem. Tas 
nevar būt! Bet mēs, latvieši, esam 
liecinieki tam, ka aizstājošā mig-
rācija pastāv. Deportēto latviešu 
vietā Latvijā ieradās “brālīgo 
republiku” pārstāvji. Šīs pār mai-
ņu sekas mēs izjūtam joprojām.

Pēc nedēļas ‒ Ziemsvētki. Vēl 
dažas dienas, un pie durvīm jau 
klauvēs 2022. gads. Mans vēlē-
jums Jaunajā gadā visiem lat-
viešiem, lai kur viņi dzīvotu, ‒ 
vien kārši noturēties, palikt savās 
vietās! Un tad jau redzēs, kā būs 
tālāk.

Jau drīz būs pagājis arī otrais 
pandēmijas gads, un Latvijai tas 
nav bijis ne viegls, ne mierīgs – 
gluži tāpat, kā visām pārējām 
Eiropas un pasaules valstīm. Šo -
ruden Latvijas vārds izskanēja 
arī visvairāk un visātrāk inficēto 
un slimojušo valstu saraksta 
augšgalā. Šis antirekords tagad 
kritis, un tikai no mums pašiem, 
no mūsu attieksmes ir atkarīgs, 
vai samazināsies to cilvēku skaits, 
kuŗi kļūst par vīrusa upuŗiem. 
Tuvojas arī Ziemsvētki – laiks, 
kad tumsa pamazām atkāpsies, 
dodot vietu gaismai. Un tomēr – 
kur meklēt prieku un gaismu, jo 
svētki paies, un ikdiena turpi-
nāsies?

Atbilde, manuprāt, ir vien-
kārša: cilvēkos un viņu labajos 
darbos. Šī gada laikā pašaizlie-
dzīgi ir strādājuši mediķi, un 
mūsu veselības aprūpes sistēma 
nav sabrukusi ne jau tikai tās 
papildu naudas un uzmanības 
dēļ, ko valdība tai veltījusi, bet   
to cilvēku dēļ, kas bieži strādāja 
un joprojām strādā uz izdegša -
nas robežas. Krize vienmēr la -
bāk par visskaistākajiem vār-
diem atklāj, kādi esam, kas 
mums ir vissvarīgākais un vēr-
tīgākais. Un, gaidot gaismu at -
griežoties, paskatīsimies sev ap -

Atrast gaismu un prieku
kārt, lai aiz rūpēm un bažām 
saredzētu mūsu cilvēku paveik-
to. Labo, talantīgo un arī pašaiz-
liedzīgo darbu saraksts patiesībā 
ir gaŗš, daudzi no šiem stāstiem 
ir tapuši ne tikai šī gada divpad-
smit mēnešu ietvarā.

Šā gada Izcilības balvas kul-
tūrā  laureāti ir komponists Pē -
teris Vasks, rakstniece un illus-
trā tore Anete Melece un Run dā-
les pils mūzejs. Kompo nists Pē -
teris Vasks  apbalvojumu  saņē-
mis par izcilu un starptautiski 
plaši atzītu māksliniecisko jaun-
radi mūzikas nozarē: spožiem 
skaņdarbu pirmatskaņoju miem, 
kuŗu vidū īpaši izceļami Se  stais 
stīgu kvartets un Otrais vijoļ-
koncerts “Vakara gaisma”, kā arī 
atskaņojumiem Latvijā un pa -
saulē. Rakstniece un illustrātore 
Anete Melece Izcilības balvu 
kultūrā  ieguvusi par spilgtu un 
pārliecinošu ieguldījumu Lat vi-
jas literātūras populārizēšanā 
ārvalstīs, par ko liecina grāmatas 
“Kiosks” plašā rezonanse, tās 
tulkojumam nākot klajā jau 17 
valodās dažādās pasaules valstīs, 
un saņemot prestižas balvas un 
nominācijas bērnu literatūras 
jomā Latvijā un ārvalstīs. Run-
dāles pils mūzejam apbalvojums 
piešķirts par profesionāli veiktu 

un starptautiski  izcili  novērtētu 
darbu Rundāles pils ansambļa 
un franču baroka stila dārza 
atjaunošanā, veidošanā un sagla-
bāšanā, un ieguvis pirmo vietu 
“Eiropas Dārzu balvas” nomi nā-
cijā “Vēsturiska parka vai dārza 
pārvaldība vai attīstība.”

“Dzirciema aptieka” Rīgā sa -
ņēmusi pasaules architektūras 
un dizaina balvu Prix Versailles 
par ēkas ārējo dizainu kategorijā 
“Veikali un komerctelpas” Eiro-
pā. Prix Versailles ir architektū -
ras balvu serija, ko ik gadu pie-
šķir labākajiem architektūras un 
vides dizaina objektiem visā pa -
saulē. Tā ir oriģināla program-
ma ar skaidru mērķi veicināt 
labāku ekonomikas un kultūras 
mijiedarbību, un balva tiek pie-
šķirta UNESCO galvenajā mīt -
nē Parīzē.

Amerikas Komponistu un au -
toru apvienības (Society of Com
posers and Lyricists)  Augstāko 
apbalvojumu katēgorijā “Izcilā-
kā oriģinālmūzika neatkarīgai 
filmai” ieguva Lolita Ritmanis par 
mūziku filmai “Dvēseļu putenis”. 

Par spīti pandēmijai šogad no -
tika, gan citā formātā, XII Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svēt-
ki, dziedātāji koŗos un dejotāji 
daudzviet turpināja mēģinā ju-

mus, cik vien tas bija iespējams. 
Pandēmija nav apturējusi Ruca-
vas sievas, kuŗu pirmais saiets 
notika Lāčpēšu dienā pirms 10 
gadiem un kuŗas darbojas čet -
rās sabiedriskajās organizācijās: 
Rucavas tradiciju klubā, Ruca -
vas amatniecības kopā, Latvijas 
Tradicionālās kultūras asociācijā 
un tradiciju kopā “Rucavas sie-
vas”. Rucavas tradiciju kluba 
vadītāja Sandra Aigare saka – ja 
mēs pašas nedarīsim, ja mēs šīs 
tradicijas neturpināsim, tad arī 
viss beigsies. Un Rucavas sievas 
turpina darboties. 

Pieminēju tikai dažus, zinā-
mākos un pamanāmākos noti-
kumus un darbus kultūrā un 
mākslā, bet dzīve un darbs tur-
pinās arī citur Latvijā. Piemēram,  
Pasaules latviešu mākslas centrā 
Cēsīs ir skatāmas vairākas jau-
nas izstādes,  visā Latvijā notiek 
koncerti, teātŗa izrādes, izstādes, 
ievērojot pandēmijas laika iero-
bežojumus. Notiek Ziemsvētku 
tirdziņi, kaut arī mazāk nekā 
parasti un,  ievērojot ierobežoj u-
mus, tomēr tie notiek. Un savu 
ikdienas darbu dara arī pārde-
vējas un policisti, pavāri un  au -
tobusu un vilcienu vadītāji.

Dzīve turpinās, un to gaišāku 
padara cilvēki – ikdienā sastap-

tie, tie, kuŗi prot pateikt labu 
vārdu, pasniegt roku, ja jātiek 
pāri kupenai vai ietve pārāk sli-
dena. Trokšņi un klaigas, ko 
rada neatrisinātie jautājumi, 
skaudība un bieži arī polītiķu 
alkas pēc slavas un varas, nereti 
traucē ieraudzīt labo un gaišo. 
Tādēļ kļūsim redzīgāki un dzir-
dīgāki, iededzot Ziemsvētku 
svecītes, un katrā nākamā gada 
dienā!
Gausi brien ausma gainīgā,
Pārstaigā nolaistiem plakstiem.
Ieliksim svecīti vainagā
Baltu starp skujiņu rakstiem.
Tumsa un aukstums rokrokā nāk
Kā naidnieki, slēgušies rindās.
Aizdegsim svecīti vainagā
Vilku mēneša trimdā.
Priecas vēsts slapstās kā vainīgā,
Taustās pa nomaļus takām.
Iedegsim svecīti vainagā,
Stāsimies blakām!

/Broņislava Martuževa/
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Nākamā gada 13. janvārī mūsu 
Baltajā namā – Nacionālajā operā 
vērsies priekškars latviešu operas 
pirmizrādei, skatuves gaitas sāks 
Jāņa Kalniņa “Hamleta” jaunie stu -
dējums. Tas tapis ar Latvijas Na -
cionālās operas Ģildes Amerikā 
ierosmi un atbalstu – ziedojumu 
vākšanas akcijā savākti gandrīz 
200 tūkstoši dolaru. Par re  žisori 
uz aicināta Berlīnē mītošā Kris tī-
na Wuss, kuŗas vārds labi pazīs-
tams ne vien Latvijas, bet Eiropas 
oper mākslas aprin dās. Pie diri -
ģenta pults – Mārtiņš Ozoliņš, scē-
no grafs – Andris Eg  lī tis, kostīmu 
māksliniece – Kris  tīne Pasternaka. 
Titullomā – Rai monds Bramanis 
un Andris Lud vigs.

Jāņa Kalniņa, komponista Al -
frēda Kalniņa dēla, dzimuša 1904. 
gada 3. novembrī Pērnavā, rado -
šā darba gaitas visai agri, jau 19 
ga  du vecumā, sākās Nacionālā 
teātŗa mūzikālās daļas vadītāja   
un diri ģenta postenī, bet par pašu 
lai mīgāko sava mūža laiku viņš 
dēvējis tos desmit gadus – no 
1933. līdz 1944. –, ko nostrādājis 
Latvijas Nacionālajā operā. Šai 
radošā pacēluma laikā arī tapu -
šas trīs operas, tostarp “Hamlets”,  
kas veltīts tēvam,un vēl, protams, 
baleti, vokālā un instrumen tālā 
kamermūzika, kā arī koŗmūzika. 

1944. gadā komponists dodas 
trimdā, un par viņa nākamā dzī-
ves posma mītnes zemi kļūst Ka -
nada. Jāņa Kalniņa mūža māj -
vieta kopš 2001. gada nu ir Rīgā, 
Meža kapos. Viņa “Hamlets” uz 
Nacionālās operas skatuves at  grie -
žas trešoreiz (pirmizrāde 1936. 
gadā, otrais iestudējums 1943. ga -
dā, pie diriģenta pults esot pašam 
komponistam), bet 2004. gadā, 
svinot skaņraža 100 gadu jubi -
leju,  “Hamletu” izrādīja Bauskas 
pilsdrupās (diriģents – Viesturs 
Gailis, režisors Guntis Gailītis). 

“Būs balta izrāde”
Režisore Kristīna Wuss intervijā Ligitai Kovtunai

Īsi pirms šobrīd nozīmīgā noti-
kuma (jebšu ikkatrs latviešu na -
cionālās operas iestudējums tie -
šām ir nozīmīgs notikums!) uz 
sarunu aicināju režisori Kristīnu, 
kuŗas darbi uz Latvijas skatuvēm 
tapuši jau daudzu gadu gaŗumā.

K. W.  Tiešām, mans ceļš uz Na -
cionālās operas skatuvi sākās lai-
kā, kad mūsu operteātris bija 
restaurācijā, tātad operu izrādes 
notika citur. Šai laikā tapa Orfa 
“Orfejs” ar Krišjāni Norveli, Ingu 
Kalnu un Elīnu Garanču, tapa 
Hendeļa “Alčīna” un  “Rinaldo”, 
Mo  carta “Dons Žuans”, ko iestu-
dēju jau uz atjaunotās Operas 
skatuves, 1996. gadā Beletāžas zā -
lē iestudēju Šū  berta “Ziemas ceļu” 
ar Antru Bi  gaču un Sergeju Mar-
tinovu. Jau najā Rīgas teātrī tapa 
“Voiceks” ar Ivaru Stoninu gal ve-
najā lomā. Bija Zigfrīda Lenca 
dzejas izrāde, kam choreografiju 
veidoja Agris Daņiļevičs ar savām 
“Dzirnām”. Viņš veidos arī “Ham-
leta” choreografiju, Agris prot 
strā dāt ar dvēselēm, izsakot tās     
ar kustību mākslas līdzekļiem.

Vai aicinājums režisēt šo 

“Hamleta” izrādi nāca kā 
pārsteigums?

Jā, gan! Jutos pārsteigta, kad 
kādā svētdienas pēcpusdienā 
man piezvanīja Egils Siliņš un 
izteica šo piedāvājumu. 

Vai daudz un ilgi bija jāpār-
domā par piekrišanu?

 Pirmām kārtām gribēju redzēt 
operas klavieŗizvilkumu, un man 
atsūtīja kopiju no tā, ko savulaik 
rakstījis pats Jānis Kalniņš ar savu 
roku. Man tik ļoti patika šis rok-
raksts, gluži grafiski. Un šī pie-
vilcīgā, “mājīgā” sajūta – kad ta -
gad esam raduši redzēt vien da -
torā rakstītas notis. 

“Hamletā” ir daudz lomu un 
daudz stāstu, turklāt Kalniņa 
opera esot visai īsa – kā to visu 
“iedabūt” vienā izrādē? Tas vēl jo 
vairāk ieinteresēja. 

Vai jums sanāca redzēt 2004. 
gada iestudējumu?

Diemžēl ne, jo nule biju pa -
beigusi darbu pie operas “Ri  nal-
do” un bija jādodas atpakaļ uz 
Vāciju, kur gaidīja citi darbi. 

Kā notika mākslinieku izrau-
dzīšanās? 

 To nenosaku es, bet gan Egils 
Siliņš un Mārtiņš Ozoliņš. Tur -
klāt – vācu teātros esmu pieradusi 
strādāt ar vienu sastāvu. Šai izrā -
dē Rīgā daži solisti dziedās trīs 
lomas. Režisoram ir “jākombinē” 
un jārēķinās ar to, ka ikkatrs so -
lists ir ar savu individuālitāti. Pie -
mēram, katrs citāds būs Jāņa 
Apeiņa un Richarda Mačanov - 
s ka karalis, un līdz ar to īstenībā  
arī katra izrāde veidosies citāda. 

Un vēl – izrāde būs izteikti cho-
reografiska, septiņas sirdsapzi -
ņas, piecu vīru – Hamleta, Klau-
dija, Polonija, Laerta un Horā - 
cija – un divu sieviešu – Ofēlijas 
un Ģer   trūdes – tiks izspēlētas 
choreografiski. Šīs sirdsapziņas 
veidojis Agris Daņiļevičs.

Interesanti – šīs sezonas dra-
matisko teātŗu izcilākajā izrā - 
dē – Dailes teātŗa “Smiļģi” ti -
tulvaronis arī tiek izspēlēts ļoti 
choreografiski, turklāt – sešos 
tēlos! Vai tas būs tā sauktais 
“ceļojošais sižets”, kādi mēdz 
tapt neatkarīgi cits no cita vienā 
laikā un dažādās vietās...

Neesmu diemžēl šo izrādi re -
dzējusi, bet – tā tiešām notiek!

Izrādes tapšanas laiks sakritis 
ar ļoti sarežģītu situāciju pa -
saulē, un tomēr bijis iespējams 
visu paveikt, kā iecerēts!

Jā, galvenokārt pateicoties ļoti 
labi saplānotam darbam, kas, ra -
dot operas izrādes, vienmēr ir sa -
režģīts un laikietilpīgs. Visi mū  su 
operteātŗa posmi strādā precīzi, 
gan šuvēju cechs, gan scēnogra-
fijas veidotāji, visi! Izrāde tiešām 
tapusi īsā laikā, ņemot vērā arī    
to, ka man ir vairāki citi plā notie 
un iesāktie darbi. Jāteic arī, ka lok
dauns neizjauca nevienu, nevie -
na izrāde netika ne atteikta, ne 
pārcelta. Strādāju arī izglītības 
jomā, esmu producente, līdz ar  
ko pati varēju vadīt savu darba 
ritmu. Protams, nāca klāt lietas, 
kas režisoram “normāli” nav jā -
dara, bet – viss bija paveicams, pat 
Bavārijā, kur pandēmijas laikā 
valdīja ļoti stingri noteikumi. 

Ar kostīmu mākslinieci Kristīni 
Pasternaku un scēnografu Andri 
Eglīti pirmoreiz tikāmies 2020. 
gada augustā Ziedoņdārzā zem 
kupliem ozoliem, jo telpās ne -
drīkstēja. Lasīju, ka šī parka vei-
došana sākta 1935. gadā, tai pašā 
laikā, kad Kalniņš rakstīja savu  
Hamletu”... (Operu komponists 
iesāka 1935. gadā Rīgā un pabei
dza Zalcburgā. – L. K.) Interesan -
ta sakritība, vai ne? Tad ti  kāmies 
atkal – Vērmaņdārzā, nu jau pie 
kūku paviljona “Amē lija”! Visus 
darbus izrunājām ātri un kon-
struktīvi, bija jārēķinās, ka man 
atkal jādodas prom un neko ne--
var atlikt uz pēdējo brīdi. Pēc di -
viem mēnešiem visu ainu ska tu-
viskos risinājumus jau prezen-
tējām Operas Jaunajā zālē. Mēģi-
nājumi sākās 9. novembrī, līdz 
tam bija cītīgi strādājis “mūzikā-
lais cechs”. Sadarbība patiešām 
notikusi ļoti labā radošā saskaņā. 

Tiktāl par darba praktisko 
pusi, bet kur un kā smēlāties 
iedvesmu? 

 Daudzas nianses “atradu” pie 
Baltijas jūras, gan ne Latvijas, bet 
Vācijas krastā, klausoties Jāņa 
Kalniņa mūziku. Tostarp arī tel-
pisko konstellāciju, kur savijas 
reālitāte ar fantāziju. Un vēl – būs 
tā sauktā skatuves ripa, tātad īsās 
ainas nebūs jāpār trauc ar priekš-
kara nolaišanu, kas tomēr izklie -
dē skatītāju uzma nību. Būs atvēr-
tās pārbūves, kas, protams, prasa 
labu technisko izmaņu. Šī būs 
mana otrā “ripas pieredze” – pir-
mā bija ar “Kar me nas” iestudē-
jumu Magde bur gā.

Jūsu “Hamleta” vēstījums?
Būs laika tunelis, ledus lauskas, 

“zelta pavediens” – septiņas sirds-
ap ziņas, atkušņa laiks, kuŗā cil-
vēkam jāizšķiras starp labu un 
ļaunu, atrodot šai spriedzē savu 
pareizo virzienu. Būs balta izrā -
de, kas rauga Hamleta pretrunās 
atrast gaišo ceļu. Poētiskā veidā,  
jo uzskatu, ka teātrī neiederas 
naturālistiski elementi, ka vērtība 
ir tad, ja vēstījums ir uzlikts uz 
mākslas sliedēm. 

Un visbeidzot – no sirds patei-
cos visiem, kas dāsni un daudz-
veidīgi atbalstīja izrādes tapšanu!

Kristīna Wuss: “Būs laika tunelis, le  dus 
lauskas, “zelta pavediens” – septi ņas 
sirds apziņas, atkušņa laiks, kuŗā cilvē
kam jāizšķiras starp labu un ļau  nu, 
atrodot šai spriedzē savu pa  reizo virzie
nu. Būs balta izrāde, kas rauga Hamle
ta pretrunās atrast gaišo ceļu.”

Skats no izrādes tapšanas gaitas

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”



LAIKS 132021. gada 18. decembris – 2022. gada 7. janvāris

Lūdzam atsaukties!
Gatavojoties Eslingenas Dziesmu svētkiem – 75, kas notiks nā -

kam  vasar – no 16. līdz 19. jūnijam Vācijā, pilsētā pie Nekāras, kur 
atkal iecerēta bagāta un daudzveidīga kultūras programma, 
aicinām jūs talkā! 

Lai svētkus kuplinātu, to oganizātori lūdz pārskatīt gan bijušo 
eslingeniešu, gan arī citu DP nometņu latviešu privātos vai bied-
rību 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 vis-
dažādākās emocijas, sākot ar gaidāmo satikšanās prieku, satrau-
kumu, gatavojoties svētkiem, un beidzot ar atvadu asarām, kad 
svētki norimuši, bet atmiņas palikušas. 

Ļoti gaidīsim!
Vēstules (pārfotografētas vai ieskenētas), lūdzu sūtiet uz redak-

cijas e-pastu: redakcija@laiks.us, redakcija@brivalatvija.lv

Šī publikācija sagatavota ar Mediju 
atbalsta fonda fi  nanciālu at  bal stu no 
Latvijas valsts budžeta lī   dz ek ļiem. Par 
publikācijas  saturu at  bild biedrība 
“Laiks-BL”

Kāds jums bijis aizvadītais 
gads?

Aizvadīts gads un divi mē  neši 
Diasporas vēstnieces amatā aizri-
tējis, pildot šos patiesi godpilnos 
pienākumus, kas saistās ar latvie-
šu sabiedrību pasaulē, tās dzīvi un 
darbību. Ja aizvadītā gada Ziem-
svētkos, kad arī notika mūsu in -
tervija, likās, ka pamats zem kā -
jām vēl nav pietiekami pārlie ci-
nošs, tad šogad mans priekšstats 
par diasporu, par to, kā tā “elpo”, 
dzīvo, strādā, ko tā sagaida no 
mums, Latvijā, ir daudz plašāks.

Protams, traucējis tas, ka ne -
varējām tikties klātienē, gluži cil-
vēciski izrunāties. Noteikti svarī-
gas bija tikšanās arī ar Eiropas 
diasporu – viena lieta ir lasīt ziņas 
un zūmot, bet pavisam cita – tik-
ties ar cilvēkiem klātienē, kad var 
ļauties emocionālai sarunai tuv-
plānā, atbildēt uz jautājumiem, 
un, neraugoties uz pandēmiju, 
man bija iespēja tikties klātienē   
ar Vācijas un Lielbritanijas lat vie-
šu organizācijām, un liels prieks 
bija piedalīties Amerikas latviešu 
apvienības 70. jubilejas kongresā 
Čikāgā šoruden. Šīs tikšanās bija 
bezgala iedvesmojošas! Par ALA 
jubilejas pasākumu – protams, 
biju sekojusi līdzi visām ALAs 
dar bības norisēm, un tomēr – sa -
tiekoties un sarunājoties ar cil-
vēkiem, kas visu šo sarežģīto laiku 
turpinājuši darīt ļoti svarīgo dar-
bu, bijuši gluži pārņemti ar lat-
viešu lietu, neatslābstot ne mirkli, 
saproti, ka tas ir apbrīnas un at -
balsta vērts. Kad klausījos ALAs 
aktīvistu atskaites ziņojumos par 
padarīto, mani visvairāk emo cio-
nāli uzrunāja un arī iedvesmoja 
viņu bieži jautātais: “Ko vēl mēs 
varētu darīt Latvijai?”, “Kā vēl mēs 
varētu palīdzēt?”.

Skaidrs, ka, visas diasporas or -
ganizācijas būs aicinātas  aktīvi ie -
saistīties,  gatavojoties 2023. ga  da 
lielajam kultūras notikumam – 
Vispārējiem Dziesmu un deju 
svēt kiem, tajā pašā gadā orga ni-
zējot un aktīvi aicinot uz Lat vijas 
diasporas zinātnieku kongresu 
Rīgā, un,  protams, atbalstot un 
līdzdarbojoties Latvijas centie -
nos,  kandidējot uz ANO Drošī -
bas padomes nepastāvīgā locekļa 
vietu. Nākamais gads būs laiks, 
kad latviešu diaspora rādīs savus 
talantus Eslingenas dziesmu un 
deju svētku 75.jubilejas koncertos 
un XV Vispārējos latviešu dzies-
mu un deju svētkos Minesotā. 

Droši vien allaž svarīgākais 
bijis jautājums arī par finan-
cējumu diasporai?

Esam gandarīti, ka šī gada jan-
vārī tika apstiprināts Plāns dar-
bam ar diasporu un attiecīgi arī 
budžets šī plāna ieviešanai, kas 
dod mums iespējas kaut neilgā 
perspektīvā, tomēr triju gadu 
gaŗumā būt drošiem par valsts 
financējumu un attiecīgi plānot 
diasporas aktīvitātes. Aktīvi šo 
laiku ir darbojusies Diasporas 
konsultātīvā padome, un allaž 
esmu uzsvērusi tās biedriem, ka 
ļoti, ļoti nepieciešams ir visu 
valsts, nevalstisko organizāciju  
un diasporas biedrību koordi-
nējošais darbs. Diasporas polītikā 
ir iesaistītas daudzas valsts insti-

Gads ar daudz mājasdarbiem
Latvijas Ārlietu ministrijas Īpašo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos 

Elita Gavele intervijā Ligitai Kovtunai

tūcijas, un labam rezultātam ir 
vajadzīga saliedēta, saskaņota rī -
cība, vienkārši izsakoties, lai labā 
roka zina, ko dara kreisā, lai neno-
tiek tā sauktā pārklāšanās, kad 
vairākas institūcijas īstenībā dara 
vienu un to pašu. 

Nule aizritēja arī kārtējais – 
septītais PLEIF – Pasaules lat-
viešu ekonomikas un innovā -
ciju forums.

Ļoti produktīvs diasporas inspi-
rēts pasākums ar vairāku gadu 
iestrādēm! Bijām sasparojušies  
uz foruma norisi klātienē, ar pla -
šu apmeklētāju loku, dzīvām un 
vērtīgām klātienes diskusijām …  
Dzīve nodiktēja savu, un diemžēl 
jau otro gadu PLEIF notika at -
tālināti. Taču – joprojām ļoti sa -
turisks un organizatoriski lieliski 
novadīts pasākums, par ko vis lie-
lāko paldies vēlos pateikt PBLA 
un izpildkompanijai ERDA, ar 
kuŗiem strādājām ciešā sazobē. Ja 
iepriekšējie PLEIF bija vairāk 
veltīti investīciju piesaistei, Lat-
vijas tautsaimniecības reklamē-
šanai, šis bija ļoti koncentrēti 
vērsts tieši uz Rīgu, Rīgas reģiona 

attīstību, uzsverot, ka liela, pat 
izšķiroša nozīme visas valsts attīs-
tībā ir tam, cik cieši sadarbojas 
galvaspilsēta ar valdību. Liels pa -
godinājums bija Valsts prezidenta 
Egila Levita klātienes ierašanās  
un runa foruma studijā. Viņa, kā 
arī Ministru prezidenta Krišjāņa 
Kariņa un Ārlietu ministrijas par-
lamentārās sekretāres Zandas 
Kal niņas-Lukaševicas, Rīgas gal-
vas Mārtiņa Staķa klātbūtne ap -
stiprināja, cik augstā nozīmībā 
Latvijas valstī ir diasporas iesaiste 
Latvijas ekonomiskajos un taut-
saimniecības jautājumos. 

Ja man jāpasaka, kas šogad bija 
tas spilgtākais forumā, ar pārlie-
cību teikšu – spožā dalībnieku 
plejāde, kuŗus dzirdējām un re -
dzē jām,  gan uzstājoties ar ziņo-
jumiem,  gan interesantās deba -
tēs. Un vēl arī to, ka Latvijas cil-
vēki, kuŗi ir guvuši lielus panā-
kumus biznesā, nebaidās atgriez-
ties Latvijā un pārnest savu biz-
nesu, iegūto pieredzi un būt tik -
pat veiksmīgiem Latvijā, dot savu 
pienesumu Latvijas ekonomikā. 
Par šiem pozitīvajiem stāstiem ir 

jārunā vairāk, jā  rak-
sta, lai tie nepaliek 
vien kārtējā foruma 
apritē. 

Jūs teicāt – “PLEIF 
satiku gudru cilvē-
ku plejādi”. Jūs pie-
kritīsiet, ka dau-
dzus no viņiem “iz -
auklējusi” tieši trim-
da jeb diaspora? 
Nu, piemēram, sa -
biedriskos darbi-
nie kus, kā līdzšinē -
jā PBLA priekšsēde 
Kristīne Saulīte, 
ALAs jaunais priekš-
sēdis Mārtiņš An -
dersons…

...un Pēteris Blum-
bergs, kuŗš vairākus 
gadus ar stiprām ro -
kām vadīja ALAs 
komandu kopā ar 
tiešām spožiem dar-
biniekiem, kuri nā -
kuši no trimdas jau-
nāko paaudžu ap -
rin dām un kuriem 
pievienojušies vēlā-
kos gados aizbrau-
kušie tautieši. Tas ir 
spilgts apliecinājums 
tam, ka ne vien Tēv-
zemē – arī citur pa -
saulē latvietis var iz -
kopt savu perso nību, 
izveidot karjeru un 
iesaistīties sabied ris-
kajā darbā, kas sai s-
tīts ar Latviju un 
latviešiem. 

Ļoti, ļoti gribas, 
lai nākamais gads 
izdotos labāks par 
aizvadīto, jo mums 
priekšā tik lieliski 
notikumi – Eslin ge-
na – 75, XV Dzies-
mu un deju svētki 
ASV, Minesotā…

… un vēl arī Spot
light Latvia Losan-
dželosā, 1. aprīlī. Es 
jau minēju tos patiesi 
lielākos pieturpunk-

tus, kuŗiem gatavojas ne tikai 
diaspora plašā pasaulē, bet arī 
Latvijā. Bet ne mazāk svarīgs ir 
mūsu ikdienas darbs, veicinot 
pla šāku diasporas, īpaši jaunās 

pa  audzes iesaisti diasporas lietās. 
Ar lielu gandarījumu varu uz - 
teikt ļoti ciešo ikdienas sadarbību 
ar mūsu partneŗiem – kā diaspo-
ras organizācijām tā diasporas 
polītikā iesaistītajām Latvijas mi -
nistrijām. 

Mūsu nākamā tikšanās, acīm 
redzot, būs 2022. gada 13. jan-
vārī Latvijas Nacionālajā operā, 
kad pirmizrādi piedzīvos Jāņa 
Kalniņa opera “Hamlets”. Īste-
nībā – tapusi kā viens liels dias-
poras projekts: autors kopš 
1944. gada dzīvoja un radīja Ka -
nadā, iestudējuma financiālo 
nodrošinājumu sagādāja LNOB 
Ģilde Amerikā, tātad mūsu 
diaspora aiz okeāna, režisore 
būs Vācijā mītošā Kristīna Wuss, 
kuŗai jau spilgtas pēdas Latvi -
jas teātros kopš 1990. gadu 
sākuma…

Protams, esmu iegādājusies 
biļetes uz pirmizrādi, un būšu kāt! 
Vēl jo vairāk – man trimdas at  -
balstītie latviešu operu iestudē-
jumi saistās ar gluži personisku 
izjūtu, jo Bruno Skultes “Vilkaču 
mantinieces” iestudējuma 2011. 
gadā režisore bija mana mīļā 
māsa Ināra Slucka. Kopš tā laika 
es ļoti labi zinu, kas ir LNOB 
Ģilde Amerikā un ko tā spēj pa -
veikt. Ceru gan, ka Kalniņa “Ham-
letu” biežāk varēsim skatīt uz 
mūsu operteātra skatuves ne kā 
“Vilkaču mantinieci” ar tās bur-
vīgo mūziku un scēnografiju. 

Tā kā mana intervija ir gada 
izskaņā, vēlos visiem, visiem plašā 
pasaulē novēlēt veselību, tas šo -
brīd galvenais! Novēlu saglabāt to 
pašu darba sparu, ideju bagātību, 
darbošanās prieku un mīlestību 
uz savu vienīgo Dzimteni, Latviju! 
Tikai kopā strādājot, labu domu 
vadīti, mēs esam stipri! Lai mums 
patiesi labs nākamais gads! 

Elita Gavale: “Latvijas cilvēki, kuŗi ir guvuši 
lielus panākumus biznesā, nebaidās atgriez
ties Latvijā un pārnest savu biznesu, iegūto 
pieredzi un būt tikpat veiksmīgiem, dot 
savu pienesumu Latvijas ekonomikā. Par 
šiem pozitīvajiem stāstiem ir jārunā vairāk, 
jāraksta, lai tie nepaliek vien kārtējā foru
ma apritē. ”
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DIĀNA 
JANCE

Valsts svētku priekšvakarā, mig-
lainā Latvijas rudens rītā sazi nā-
jāmies ar jaunu latviešu kompo-
nisti tāltālā zemē, kur šobrīd ir 
pavasaris, dzied putni, zied viole-
tas džakarandas un dzīvo ap 20 
tūkstošiem latviešu izcelsmes ie -
dzīvotāju. Austrālijas latvietes 
ELLAS MAČĒNAS, kura dzimu-
si 1991. gadā Sidnejā, abas vecmā-
miņas un abi vectētiņi ir dzimuši 
pirmskaŗa Latvijā. Apbrīnojama 
ir jaunās, talantīgās komponistes 
dziļā latviešu kultūras izjūta, rai -
ta, skanīga un bagāta ir latviešu 
valoda. Pašlaik Ella vēl atrodas 
sava ceļa sākumā, tomēr viņas 
mūziku jau pamanījuši kritiķi un 
klausītāji. 2017. gadā komponiste 
Ella Mačēna saņēma Pasaules brī-
vo latviešu apvienības (PBLA) 
Atzinības rakstu par latviešu mū -
zikas veicināšanu Austrālijā. Cil-
di nājumā īpaši uzsvērts, ka kom-
poniste savā daiļradē, kuru klau-
sās gan latvieši, gan plaša publika, 
iekļauj latviskus elementus. Koŗa 
skaņdarbi “Ar Dieviņu” (2015), 
“Noriet saule vakarā” (2014) un 
“Svešās zemes vējš” (2016– 2017) 
atzīti par izciliem. 

Kā sākās jūsu ceļš mūzikā?
Mēs esam ļoti mūzikāla ģime-

ne, kopā ar vecākiem, māsām un 
brāli bērnībā daudz mūzicējām. 
Kad bijām mazi, jau toreiz mani 
vecāki bija ļoti aktīvi latviešu sa -
biedrībā, spēlēja teātrī, spēlēja mū -
ziku tautas dejām un  danču va -
karos, dziedāja arī korī. Paps An -
drejs spēlēja klasisko ģitaru, bieži 
gājām uz koncertiem. Viens no 
vecāku pēdējo gadu lielajiem mū -
zikālajiem notikumiem bija ie -
stu dējums  “Kabarē de Rīga”, kuŗā 
mamma Viktorija bija arī mūzi-
kālā vadītāja. 

Kad paaugos, biju vienpadsmit, 
divpadsmit gadus veca, sāku pie-
dalīties koncertos, spēlēju klavie-
res un dziedāju. Vēlāk sākām mū -
zicēt kopā ar labu draugu Ivaru 
Štubi, kuŗš, starp citu, pašlaik dzī-
vo Rīgā. Spēlējām ģitaru un dzie-
dājām latviešu tautasdziesmas, 
dažādas vecas melodijas. Sākām 
arī komponēt un aranžēt vecās 
latviešu melodijas, lai tās kļūtu 
mūsdienīgākas, tās pat izklausījās 
vairāk kā pop dziesmas. 

Mans pirmais instruments bija 
vijole, to spēlēju no divu līdz pat 
deviņu gadu vecumam. Tā jau no 
agrām dienām manas ausis dzīvi 
klausījušās  mūziku, un tas ļoti 
pa  līdzējis komponējot. Latviešu 
sa  biedrībā, latviešu sestdienas 
sko lās vienmēr ir bijusi dziedāša -
na un mūzika. Kad paaugos, mani 
ieinteresēja arī populārā mūzika,  
un pati mācījos spēlēt klavieres. 
Pētīju, kā rokas kustas pa klavieŗu 
taustiņiem, kā šīs kustības saskan 
ar melodijām, ko dziedāju. 

Kolledžas pēdējās klasēs par 
izvēles priekšmetu izvēlējos kom-
pozīciju, un noslēguma darbā ie -
sniedzu savu skaņdarbu. Biju 
starp tiem 24 studentiem, kuŗiem 
izdevās iegūt visaugstāko atzīmi 
komponēšanā, dziedāšanā vai spē-
  lēšanā, un mums bija dota ie  spēja 
atskaņot savu mūzikas sa  cerē ju-
mu Sidnejas Opernamā. Manu 
kompozīciju uz Sidnejas Operas 
lielās skatuves izpildīja seši dzie-
dātāji, to atskaņoja stīgu instru-

Kultūra liek kilometriem sarukt
menti, arī klavieres un klasiskā 
ģitara. 

Protams, es vienmēr zināju, ka 
mūzika man ir nozīmīga,  un pa -
mazām sapratu, ka radīt mūzi  ku 
man ir viegli, komponējot neuz-
traucos, tieši otrādi –  tā ir ļoti brī-
va sajūta. Pēc skolas iestājos uni-
versitātē. Ceļš turpinājās, pie da-
lījos meistarkursos, tie deva ie  spē-
ju komponēt gan Sidnejas sim-
foniskajam orķestrim, gan vai  rā-
kiem koŗiem un ansambļiem. 
Kopš tā laika nāk daudz pasū tī-
jumu, un tie joprojām nebeidzas. 
Mācu arī kompozīcijas klasēs 
Sidnejas universitātē un Sidnejas 
konservātorijā, arī divās skolās. 
Mans ceļš mūzikā bijis ļoti dabīgs, 
tā vienkārši notika.

Vai Austrālijas valsts atbalsta 
studentu radošos meklējumus, 
mūziku? Domāju, ļoti daudzās 
zemēs nav iespējams klausīties 
sava darba atskaņojumu uz lie-
lās skatuves vēl pat pirms augst-
skolas.

Līdzīgi kā mūzikā, Austrālijā arī 
labākajiem mākslas studentiem 
reizi gadā ir liela un nozīmīga 
izstāde. Tomēr domāju, ka valsts 

neatbalsta tik daudz, cik tas būtu 
vajadzīgs. Reiz kāds studiju biedrs 
man vaicāja: “Kā tas gadījies, ka 
tev ir tik daudz pasūtinājumu, vai 
arī man būtu vērts kļūt par kom-
ponistu?” Man liekas, viņš domā-
ja, ka varētu sākt komponēt,  un 
tas vienkārši tā notiks… Bet es 
esmu ļoti grūti un cītīgi strādā -
jusi, lai man izdotos. Nedomāju, 
ka tā būtu noticis, ja vienkārši 
sēdētu dīvānā un sapņotu, ka visi 
tie ansambļi tik nāks un pasūtīs 
tavu mūziku. Tā nenotiks!

Varbūt tieši latviskās saknes ir 
palīdzējušas izlauzt ceļu – bijāt 
citāda, interesantāka...

Tā tas gan varētu būt. Ļoti bieži 
pavisam nepazīstami cilvēki man 
sūta e-pastus vai Facebook ziņas: 
braucot automašīnā, dzirdējuši 
radio kādu no maniem skaņ-
darbiem. Klausoties esot bijusi 
jāapstādina mašīna, bijuši tik aiz-
kustināti, pat sākuši raudāt. Lī -
dzīgas vēstules nāk samērā bieži, 
tās saņemt ir interesanti. Man 
pašai liekas, ka mūzika, ko rakstu, 
ir diezgan latviska. Mani ļoti ie -
spaido Pēteŗa Vaska mūzika, viņš 
ir tik ieinteresēts par pasauli … 
Vaska mūzika ir aizkustinoša un, 
kad klausos viņa skaņdarbus, ne -
gribas darīt neko citu, acis ir pil-

nas asarām. Nē, tādos brīžos ne -
esmu bēdīga, mūzika tikai uz 
brīdi aicina pasēdēt un padomāt 
par dzīves gaitu, tā ir kā meditācija. 
Domāju, ka arī manā mūzikā 
dažubrīd ir ietapušas līdzīgas ska-
ņas. Tā es varētu skaidrot to, ka 
cilvēki raksta – oo, man bija jā -
apstādina automašīna, lai klau-
sītos... Tādas vēstules man ir ļoti 
liela dāvana.

Vēl mani ļoti iespaido arī Ērika 
Ešenvalda mūzika, viņš ir fantas-
tisks komponists. 

Pie kā strādājat pašlaik?
Strādāju pie maģistra darba. 

Manis komponēto nopietno mū -
ziku lielā mērā iedvesmojusi po -
pulārā mūzika. Diplomdarbā 
aplūkoju “intimitāti” kā populārās 
mūzikas dziedātāju –  dziesmu 
autoru galveno pazīmi. Savos no -
pietnās mūzikas darbos lietoju šo 
intimitātes estētiku. Drīz sākšu 
komponēt jaunu skaņdarbu Rī -
gas Doma koŗa skolas meiteņu 
korim “Tiara”, viņu jubilejas kon-
certam nākamgad. Tas ir koris ar 
tik fantastisku skaņu! Vēl kom po-
nēju skaņdarbu Sidnejas ka  mer -
korim. Viņi jau agrāk daudz os 
koncertos ir dziedājuši manu 
skaņdarbu “Stāvi, stīvi,  ozoliņ” – 
un nu prasa jaunus darbus, jo šis 
klausītājiem ļoti patīkot. 2022. 

gada maijā notiks Kanberas mū -
zikas festivāls, rīkotāji ir pasūti-
nājuši jaunu darbu, tas būs kādas 
15 minūtes gaŗš. Nākamgad man 
būs arī iespēja strādāt vairākos 
festivālos, sniegt kompozīcijas 
mei starklases. Iespējams, ka strā-
dāšu arī pie sava pirmā lielā vi -
joļkoncerta.  2022. gadā paredzēts 
jauns pirmatskaņojums simfo-
niskajam orķestrim Sidnejas 
opernamā.

Kā jūs raksturotu latviskumu 
savā mūzikā?

Esmu mūziķe un latviete. Lat-
vietim jau pienākas būt mūzi-
kālam! Esmu komponiste Sidne-
jā, daudz strādāju pēc orķestru, 
ko ŗu, arī stīgu ansambļu un kvar-
tetu, solistu pasūtinājumiem. 
Ko mponēju tiešām daudz, liela 
saistība ir ar Latviju, arī ar Kana-
das latviešiem. Esmu daudz kom-
ponējusi skaņdarbus latviešu va -
lodā, latviešu tautasdziesmas, bet 
man pašai vēl svarīgāk –  mana 
vecmamma Aina Andersone, ma -
nas mammas mamma,  ir sa  raks-
tī jusi vārdus,  un nupat pabeidzu 
komponēt vēl vienu dziesmu 
korim. Esmu pateicīga un pago-
dināta par Austrālijas latviešu 58. 
Kultūras dienu koŗa pasūtinā ju-
mu. Diasporas svētkos, Dziesmu 
svētku laikā izskanēja dziesma 
“Vecmāmiņa svešumā” –  par vi -
ņas dzīvi, par izceļošanu uz Aust-
rāliju. Trešā dziesma, kuŗu nupat 
pabeidzu – “Novakarē” – ir atmi-
ņas par viņas dzīvi un par visu,   
ko piedzīvojusi. Kad nu novakare 
tuvojas, viņa var pasēdēt un ka -
vēties atmiņās. Tie ir ļoti skaisti 
vārdi, ļoti aizkustinoši. “Novakare” 
ir veltīta manai māsai Annai Ma -
čēnai, to klavieŗu un koŗa pa -
vadījumā dzied soliste.

Jā, latvietība... Latvijas melodi-
jas, folkloras melodijas ietek ma -
nās mūzikas kompozīcijās. Cil-
vēki bieži saka – manā mūzikā 
varot sajust īstu latviešu sajūtu,  
un ne vienmēr tā ir mūzika ar 
vārdiem. 

Jums ir tik raita latviešu valo-
da...

Paldies! Mājās mēs runājam lat-
viski, un, kad biju maza, tēvs ar 
mani vispār nerunāja, ja nerunāju 
latviski. Kādreiz tas bija diezgan 
grūti, bet tagad esmu pateicīga. 
Pēdējos divus gadus atkal dzīvoju 
pie vecākiem. Ikdienā mēs tiešām 
runājam latviski,  man bijis daudz 
iespēju praktizēties.

Latviju no Austrālijas šķir 
kilometru tūkstoši...

 Kā bērnam man Latvija likās 
mītiska zeme, katru sestdienu mā -
cījāmies latviešu skolā par Latviju. 
Pirmo reizi Latvijā biju 17 gadu 
vecumā, 2008. gadā. Atceros, pēc 
gaŗā ceļojuma nāca miegs, bet jau 
pirmajā dienā staigājām pa Vec-
rīgu, redzēju debesīs tik skaistas 
krāsas... Un tad, atceros, pirmo 
reizi ieraudzīju Brīvības piemi-
nekli. Likās, ir jāapstājas un jā -
skatās. Pieminekli biju redzējusi 
tikai latviešu skolas grāmatas bil-
dēs. Tas bija, aizkustinošs brī dis, 
biju ļoti saviļņota un jutu dziļu 
kopību ar manu, ar Latvijas kul-
tūru. Kopš tā brīža, Latvija vairs 
neliekas esam tik tālu.

Esmu domājusi par to, ka man 
nav tādas vienas vietas, kas mani 
īpaši aizkustinātu. Vecvecāki nāk 
no dažādām pusēm –  no Krus t-
pils, Līvāniem, Liepājas, Mazsala-
cas un Dubultiem Jūrmalā. Esam 
apciemojuši daudzas vietas un, 
piemēram, Dubultos, pie jūras, 
domāju par sava vectēva bērnības 
laiku.. Tā ir pavisam citāda sajūta, 
nekā atrodoties kaut kur citur. 

***
Nobeigumā Ellas vecmāmiņas 

dzejas rindas – “Mans dzimtas koks 
izaudzis varens un stalts, .../ sirds 
vēl ilgst pēc dzimtās puses, tur vē 
lētos aizvest dzimtu manu, lai Lat
vijas siltums sasilda mūs”. Liekas,  
no tālās Austrālijas tik latviskais 
siltums sasilda mūs visus – lat-
viešus Latvijā, Amerikā, Kanadā, 
Zviedrijā... it visur pasaulē.Ar ģimeni

Aina Andersone
NOVAKARĒ

Kāds klusums, kāds miers man 
sirdī, 
Kā Svētvakars bērnībā; 
Nu sasniegta novakare, 
Laiks kavēties atmiņās. 
 
Tur bērnības atmiņas mijas, 
Ar jaunības nemieru; 
Ar neziņu, kurp tālāk doties, 
Kur atrast laimi sev. 
 
Stāv līgava balti tērpta, 
Skan dziesmas Dievnamā, 
Tiek gredzeni mīti, un solījums 
dots, 
Kas saistīja mūs uz mūžu. 
 
Dzīves ceļš ne vienmēr ir gluds, 
Ir dienas baltās un nebaltās – 
Nu vientulības stundās klusās. 
Šīs takas var pārstaigāt. 
 
Tad dzīves novakarē 
Par visu var pateikties, 
Par ceļu nostaigātu – 
Par tā skaistumu. 
 
Nu atskatos un tālāk eju 
Pa taku nolemto; 
Ar pateicību sirdī – 
Līdz saulrietam Mūžībā.
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MĀRIS 
BINDERS

ANDRIS NELSONS
ASV
6., 7., 8., 13., 14., 15., 

16.  janvāris, 24., 25., 26.  feb-
ruāris Andris Nelsons un Boston 
Symphony Orchestra, Symphony 
Hall, Boston, MA

Vācija
20., 21., 23., 27., 28. janvāris, 

3., 4.  februāris Andris Nelsons 
un Gewandhausorchester Leip
zig, Gewandhaus zu Leipzig

10.  februāris Andris Nelsons 
un Gewandhausorchester Leip
zig, Isarphilharmonie, München

AINĀRS RUBIĶIS
Vācija
1.  janvāris, Jaunā gada kon-

certs, Ainārs Rubiķis un Orche
ster Der Komischen Oper Berlin, 
Komische Oper Berlin

28. janvāris, Ainārs Rubiķis, 
akardeoniste Ksenija Sidorova un 
Orchester Der Komischen Oper 
Berlin, Komische Oper Berlin

27., 30. janvāris, 19., 27. feb-
ruā ris, Ainārs Rubiķis diriģē 
Pētera Čaikovska operu “Jevge-
ņijs Oņegins”, Komische Oper 
Berlin

ANDRIS POGA
Norvēģija
10. februāris, Andris Poga un 

Stavanger Symfoniorkester, Kon
serthus, Stavanger

JĀNIS LIEPIŅŠ
Vācija
6. janvāris, Jānis Liepiņš diriģē 

Džuzepes Verdi operu “Nabuko” 
Nationaltheater Mannheim

MŪSĒJIE PASAULĒ

EGILS SILIŅŠ
Japāna
26., 29. janvāris, 2., 6. feb ruā-

ris Egils Siliņš Holandieša lomā 
Riharda Vāgnera operā “Klīs to-
šais holandietis” The New Na   tio
nal Theatre, Tokyo

Spānija
19., 22., 25., 28.  februāris 

Egils Siliņš Simones lomā, Alek-
sandra fon Zemlinska operā 
“Florencietis” Bilbao Opera

KRISTĪNE OPOLAIS
Austrija
18.,21.,23.,26.,28.,30.  janvāris 

Kristīne Opolais Toskas lomā 
Džakomo Pučini operā “Toska”, 
Theater an der Wien

ELĪNA GARANČA
ASV
28. februāris, Elīna Garanča 

Princeses Eboli lomā Džuzepes 
Verdi operā “Dons Karloss” The 
Metropolitan Opera, New York, 
NY

Šveice
18., 21., 23., 26., 30. janvāris, 

Elīna Garanča Santucas lomā 
Pjetro Maskaņji operā “Zem nie-
ka gods” Opernhaus Zürich

MARINA REBEKA

Itālija
10., 16., 19., 22., 25. februāris, 

Marina Rebeka Taīdas lomā Žila 
Masnē operā “Taīda”, Teatro alla 
Scala a Milano

Šveice
3. janvāris, Marinas Rebekas 

solokoncerts, Église de Rouge
mont

INGA KALNA
Šveice
30. janvāris, 13., 17., 19., 25., 

27. februāris, Inga Kalna Liduā-
nas kundzes lomā Fransisa Pu -
lenka operā “Karmelīšu dialogi”, 
Opernhaus Zürich

ZANDA ŠVĒDE
Vācija
9., 13.  janvāris, Zanda Švēde 

Karmenas lomā Žorža Bizē 
operā “Karmena”, Oper Frank
furt

PĒTERIS VASKS
Apvienotā Karaliste
14.  janvāris, Pēteris Vasks 

“Viatore”, atskaņo United Strings 
of Europe, Wilton’s Music Hall, 
London

Beļģija
10.  februāris, Pēteris Vasks 

“Canto di forza”, “Musica sere
na”, atskaņo Artesis Plantijn Ho 
geschool Antwerpen, Antwerpen

Dānija
12.  februāris, Pēteris Vasks 

“Concerto no. 2” atskaņo DUEN 
Orkester, Musikhuset København 

Kanāda
29.  janvāris, Pēteris Vasks  

“Da Pacem, Domine”, “Prayer” 
atskaņo Thirteen Strings, St. 
Joseph’s Parish, Ottawa, ON

Somija
3.  februāris, Pēteris Vasks, 

“1.  Symphony”, atskaņo Lohjan 
Kaupunginorkesteri, Laurentius
Sali, Lohja

ĒRIKS EŠENVALDS
Apvienotā Karaliste
3.  februāris, Ēriks Ešenvalds, 

kormūzika, izpilda The Choir of 
St Giles Cathedral, St Giles’ 
Cathedral, Edinburgh

8.  februāris, Ēriks Ešenvalds 
“Stars”, izpilda The Tenebrae 
Choir, kormūzika, Wigmore Hall, 
London

Kanada
30.  janvāris, Ēriks Ešenvalds, 

izpilda Capital Chamber Choir, 
kormūzika, St. Joseph’s Church, 
Ottawa

20. februāris, Ēriks Ešenvalds 
“Stars”, “Only in Sleep”, izpilda 
Chronos Vocal Ensemble, kor -
mūzika, St. Andrew’s United 
Church, Edmonton

Nīderlande
22.  janvāris, Ēriks Ešenvalds, 

izpilda Kamerkoor Revoce, kor-
mūzika, Museum Hilversum

23.  janvāris, Ēriks Ešenvalds, 
izpilda Kamerkoor Revoce, kor-
mūzika, Duitse kerk, Den Haag

IVETA APKALNA
Vācija
1.  janvāris, Iveta Apkalna un 

Konzerthausorchester Berlin, 
Konzerthaus Berlin

9., 10., 31. janvāris, Iveta Ap -
kalna, Elbphilharmonie, Ham
burg

27.  februāris, Iveta Apkalna 
un Enthusiastenorchester, Alte 
Oper Frankfurt

REINIS ZARIŅŠ

Apvienotā Karaliste
23.  februāris, Reinis Zariņš, 

Wigmore hall, London

DAUMANTS LIEPIŅŠ
Spānija
12.  februāris, Daumants Lie-

piņš, Festival Emergents Barce lona

BAIBA SKRIDE
Apvienotā Karaliste
16. februāris, Baiba Skride un 

Hallé Orchestra (VIMEO plat for
mā), The Bridgewater Hall, Man
chester

ASV
24., 25., 26.  februāris, Baiba 

Skride un Boston Symphony 
Orchestra, diriģents Andris Nel-
sons, Symphony Hall, Boston, MA

Nīderlande
27.  janvāris, Baiba Skride 

un  Noord Nederlands Orkest, 
theater de Oosterport, Groningen

28.  janvāris, Baiba Skride 
un  Noord Nederlands Orkest, 
Theater Bioscoop de Niuewe 
Kolk, Assen

30.  janvāris, Baiba Skride 
un  Noord Nederlands Orkest, 
Het Concertgebouw Amsterdam

Portugāle
14.  janvāris, Baiba Skride 

un Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música, Casa da Musica, 
Porto

Vācija
9., 10.  janvāris, Baiba Skride un   

Staatskapelle Weimar, congress cen
trum neue weimarhalle, Wei mar

18.  janvāris, Baiba Skride, 
Jugendstilfesthalle Landau

GUNTA ĀBELE
Šveice
16.  janvāris, Gunta Ābele, 

čells, Hauskonzert Zeiningen

KSENIJA SIDOROVA
Beļģija
7.  janvāris, Ksenija Sidorova 

un Brussels Philharmonic, Flag
gey Studio 4, Brussels

9.  janvāris, Ksenija Sidorova 
un Brussels Philharmonic, Con
certgebouw Brugge, Bruges

Vācija
11., 12. janvāris, Ksenija Sido-

rova un Dortmunder Philhar mo
niker Konzerthaus Dort mund

LATVIEŠU SIMFONISKĀS 
MŪZIKAS LIELKONCERTS 
29. janvāris, Latvijas Nacionā-

lais simfoniskais orkestris un 
diriģents Guntis Kuzma, Liepā-
jas Simfoniskais orķestris un di -
riģents Jānis Liepiņš, kameror-
ķestris Sinfonietta Rīga un diri-
ģents Normunds Šnē, Latvijas 
Nacionālās operas orķestris un 
diriģents Mārtiņš Ozoliņš, Anna 
Gāgane, klarnete. Daumants Lie-
piņš, klavieres Lielā ģilde, Rīga
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KRUSTVĀRDU MĪKLA Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Sastādīja Māris Brancis
Redaktore Ligita Kovtuna

Grāmatas izdošanu atbalsta

Cena 10,– EUR

WWW.LAIKAGRAMATA.LV

Pēc lasītāju pieprasījuma
izdota grāmatas 

"Trimdas archīvu mājupceļš" 
papildtirāža

Amerikas Latviešu
apvienības
Kultūras fonds

Krustvārdu mīklas (Nr. 47) 
atrisinājums

Līmeniski. 5. “Tartifs’’. 8. Kla-
sika. 10. Tirza. 11. Saukļi. 12. 
Operas. 13. Karavelas. 14. Iecava. 
16. Skepse. 18. Aktis. 19. Emi-
sārs. 22. Aranžēt. 25. Korintes. 
26. Kritiķis. 28. Patiess. 30. Ma -
tētas. 32. Likme. 33. Eliass. 36. 
Balets. 38. Tālsaruna. 39. Kupica. 
40. Tenors. 41. Melot. 42. Smiltis. 
43. Satraps.

Stateniski. 1. Araksa. 2. Lirika. 
3. Patoss. 4. Litene. 5. Trapene. 6. 
Stirpas. 7. Kravates. 8. Kallasa. 9. 
Avansēt. 15. Vestibils. 17. Kanti-
lēna. 20. Mioma. 21. Rātns. 23. 
Raita. 24. Ētika. 27. Saksauli. 28. 
Paltuss. 29. Slaloms. 30. Menuets. 
31. Saturns. 34. Apinis. 35. Starts. 
36. Batuts. 37. Lingas.

Līmeniski. 4. Monarhija. 7. 
Upe Vidzemē. 8. Keramikas pu -
dele. 9. Radoša izdoma. 10. Ap -
strādāts dārgakmens ar reljefu 
attēlu. 11. Griezīgs. 13. Stumbrs 
ar diviem žuburiem. 18. Rūpīgi 
izgatavots mēra paraugs. 21. 
Dārgs kristalls. 23. Tauriņziežu 
dzimtas augs. 24. Nemākulīgs 
dzejolis. 25. Dzīvībai bīstama 
viela. 26. Apledojums, kas izvei-
dojas pēc atkušņa. 28. Pus dārg-

akmens. 29. Valstu apvienība. 
34. Apdzīvota vieta Kuldīgas no -
vadā. 35. Trauka rokturis. 37. 
Plāns, sauss cepums. 38. Optiska 
ierīce. 39. Apdzīvota vieta Jel-
gavas novadā. 40. Pareizticīgo 
svētbilde. 41. Literārā valoda 
senajā un viduslaiku Indijā.

Stateniski.1. Bulta. 2. Kuplas. 
3. Karnevāla atribūti. 4. Tonizē-
jošs dzēriens. 5. Baltijas vācu 
vēsturnieks, publicists (1836-

1908). 6. Elements daiļslidošanā. 
12. Priežu mežs. 14. Dzinulis. 15. 
Bromēliju dzimtas tropu augs. 
16. Plāns, blīvs kokvilnas vai 
mākslīgā zīda audums. 17. Pasta 
sūtījumi. 19. Riņķis. 20. Ābolu 
šķirne. 22. Liels, spilgtas krāsas 
papagailis. 23. Latviešu glezno-
tāja Svempa vārds. 27. Sāms. 30. 
Aukstais ēdiens. 31. Lašveidīgo 
kārtas zivis. 32. Suņu šķirne. 33. 
Cirka mākslinieks. 35. Pilsēta 
Dānijā, Fīnas salā. 36. Turcijas 
galvaspilsēta.

Pasaules Brīvo latviešu apvie-
nība noslēgusi gadskārtējo sēdi, 
kas ik gadu tradicionāli notiek 
Rīgā klātienē, bet jau otro reizi 
pandēmijas izraisīto ierobežo-
jumu dēļ notika attālināti šī gada 
5. un 6. decembrī. Tajā piedalījās 
valdes locekļi no visām PBLA 
dalīborganizācijām.

Svētdien, 5. decembrī, bija 
plašai tautiešu sabiedrībai pa -
saulē atklāta informātīva sēdes 
diena, savukārt pirmdien, 6. de -
cembrī, – sēde valdei kopā ar 
sadarbības partneŗiem.

“Jā, diemžēl atkal esam spiesti 
sanākt kopā attālināti Zoom 
platformā,” teica Kristīne Saulīte, 
PBLA priekšsēde. “Kaut arī visi 
esam noguruši no attālinātajām 
sēdēm, pandēmija diktē savus 
noteikumus – sanācām attāli-
nāti, bet plānojām tikšanos tā, lai 
pirmā diena būtu informātīva 
un iedvesmojoša visai sabied rī-
bai, bet otrā diena veltīta iekšē-
jām lietām un kopējiem projek-
tiem ar sadarbības partneŗiem,” 
uzsvēra priekšsēde.

Pirmajā dienā pēc informātī -
vā ziņojuma par PBLA darbību 
notika diskusija par diasporas 
gatavošanos un iesaisti gaidā-
majās 14. Saeimas vēlēšanās, 
kuŗās piedalījās Centrālās vēlē-
šanu komisijas priekšsēde Kris-
tīne Bērziņa, neatkarīgā žur nā-
liste Inga Spriņģe, ĀM konsulārā 
departamenta direktore Agnese 
Saliņa. Sarunu vadīja žurnāliste 
Arta Skuja. Tāpat pirmajā dienā 
notika diskusija par Dziesmu 
svētku tradicijas uzturēšanu ār -
pus Latvijas – gaidāmajiem Vis-
pā rējiem latviešu dziesmu svēt-

Noslēgusies PBLA valdes sēde 2021

kiem Minesotā, ASV, nākam va-
sar gaidāmajām kultūras die -
nām Eslingenā, Vācijā. Nemate-
riālā kultūras mantojuma no -
daļas vadītāja Sarmīte Pāvulēna 
un diasporas svētku rīkotāji 
pasaulē – XV Vispārējo Latviešu 
Dziesmu svētku ASV rīcības ko -
mitejas priekšsēdis Ansis Vīks-
niņš, Dziesmu svētku fonda 
pārstāve Iveta Grava un Eslin-
genas 2022 svētku rīcības ko -
mitejas pārstāve no Itālijas Ilze 
Atardo. 

Sarunu vadīja Eva Johansone, 
LTV Kultūras ziņu žurnāliste.

Sēdes ieraksti pēc 13. decem-
bra būs skatāmi: www.pbla.lv/
parpbla/valdessedes/. 

Valdei un tautiešiem pasaulē 
akustiskā folkgrupa “Rahu the 
Fool” sniedza līksmu mūzikālu 
priekšnesumu.

Sēdes otrā diena, pirmdien, 6. 

decembrī, bija veltīta PBLA sa -
darbībai ar dažādām Latvijas 
valdības iestādēm un minis tri-
jām, kā arī apvienības iekšējiem 
jautājumiem – budžetam, sta-
tūtiem un nākotnes plāniem. 
Sēdē piedalījās Ārlietu minis - 
t rijas (ĀM) parlamentārā sek re-
tāre Zanda Kalniņa-Lukaševica 
un Diasporas vēstniece Elita Ga -
vele, kā arī PBLA dalīb orga ni-
zāciju vadītāji. Notika di  s kusija 
par valsts atbalstu diasporai, 
kuŗā piedalījās Ārlietu ministri-
jas, Kultūras ministrijas, Izglī tī-
bas un zinātnes ministrijas, kā 
arī Sabiedrības integrā cijas fon-
da un Latviešu Valodas aģentū -
ras pārstāvji. 

Valde atbalstīja šādas rezolū-
cijas, kas iezīmē apvienības šī un 
nākamā gada darbības virzienus.

1. Latvijas valsts drošības 
sar gāšana un stiprināšana

PBLA valde aicina tās dalīb-
organizācijas turpināt iestāties 
par Latvijas valsts drošību savās 
mītnes zemēs, uzturot kontaktu 
ar polītiķiem, veidojot latviešu 
sabiedrības informācijas tīklus 
un visos veidos informējot mīt-
nes zemju sabiedrības par Lat-
vijas un Baltijas valstu centie-
niem drošības un demokratijas 
uzturēšanā.

2. Dalība 14. Saeimas vēlē-
šanās

PBLA valde aicina tās dalīb-
organizācijas un Latvijas pilso-
ņus visā pasaulē aktīvi sekot līdzi 
polītiskajai situācijai Latvijā, ie -
saistīties un rīkot diskusijas ar 
Latvijas polītiskajām partijām, 
gādāt par personas dokumentu 

derīgumu ar mērķi aktīvi pie-
dalīties Latvijas Republikas 14. 
Saeimas vēlēšanās 2022. gada     
1. oktobrī.

3. Latviešu kultūras tradiciju 
uzturēšana

Apzinoties pandēmijas izrai-
sīto ierobežojumu negātīvo ie -
tekmi uz pasaules latviešu orga-
nizētās sabiedrības darbību un 
kopā būšanu, PBLA valde aicina 
latviešu organizācijas pasaulē 
iespēju robežas rīkot un atbalstīt 
klātienes un attālinātus kultūras 
pasākumus – Vispārējos dzies-
mu svētkus, Kultūras dienas, 
koŗu koncertus un deju kopu 
darbību, lai latviskās kultūras 
tradicijas ārpus Latvijas neap-
sīktu. 

Diskusija "Ceļā uz 14. Saeimas vēlēšanām". No kreisās: Arta 
Skuja, Inga Spriņģe, Agnese Saliņa, Kristīne Bērziņa Mūzicē folkgrupa "Rahu the fool"
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S P O R T S

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

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;

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

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

(Turpināts  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.

TRIMDADIMD BOOKS
Interesantas, lietotas grāmatas latviešu valodā,

Literātūra, vēsture, folklora un vēl!
LŪDZU, APMEKLĒJIET MANU INTERNETA  KATALOGU!

Trimdadimdbooks.com
Jānis Kļaviņš, Hamilton, Ontario Canada

Telefons: 1-905-545-9237
e-pasts: info@trimdadimd.com

Pekinas Ziemas 
olimpiskajās spēlēs 

Latviju pārstāvēs 
divi šorttrekisti

Latvijas delegācijā startam 
Pekinas Ziemas olimpiskajās 
spēlēs varēs iekļaut divus šort-
trekistus, 9. decembrī informēja 
Latvijas Olimpiskā komiteja. 
Olimpiskajā kvalifikācijā punk-
tus krāja Roberts Krūzbergs un 
Reinis Bērziņš, tomēr formāli 
viņi nodrošināja kvotas nevis 
sev, bet gan nacionālajai koman-
dai. Divas starta vietas Latvijai 
paredzētas 1500 m distancē, bet 
pa vienam šorttrekistam varēs 
startēt 500 metru un 1000 metru 
distancē. Olimpiskajā kvalifi kā-
cijā ieskaites punktus varēja krāt 
četros Pasaules kausa posmos, kas 
noslēdzās novembŗa pēdējā ne -
dēļas nogalē. Katram dalībnie-
kam kvalifikācijā ieskai tīja rezul-
tātu trijos veiksmīgā kajos no čet-
riem posmiem. Katrā distancē 
kvalifikācija no  tika atsevišķi.

Gan vīriešiem, gan sievietēm 
olimpiskajā Pekinā startēs pa 32 
dalībniekiem 500 metru un 1000 
metru distancēs, kā arī būs pa 36 
slidotājiem 1500 metros un pa 
astoņām komandām stafetē. Jauk-
tajā stafetē par olimpiskajām 
god algām cīnīsies 12 komandas. 
Ziemas olimpiskās spēles Pekinā 
2022. gadā risināsies no 4. līdz 
20. februārim.

Par mūža 
ieguldījumu sportā 

balva – Visvaldim 
Freidenfeldam

Žūrijas sēdē apstiprināts, –
sporta sabiedrības sasniegumu 
godināšanas ceremonijā Trīs 
zvaigžņu balva 2021 balvu no  mi-
nācijā Mūža ieguldījums sportā  
saņems ilggadējais treneris cīņas 
sportā Visvaldis Freidenfelds. 
Šogad uz šo nomināciju tika 
izvirzīti četri kandidāti. Visvaldis 
Freidenfelds visu mūžu veltījis 
cīņas sporta attīstībai, ir vairāk-
kārtējs Latvijas čempions, sporta 
meistars brīvajā cīņā. Pēc LVFKI 
absolvēšanas strādājis LVFKI 
par vecāko pasniedzēju smagat-
lētikas katedrā. 

Visvaldis Freidenfelds ir devis 
nozīmīgu ieguldījumu sporta vei  da 
attīstībā. Nodibināja Lat vijas Brī-
vās cīņas sporta klubu-internātu 
Rīgā, Hipokrāta ielā 25, uz kuŗu 
aicināja jaunos sportistus no 
visas Latvijas. Sporta klubs ātri 
kļuva par vadošo cīņas organi zā-
ciju Latvijā un sasnie dza labus re -
zultātus pasaules mērogā. 2018. 
gadā lietošanā nodeva jaunu 
sporta internātu ar 13 istabiņām, 
ēdnīcu, saunu un modernu cīņas 
sporta zāli. Daudzi kluba spor-
tisti ir pār stāvējuši Latviju Eiropas 
un pa  saules čempionātos, kā arī 
visi internāta audzēkņi ieguvuši 
aug stāko izglītību.

Sporta klubs pastāvīgi orga-
nizē Rīgā starptautisko turnīru 
junioriem, kuŗš ir vienīgais  tur-
nīrs Latvijā, kas iekļauts Pasaules 
cīņas federācijas sacensību ka -
lendārā un uz kuŗu ierodas spor-
tisti no visiem kontinentiem.

1980. gadā Freidenfelds kļuva 
par Latvijas izlases vecāko tre-
neri, sagatavojot daudzus augs-
tas klases cīkstoņus un cīkstones. 

Laura Skujiņa absolvējusi 
Rīgas Ezerkrasta vidusskolu un 
Latvijas Sporta pedagoģijas aka-
dē miju. Uzvarējusi Eiropas U-18 
un Eiropas U-20 čempionātā, 
Pasaules U-20 čempionātā divas 
reizes ierindojusies piektajā vietā. 
2011. gada Eiropas čempionātā 
izcīnīja piekto vietu. 2010. gada 
pasaules čempionātā izcīnījusi 
septīto, 2009. gada Eiropas čem-
pionātā – astoto  vietu. 2014. gadā 
gan Eiropas čempionātā, gan 
pasaules čempionātā izcīnījusi 
bronzas medaļu, kā arī ieguvusi 
bronzas godalgu Starptautiskās 
cīņas sporta federācijas (FILA) 
zelta Grand Prix finālsacensībās.

Laura Skujiņa atzīta par Rīgas 
2013. un 2014. gada labāko spor-
tisti. No 2008. gada strādājusi 
Krišjāņa Kundziņa cīņas sporta 
skolā par sieviešu brīvās cīņas 
treneri. 2014. gadā atvērusi savu 
klubu – “Lauras Skujiņas cīņas 
sporta klubs”.

Daudzu balvu ieguvēja –Vis-
valža Freidenfelda audzēkne 
Laura Skujiņa

Kristaps Porziņģis bloķē 
Mailza Bridža metienu // 
FOTO: USA TODAY Sports, 
Kevin Jairaj

Savukārt Armands Zvirbulis 
2007. gadā kļuva par Eiropas 
čempionu junioriem, 2014. gadā 
pasaules čempionātā izcīnīja 
piekto vietu, kas bija ceļazīme uz 
Londonas Olimpiskajām spē-
lēm, kuŗās tika izcīnīta devītā 
vieta. Igors Samušonoks uzva-
rēja 1990. gada pasaules junioru 
čempionātā, 1999. gadā Eiropas 
pieaugušo čempionātā ieguva 
otro vietu, piedalījās 2000. gada 
Sidnejas Olimpiskajās spēlēs, 
izcīnot 11. vietu.

Par ieguldīto darbu, mērķtie-
cību un personīgo attieksmi, 
nodrošinot Latvijas olimpiskās 
komandas dalību Londonas spē-
 lēs un nesot Latvijas vārdu pa -
saulē, Freidenfeldam 2012. gadā 
tika pasniegts Saeimas pateicības 
raksts, bet 2018. gadā par nozī-
mīgu ieguldījumu cīņas sporta 
attīstībā viņš saņēma Izglītības 
un zinātnes ministrijas (IZM) 
Atzinības rakstu.

Par nozīmīgu ieguldījumu Lat-
vijas labā Freidenfelds 2013. ga  dā 
tika apbalvots ar Atzinības krusta 
1. pakāpes zelta goda zīmi, bet 
2019. gadā viņš par sevišķiem 
nopelniem Latvijas valsts labā 
tika iecelts par Triju Zvaigžņu or -
deņa kavalieri. “Freidenfelds Ir 
izcils piemērs sporta sabiedrībai 
un iedvesmojošs paraugs ikvie-
nam. Treneŗa mērķtiecība, iegul-
dītais darbs un konsekventa 
pieeja sava sporta veida attīstībai 
rezultējās augstos sasniegumos – 
viņa audzēkņi startē starp labā-
kajiem pasaulē, nesot Lat vijas 
vārdu globālā mērogā,” izvēli 
pamato “Trīs zvaigžņu balvas 
2021” žūrijas priekšsēdis Sandis 
Riekstiņš.

Šteinbergu trešo 
reizi atzīst par gada 

labāko Latvijas
basketbolisti

Uzbrucēja Anete Šteinberga 
trešo reizi karjērā atzīta par gada 
labāko Latvijas basketbolisti, in -

formēja Latvijas Basketbola sa -
vienība (LBS). Šteinberga 2020./ 
2021. gada sezonā bija viena no 
valstsvienības līderēm Eiropas 
čempionāta kvalifikācijas tur-
nīrā, vidēji spēlē gūstot 18 punk-
tus un izcīnot 10 atlēkušās bum-
bas. Savukārt klubu līmenī Štein-
berga ar Stambulas Galatasaray 
kļuva par Turcijas vicečempioni.

Šteinberga iepriekš par Lat-
vijas labāko basketbolisti atzīta 
2016. un 2017. gadā. Par balvas 
ieguvējām kļuvušas arī Zane Tei  -
lāne, Anete Jēkabsone-Žogota, 
Kitija Laksa un Elīna Babkina.

Porziņģis ar 
rezultātīvu spēli 

kaldina Mavericks 
uzvaru 

Rezultātīvu spēli aizvadījis lat -
viešu basketbolists Kristaps Por-
ziņģis, kuŗa pārstāvētā Dalasas 
Mavericks ar 120:96 pārspēja 
Šārlotas Hornets. Tikmēr citā 
spēlē Dāvja Bertāna pārstāvētā 
Vašingtonas Wizards ar 107:113 
zaudēja Denveras Nuggets. 
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Pateicībā piemin
Minsteres Latviešu ģimnazijas saime

Latviešu Kopība Vācijā 

Viņu mīļā piemiņā paturēs
ČIKĀGAS KORPORĀCIJU KOPA

Mūžībā aizgājusi

GAIDA VALKOVSKA,
dzim. SILENIEKS

Dzimusi 1924. gada 13. septembrī Jaungulbenē, Latvijā,
mirusi 2021. gada 3. novembrī Salem, Oregon

Dieva mierā aizgājis spējīgs inženieris un talantīgs aktieris

JURIS FREIJS
Dzimis 1926. gada 17. jūnijā Rīgā, Latvijā,

miris 2021. gada 7. decembrī Kristus Dārzā, Woodbridge, Kanadā

Mūžībā aizsaukts

IMANTS BALODIS
(27.11.1927. Latvijā, Rīgā - 8.12.2021.Vācijā, Badkrocingenā)

latviešu sabiedriskais darbinieks,
viens no Daugavas Vanagu organizācijas dibinātājiem,

Daugavas Vanagu Vācijā valdes un Centrālās Valdes referents,
Zentas Mauriņas un Gunāra Astras projektu vadītājs,

patiess Latvijas patriots.
Latvija ir zaudējusi aktīvu, dzīvesgudru un sirsnīgu draugu.

Viņu mīļā atmiņā paturēs
MEITA ILZE ANITA PERLICH

MAZDĒLS ROBERT PERLICH AR SAVU DĒLU SKYLER
MAZMEITA AMANDA BODEEN AR SAVU MEITU SABRINA

ĢIMENE LATVIJĀ, AMERIKĀ UN KANADĀ

Viņu mīļā piemiņā paturēs
GRAUDIŅU ĢIMENE ASV

CIFERSONU ĢIMENE KANADĀ
DRAUGI AUSTRĀLIJĀ, ASV, KANADĀ UN LATVIJĀ

DAUGAVAS VANAGI VĀCIJĀ
SĒRO PAR IMANTA AIZIEŠANU

UN IZSAKA DZIĻU LĪDZJUTĪBU
VIŅA TUVINIEKIEM

Noriet saule vakarā,
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa,
Baltā smilšu kalniņā.

No Tevis tik daudz bija, ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt …

Tu  saules ceļš un labā avots biji,
Kam, rimstot tecēt, mūsu sirdīs paliek
Joprojām mīlestības vilnis balts.
(K. Apškrūma)

Dieva mierā devies 

IMANTS BALODIS
Dzimis 1927. gada 27. novembrī Rīgā,

miris 2021. gada 8. decembrī Bad Krozingen/Vācijā

Mūsu loceklis

Fil! MĀRIS NORA, Bev!
Dzimis 1938. gada 30. jūnijā Viļņā, Lietuvā,

miris 2021. gada 27. novembrī St. Charles, IL

Zenta Mauriņa: "Manas saknes ir debesīs..."

SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa -

zināties ar sarīkojumu un 
dievkalpojumu rīkotājiem, pre -
c īzējot 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. 

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 Biedriba 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 pa -
sākums. Pieteikties pie Daces 
Nebares (tālr. 917-755-1391) 
līdz 12. Decembrim. Sestdien, 
12. februārī Sirsniņballe. Sī -
kāka 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 Sa -
fins. Tālr.: 617-935-4917. E-pasts: 
igorssafins@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.face-
book.  com/ Čikāgas-Ciānas 
drau dze 2550-4389-7965-234. 
Dievk. no  tiek svētdienās 10:00. 
Pēc dievk. kafijas galds. Māc. 
Gundega Puidza, tālr. birojā: 
773-736-1295; mājās: 708-453-
0534, E-pasts: puidza@yahoo.
com.

Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr.: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei-
manis. 1-773-818-6965 st. Pe -
ters.latvian.church@gmail.com 
Ivars Spalis (ivspalis@gmail.
com), priekšnieks.

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

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

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

Detroitas Sv. Paula latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svēt die-
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).

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.

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.. 
18. decembrī Dievkalpojums 

plkst. 5:00pp. 19. decembrī 4. 
Adventa 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 
diev kalpojums. 26. decembrī 
nenotiks. 2. janvārī Dievkal-
pojums plkst. 11:00. 9. janvārī 
Dievkalpojums plkst. 11:00. 
Draudzes kungu rīkotas pusdi
enas. 15. janvārī Dievkalpojums 
plkst. 11:00.

Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: Faith Lutheran Church. 
(2740 Fuller Ave NE, Grand 
Rapids MI 49505.) 

Pag. māc. Aija Graham, tālr. 
517-614-4853. Dr. pr. Ivars 
Petrovskis, tālr. 616-260-6098. 
Dievk. notiek 2X mēnesī, 2:00 
PM. Pēc dievk. kafijas galds. 

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

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

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

Dievkalpojumi ar viesu mā -
cītājiem latviešu un angļu 
valodā plkst. 10:00. Par datu-
miem sazināties ar draudzes pr. 
Kārli Indriksonu, tālr.: 402-
730-3427, e-pasts: kindriks@
aol.com. Pensionāru saiets 
katra mēneša otrā ceturtdienā 
plkst. 11:00 sabiedriskās telpās.
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Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais vīrs, tēvs un vectēvs

ILMĀRS DZILNA
Dzimis 1932. gada 19. februārī Rīgā, Latvijā,

miris 2021. gada 2. novembrī Hillsdale, NJ, ASV

Dieva mierā aizgājis

AIVARS MĀRTIŅŠ VASMANIS
Dzimis 1937. gada 11. septembrī Rīgā, Latvijā,

miris 2021. gada 6. decembrī Lee, NH, ASV

Dziļās sērās un mīļā atmiņā paturēs
 SIEVA ERĪTA

 DĒLS DZINTARS AR MĀRU
 MEITA VIZMA AR MARKU 

 MAZBĒRNI ELLA, MIA, TALIA, LUKAS UN BRUNO
 RADI UN DRAUGI LATVIJĀ UN AMERIKĀ

Mīlestībā un pateicībā viņu piemin
MĀSA ASTRA

ĢIMENE UN DRAUGI PASAULĒ

Sapni par dzimteni pagalvī likšu…

Tālajā pļavā,
Kur atmiņas zied –
Tur mani jūs vienmēr
satiksiet.

Mūžībā aizgājusi

ILZE ZOJA PRIKULIS-OGA
Dzimusi 1942. gada 6. jūnijā Rīgā, Latvijā,

mirusi 2021. gada 1. novembrī Bostonā, USA

Mūžībā aizgājusi bijušā Rīgas Franču liceja audzēkne

ZIGRĪDA UPENIEKS,
dzim. ERDMANIS

Dzimusi 1925. gada 16. jūnijā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2021. gada 5. decembrī Stanton, Kalifornijā, ASV

Mūsu mīļā 49.c. filistre

MĀRA VILCIŅŠ,
dzim. MĪLGRĀVE

Dzimusi 1940. gada 25. oktobrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2021. gada 4. decembrī Pittsford, NY, ASV

Aizgājēju vienmēr piemiņā paturēs
OLITA UN VILIS TREIMAŅI

AUSTRA UN JURIS VEIDIŅI UN
IRĒNA UN AIVARS ZANDBERGI

Viņu piemin bijušie skolas 
BIEDRI UN DRAUGI

SIGRIDA RENIGERE, BIRUTA SCHULTZ 
RUTA GRŪBE, LISA EDMONDSON

Sērojot piemin
KORPORĀCIJA DAUGAVIETE

Vējš un smiltis pēdas segs,
Atmiņas vienmēr kvēlos un degs.

Par katru stundu Dievam pateicos,
Par elpu vienu, par katru nodzīvotu dienu.

Mančesteras latv. ev. lut. dr. 
(dievk. Notiek Holy Transfi g
uration 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 -
nea poles-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 
Lutheran Church, P.O. Box. 
1008, Maplewood, NJ 07040).

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

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. 
Kontaktpersona 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-
kal pojumi: Dievkalpojumi no -
tiks iekšienē un jānēsā sejas 
maskas!

18. decembris plkst. 12.00 – 

Diakone Guna Reins; Ziem-
svētku dievkalpojums ar diev-
galdu; pēc dievkalpojuma 
groziņu 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 mājas lapa: 
www.seattlelatvianchurch. org.

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 

St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: draudzes mācītājs Aivars 
Pelds. T: 515-991-4640 – sazi-
nāties 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. 19. decembrī.
Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 

latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Info: www.
stjohnslatvian.ca Māc. Ģirts 
Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry 
Trail, North York ON M2H 2S1), 
tālr: 6479-865-604, E-pasts: 
grietins@gmail.com.

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

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

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu:

rigaven@aol.com
– Inese Zaķis –

ne vēlāk kā 
PIEKTDIENĀS.
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S P O R T S

Latvijas florbolistu (baltajos 
tērpos) spēle pret čechiem

Varvara Brailko un Anete 
Namiķe

Kristers Aparjods

Latvijas izlases kapteinis Kas -
pars Daugaviņš // FOTO: SCAN
PIX/AFP

Porziņģis spēlēja 25 minūtes 
(25:17), kuru laikā sameta 24 
punktus, izcīnīja 13 atlēkušās 
bumbas un bloķēja piecus meti-
enus. Kristaps reālizēja trīs no 
astoņiem tālmetieniem, četrus 
no astoņiem divpunktu metie-
niem un septiņus no deviņiem 
sodiņiem. Porziņģim esot uz 
parketa, Mavericks iekrāja 12 
punktu pārsvaru. Liepājnieks 
bija rezultātīvākais spēlētājs sa -
censībā.

Martins Dukurs 
finišē soli aiz

pjedestala
Latvijas skeletona izlases 

līderis Martins Dukurs Pasaules 
kausa posmā Vinterbergā, Vā -
cijā, ieņēma ceturto vietu, bet 
Tomass Dukurs sacensības no -
slēdza septītajā pozicijā. Martins 
pēc pirmā brauciena bija asto-
tais, tomēr summā spēja pakāp-
ties četras vietas augstāk. Uzvaru 
divu braucienu summā nodro-
šināja krievs Aleksandrs Tretja-
kovs ar rezultātu viena minūte 
un 51,05 sekundes. Otrās vietas 
ieguvējs Aksels Jungs atpalika 
0,29 sekundes, savukārt laureātu 
trijnieku noslēdza vēl viens vā -
cietis Kristofers Grotērs 0,59 se -
kundes aiz uzvarētāja.

Bobslejā labākā –  
astotā vieta

Vācijā, Vinterbergas trasē Pa -
saules kausa posmā bobslejā 
četrinieku sacensībās Latvijas 
pilota Oskara Ķibermaņa pilo-
tētais četrinieks ierindojās asto-
tajā vietā, bet Dāvja Kaufmaņa 
ekipāža pirmajā braucienā pie -
dzīvoja kritienu. Par sacensību 
uzvarētāju tika kronēts vācietis 
Frančesko Frīdrichs. Otrajā 
vietā ierindojās tautietis Johan-
ness Lochners, kuŗš no uzva rē-
tāja atpalika 0,05 sekundes, bet 
trešo vietu ieņēma kanādieša 
Džastina Kripsa pilotētais čet-
rinieks. Ķibermaņa četrinieks 
no Frīdricha divu braucienu 
summā atpalika 0,56 sekundes.

Visās četrās līdzšinējās četri-
nieku sacensībās ir uzvarējis vā -
cietis Frančesko Frīdrichs, kuŗš 
kopvērtējumā ir līderis ar 900 
punktiem. Otrais ar 780 punk-
tiem ir vācietis Johanness Loch-
ners, trešais ar 762 punktiem – 
austrietis Benjamins Maiers. 
Ķibermanis iekrājis 698 punktus 
un ir sestais, bet Kaufmanis ar 
186 punktiem trijos posmos 
atrodas 24. pozicijā.

Latvijas bobsleja pilota Oskara 
Ķibermaņa pilotētais četrinieks 
Pasaules kausa piektajās četri-
nieku sacensībās ieņēma 11. 
vietu, bet bet Dāvis Kaufmanis 
ierindojās 23. vietā. Latvieši ne -
bija starp ātrākajiem starta ie -
skrējienā un arī trasē neiztika 
bez kļūdām. Neviens no abiem 
braucieniem Ķibermanim īsti 
neizdevās. Otrajā braucienā sān-
slīde trases augšdaļā un vēl viena 
kļūme tuvāk finišam neatstāja 
izredzes noturēties top10. No 
uzvarētāja Ķibermani šķīra 0,83 
sekundes. Jau ierasti uzvarēja 
Vācijas pilots Frančesko Frīd-

richs, kuŗa kamanas divu brau-
cienu summā finišu sasniedza 
pēc minūtes un 49,38 sekundēm. 
Otrās vietas ieguvējs brits Breds 
Hals zaudēja uzvarētājam 0,30 
sekundes, bet trijnieku noslēdza 
Austrijas pilots Benjamins Maiers 
0,36 sekundes aiz Frīdricha.

Dāvis Kaufmais kopā ar stū  mē-
jiem Ivo Danu Kleinbergu, Intaru 
Dambi un Kristu Lin denblatu pēc 
pirmā brauciena ieņēma 23. vietu. 
Braucienā viņi zaudēja Lochnera 
ekipāžai 0,71 sekundi un pie otrā 
brauciena, kuŗā startēja 20 la -
bākās ekipāžas, netika.

Bendika tuvu 
karjēras rekordam 

sprintā un finišē 
devītajā vietā

Latvijas vadošā biatloniste 
Baiba Bendika Hochfilcenē iz  cī-
nīja devīto vietu Pasaules kausa 
sezonas trešā posma 7,5 sprinta 
sacensībās,sasniedzot labāko re -
zultātu sezonā un savu otro 
labāko sniegumu šajā disciplīnā. 
Bendika šāva nekļūdīgi guļus, 
bet šaušanā stāvus neaizvēra pē -
dējo mērķi, finišā uzvarējušajai 
Hannai Solai no Baltkrievijas 
zaudējot vienu minūti un 12,3 
sekundes. Kļūda ugunslīnijā lat-
vietei liedza pacīnīties par pirmo 
trijnieku, bet trasē viņai bija 13. 
ātrākais solis. Sola izcīnīja savu 
pirmo uzvaru karjerā. Baltkrie-
viete šāva nekļūdīgi, finišēdama 
20 minūtēs un 44,4 sekundēs. 
Otro vietu ieņēma francūziete 
Žistīne Braisā-Bušē, kuŗa pēc 
katras no šaušanām mēroja pa 
soda aplim – viņa Solai zaudēja 
46,8 sekundēs. Nekļūdīgi šāva 
un trešo vietu izcīnīja norvēģiete 
Marte Ulsbū Reiselanne, kuŗa 
no uzvarētākas atpalika 50,3 
sekundes.

Piecas kļūdas šaušanā Latvijas 
biatlona līderei Baibai Bendikai 
Hohfilcenē, Austrijā, liedza pa -
kāp ties augstāk par 37. vietu 
Pasaules kausa posmā 10 kilo-
metru iedzīšanas distancē sie -
vie tēm. Bendika startēja astotā, 
bet pēc laba distances sākuma 
turpināja ne tik veiksmīgi.

Kamaniņas
Pasaules kausa izcīņā kama-

niņās divnieku sacensībās Alten-
bergā Mārtiņš Bots/Roberts 
Plūme izcīnīja trešo vietu, pir-
moreiz šosezon kāpjot uz Pa -
saules kausa goda pjedestala, bet 
otrs Latvijas duets Juris un 
Andris Šici ierindojās piektajā 
vietā. Elīza Tīruma Pasaules 
kausa posmā kamaniņu sportā 
Altenbergā ieņēma sesto, Ken-
dija Aparjode – septīto, Sigita 
Bērziņa – 18., Elīna Ieva Vītola 
– 23. vietu. Kopvērtējuma līdere 
pēc četriem posmiem ar 409 
punktiem ir vāciete Jūlija Tau-
bica. 345 punktus sakrājusi viņas 
tautiete Anna Bereitere, bet trešā 

ar 337 punktiem ir Egle, kas par 
46 punktiem apsteidz Aparjodi. 
Tīruma ar 262 punktiem dala 
sesto vietu ar Geizenbergeri. 
Bērziņa ar 87 punktiem atrodas 
19. pozicijā, 26. vietu ar 54 punk-
tiem trijos posmos ieņem Vītola, 
bet 42. vietā ar 17 punktiem vienā 
posmā ir Ulla Zirne. Punkti ir 56 
kamaniņu braucējām.

Kristers Aparjods  
Altenbergas, trasē, 

Vācijā,
 sasniedza piekto vietu un bija 

veiksmīgākais Latvijas kama-
niņu braucējs vīriešu sacensībās 
Pasaules kausa posmā.

Uzvaru vīriešu sacensībās 
dalīja austrietis Volfgangs Kindls 
un Vācijas kamaniņu sportists 
Makss Langenhans. Gints Bēr-
ziņš noslēdza labāko duci, Ar  tūrs 
Dārznieks ierindojās 16. pozi-
cijā, bet Riks Kristens Rozītis 
sasniedza 25. vietu.

Posma noslēgumā stafetē lat-
vieši pēc divnieka ekipāžas Mār-
tiņa Bota/Roberta Plūmes kri -
tiena nefinišēja.

Latvijas florbola 
izlase pasaules 

čempionātā izcīna 
piekto vietu

Helsinkos notiekošajā pasau-
les čempionātā florbolā Latvijas 
izlase spēlē par piekto vietu ar 
4:2 uzvarēja Norvēģijas izlasi. 
Spēles rezultātu atklāja Artūrs 
Jurševskis, bet Rolands Kovaļev-
skis panāca jau 2:0, savukārt 
Morics Krūmiņš panāca jau 3:0. 
Trešajā periodā norvēģi spēja 
atgūt divus vārtus, bet Pēteris 
Trekše panāca 4:2, izcīnot Lat-
vijas izlasei piekto vietu.

Pasaules čempionātā 2018. 
gadā, kas risinājās Prāgā, Latvijas 
izlase izcīnīja piekto vietu.

Slēpošana 
Latvijas distanču slēpotāja 

Patrīcija Eiduka Pasaules kausa 
posmā sprinta kvalifikācijas sa -
censībās sasniedza13. rezultātu 
un kvalificējās pamatsacensībām. 
Vīriešu konkurencē no Latvijas 
sportistiem startēja Raimo Vī -
gants un Indulis Bikše, kuŗi 
ieņēma attiecīgi 76.vietu un 87., 
un pamatsacensībām sprintā 
nekvalificējās.

Latvijas hokejistu 
pārbaudes turnīrs 

Šveicē 

Latvijas hokeja izlases galve-
nais treneris Harijs Vītoliņš no -
saucis sastāvu pārbaudes tur nī-
ram, kas decembrī notiks Šveices 
pilsētā Fispā un tiks translēts 
LTV7. Turnīrs Šveicē norisi nā-
sies no 16. līdz 17. decembrim. 
16. decembrī Latvija tiksies ar 
mājinieci Šveici, bet Slovakija ar 
Norvēģiju. 17. decembrī tiksies 
pirmās dienas spēļu uzvarētāji 
un pirmās dienas spēļu zaudētāji, 
vēsta Latvijas Hokeja federācija. 
Vītoliņam darbā ar nacionālo 
izlasi šajā turnīrā asistēs Artis 
Ābols un Viktors Ignatjevs. Savu-
kārt par fizisko sagatavotību 
rūpēsies Ēriks Visockis, bet 
video trenera pienākumu pildīs 
Pēteris Groms.

Latvijas izlases sastāvs turnī-
ram Fispā: Vārtsargi: Ivars Pun-
nenovs, Ēriks Vītols, Artjoms 
Ļeš čenko. Aizsargi: Ralfs Frei-
bergs, Kristaps Zīle, Kārlis 
Čukste, Patriks Ozols, Jānis Jaks, 
Uvis Jānis Balinskis, Roberts 
Mamčičs, Nauris Sējējs. Uzbru-
cēji: Nikolajs Jeļisējevs, Kaspars 
Daugaviņš, Ronalds Ķēniņš, 
Deniss Smirnovs, Toms Ander-
sons, Rodrigo Ābols, Roberts 
Bukarts, Mārtiņš Dzierkals, An -
dris Džeriņš, Renārs Krasten-
bergs, Oskars Batņa, Rohards 
Marenis.

***
Latvijas U-20 vīriešu hokeja 

izlase  ar uzvaru sāka Dānijā 
notiekošo pasaules čempionāta 
pirmās līgas A grupas turnīru. 
Latvieši pirmajā spēlē ar rezul-
tātu 4:2 (2:2, 1:0, 1:0) pārspēja 
vienaudžus no Norvēģijas.

Balsojums  par gada 
labākajiem Latvijas 

vieglatlētiem
Latvijas Vieglatlētikas savienība 

(LVS) sadarbībā ar sabiedrisko 
mediju portālu LSM.lv aicina 
piedalīties tradicionālajā balso-
jumā, lai noteiktu 2021. gada 
labākos Latvijas vieglatlētus un 
jaunos vieglatlētus, kā arī gada 
treneri. Balsojums LSM.lv no -
slēg sies 24. decembrī plkst. 
23.59. Balvu ieguvējus noteiks 
piecas dažādas auditorijas – tau-
tas balsojums (balsotāji LSM.lv), 
sporta žurnālisti, LVS juridiskie 
biedri, Treneŗu komisija un 
Jaunatnes komisija. Katra balso-
tāju katēgorija noteiks 1/5 kopējā 
balsojuma vērtības. Lai nobal-
sotu, jāuzklikšķina uz ‘Izvēlēties’ 
attiecīgajam nominantam un jā -
nospiež ‘Balsot’ balsojuma bloka 
lejasdaļā. Nominantu sasniegu-
mi apskatāmi, uzklikšķinot uz 
attiecīgā foto.

Plūdmales 
volejbolistes 

Brailko/Namiķe 
U-19 pasaules 

čempionātā

Latvijas plūdmales volejbo lis-
tes Varvara Brailko/Anete Na  miķe 
sasniedza Taizemē notiekošā pa -
saules U-19 čempionāta playoff 
otro kārtu jeb astotdaļfinālu.
Izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā 
latvietes ar 2:1 (21:16, 18:21, 15:10) 
uzveica brazīlietes Mariju Diasu/
Karolinu Kavalkanti. Brailko/
Namiķei turnīrā ir 18.numurs, 
bet pretinieces izsētas ar desmito 
numuru.

Playoff otrajā kārtā jeb as  tot-
daļfinālā viņām pretī stājās ar 
14. numuru izliktās italietes Va -
lentīna Gotardi/Aurora Mata-
velli, pret kuŗām tika piedzīvots 
zaudējums ar 1:2 (22:24, 21:17, 
12:15). Tādējādi latvietes meis-
tar sacīkstes noslēdza dalītā 
devītā vietā.

Porziņģis un 
Bertāns  palīdz 

apturēt zaudējumu 
serijas

Latvijas basketbolistu pārstā-
vētās Nacionālās basketbola aso-
ciācijas (NBA) komandas Dala-
sas Mavericks un Vašingtonas 
Wizards pārvarēja zaudējumu 
serijas, savu artavu sniedzot arī 
Kristapam Porziņģim un Dāvim 
Bertānam. Mavericks vienība iz -
braukumā ar rezultātu 104:96 
pieveica Memfisas Grizzlies klu  bu. 
Mavericks komanda izcīnīja trešo 
uzvaru pēdējo 11 spēļu laikā, ka 
arī apturēja trīs zaudējumu seriju. 
Kristaps Porziņģis laukumā pa -
va dīja 23 minūtes, kuru laikā 
sakrāja 19 punktus (4/7 divpun ktu 
metienos, 2/6 trīspunktu metienos.

 5/5 soda metienos), četras 
atlēkušās bumbas un piecas pie -
zīmes. Liepājnieka kontā arī pa 
vienai rezultātīvai piespēlei, pār-
ķertai bumbai un kļūdai.

Arī Vašingtonas Wizards vie-
nī ba pārtrauca trīs zaudējumu 
seriju, viesos ar rezultātu 119:116 
pieveicot līgas pastarīti Detroi tas 
Pistons komandu. Dāvis Bertāns 
laukumā atzīmējās uz 11 mi  nū-
tēm, izceļoties ar sešiem punk-
tiem (1/1 trīspunktu metienos, 
3/3 soda metienos), divām re  zul  -
tātīvām pie  spēlēm, vienu atlē-
kušo bumbu un vienu bloķētu 
metienu.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


