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Andŗa Ritmaņa Radošas nākotnes
piemiņas fonda balva Ellai Mačēnai
Dr. Andris Ritmanis (19262018) bija ārsts, bet dvēselē – de
dzīgs latvietis, kas izpaudās ne
tikai aktīvā sabiedriskā darbā,
tostarp rīkojot 2x2 nometnes
un ASV Rietumkrasta dziesmu
svētkus, bet arī patriotiskā dzejā.
No simtiem darbu īpaši izce
ļams pazīstamākais – “Manai
tau
tai”. Dzeja, ietērpta vecākās
meitas Brigitas mūzikā un Ievas
Akurāteres izpildījumā, kļuva
par Latvijas Atmodas laika himnu.

Andris Ritmanis

Pēc Andŗa Ritmaņa nāves ģi
mene un labvēļi saziedoja līdzek
ļus Andŗa Ritmaņa Radošās nā
kotnes piemiņas fonda dibinā
šanai. Fonds piešķiŗ balvas ārpus Latvijas tapušiem dzejas un
mūzikas darbiem, tas darbojas
PBLA Kultūras fonda un pado
mes paspārnē, un par laureātu
izraudzīšanu gādā Andŗa un
Asjas Ritmaņu bērni Brigita,
Alberts un Lolita, kā arī trīs pār
stāvji no PBLA KF&P. Bez dip
loma un naudas balvas laureāti
saņem ASV rotkaļa Andŗa Rūti
ņa darināto nozīmi sudrabā.
Pirmās balvas tika pasniegtas
XV Latviešu dziesmu un deju
svētku Kanadā 2019. gadā kop
koŗa koncertā, un to saņēma
čellists un svētku rīkotājs Juris
Ķeniņš un dzejniece, mākslinie
ce, sabiedriskā darbiniece Sarma
Muižniece Liepiņa.
2021. gada balva piešķirta
58. Austrālijas Latviešu Kultū
ras dienās Sidnejā komponistei
Ellai Mačēnai.

Ella Mačēna
Apdāvinātā un radoši ražīgā
Austrālijas latviete Ella Mačēna
dzimusi 1991. gadā, un viņas
skaņdarbi ir jau pieredzējuši
pirmatskaņojumus Austrālijā,
Latvijā un Kanadā. 58. Kultūras
dienās tiks atskaņots jauns Ellas
skaņdarbs. Komponistei šobrīd
ir daudz pasūtinājumu, viņa arī
māca kompozīciju un mūzikas
teoriju Sidnejas universitātē un
Sidnejas Konservātorijā (Sydney
Conservatorium of Music).

Ellas daiļrade uzrunāja komponistus Lolitu Ritmani un Juri
Ķeniņu, PBLA KF&P valdes
priekšsēdi, kā aizkustinoša, ska
nīga, krāšņa, svaiga un pirmkla
sīgi izstrādāta.
Komponiste pati par latviskumu savos skaņdarbos intervijā
avīzē Laiks saka: “Latvijas melo
di
jas, folkloras melodijas ietek
manās mūzikas kompozīcijās.
Cilvēki bieži saka – manā mūzi
kā varot sajust īstu latviešu sajū
tu, un ne vienmēr tā ir mūzika
ar vārdiem.”
PBLA Kultūras fonds un pa
dome apsveic Ellu Mačēnu par
pelnīto godu un novēl ražīgu
nākotni, sevišķi – komponējot
latviešiem. Turpini spīdēt!

Pēteris Blumbergs

Mārtiņš Andersons

priekšsēža amatā, bet bijis aktīvs
gan ALA, gan Vašingtonas lat
viešu sabiedrībā jau no 2000.
gadu sākuma, kad aktīvi iesais
tījās informācijas darbā, veici
not Latvijas uzņemšanu NATO.
Savukārt Mārtiņš Andersons
darbojas ASV Rietumkrasta lat
viešu sabiedrībā – ir vadījis San
francisko latviešu biedrību un
darbojies citos nozīmīgos amatos kā savā studentu korporācijā
tā Latvijas Universitātes fondā.
(Skat. sīkāku biogrāfisko infor
māciju tālāk rakstā).
Jaunievēlētais PBLA priekšsē
dis plāno vadīt apvienību no Va

šingtonas, bet, izmantojot jauno
technoloģiju iespējas, uzturēt
cie
šu kontaktu ar dalīborgani
zāciju vadītājiem un PBLA pār
stāv
niecību Rīgā. “Uzskatu, ka
PBLA ir svarīgs vadības neitrāls
un svaigs skatījums no ārpuses –
no Rietumu pasaules,” tā savā
kandidāta pieteikuma vēstulē
rakstīja P. Blumbergs. Viņa plā
nos ietilpst izvērtēt iespēju mo
dernizēt PBLA statūtus, padarot
apvienību iekļaujošāku un de
mokrātiskāku tās vadības lokā.
Jaunais priekšsēdis sola pieturē
ties pie PBLA pamatvērtībām –
latviskās kultūras, izglītības,

In Memoriam
Baiba Bičole

29.05.1931.–24.12.2021.

3. lpp.

Amerikas
tautiešu atbalsts
Vītolu fondam
5. lpp.

Diasporas
jauniešu
izglītībai
6.–7. lpp.

Notikušas PBLA vadības vēlēšanas – apvienība
uzsāk nākamo divu gadu darbības posmu
Gada izskaņā notikušajās aiz
klātajās vēlēšanās Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA)
priekšsēža amatā uz diviem ga
diem valde izvirzījusi Ameri
kas latviešu apvienības (ALA)
pārstāvi Pēteri Blumbergu, bet
priekšsēža vietnieka amatā –
ALAs jaunievēlēto vadītāju Mār
tiņu Andersonu. Līdz ar to
PBLA 2022. un 2023. kalendāra
gados vadīs divi ASV dzimuši,
auguši un izglītojošies latvieši,
kas labi pazīstami kā savās
vietējās kopienās, tā arī visā visas
Amerikas latviešu sabiedrībā.
Viņi ir pirmie PBLA vadītāji,
kas pārstāv trimdas trešo pa
audzi.
Pēteris Blumbergs amatā no
mai
nīs Latviešu apvienības
Austrālijā un Jaunzēlandē pār
stāvi Kristīni Saulīti, kuŗa vadīja PBLA četrus gadus (divus
termiņus) un izvēlējās uz trešo
termiņu nekandidēt. (Kristīne
plāno palikt aktīva PBLA un
LAAJ darba atbalstītāja Rīgā, iz
mantojot savu pieredzi un uz
krātās zināšanas abu organizā
ciju vadībā).
Pēteris Blumbergs nule kā
beidzis sešu gadu termiņu ALAs

tīmeklī!
iks.us
w w w. l a

Valsts drošības stiprināšanas un
Latvijas tautsaimniecības veici
nāšanas, vienlaicīgi meklējot ie
spējas paplašināt darbības vir
zienus, piemēram, palīdzot ap
karot korupciju Latvijā un stiprinot demokratiskos procesus
valstī. “Mums visiem kopā būtu
jāpārdomā, jāpārrunā un jāvie
nojas, kādos virzienos vēl attīstīt
PBLA darbību,” uzsvēra jaunie
vēlētais priekšsēdis.
Pēteris Blumbergs ir dzimis
un audzis Čikāgā. Latvisko iz
glītību ieguvis Krišjāņa Barona
skolā Čikāgā un Gaŗezera vasa
ras vidusskolā. Viņam ir Ilinojas
Universitātes bakalaura grads
ekonomikā un J. D., ar atsauksmi
DePaul Universitātē, Čikāgā, kur
bijis DePaul Law Review redaktors. Pirms aptuveni 25 gadiem
pārcēlies uz Vašingtonu, kur
strādā par advokātu.
2015. gada maijā Pēteris tika
ievēlēts par Amerikas latviešu
apvienības (ALA) valdes priekš
sēdi un vienlaikus darbojies kā
ALAs pārstāvis PBLA. 2018. un
2019. gadā PBLA valdē pildīja
priekšsēdes vietnieka pienāku
mus.

(Turpinājums 14. lpp.)

Ziņas no
Klīvlandes,
Bostonas,
Oregonas
8. lpp.

Kas notiek ar
Rīgas Svētā
Pēteŗa baznīcu?
11.lpp.

Gunāru Astru
pieminot
12.lpp.

Rīgas džezs
skan Teksasā
13. lpp.
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Ceļā pie Jums Laika Mākslas kalendārs 2022!
Šogad – "Jūgendstils Rīgā un Liepājā"

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

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

Pasūtiniet un dāviniet saviem draugiem, bērniem,
mazbērniem! Šogad attēlu anotācijas arī angļu valodā.
Kalendāra
tapšanu
atbalstījusi

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

2022. gada kalendārs: ................... gab.

US $22.00….........…............

Piesūtīšana: ASV – par pirmo US $3.00
Par katru nākamo uz to pašu adresi US $2.00

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.
-------------------------------------------------------------------------

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 .........................................................................................

Precīcējums Nedēļas teikums
Laika numurā, blakus rakstam pa Goppera fonda rudens sēdi, bija
iespiesta Goppera Fonda izdotā marka no 2017. gada, kas atzīmēja
skautu lielo jubileju. Diemžēl radušies pārpratumi par to, jo likās, ka
marka atbilst šī gada markai. Te publicējam 2021. gadā izdoto
Goppera Fonda marku. Ziedojumus Goppera fondam, lūdzam,
sūtiet uz Goppers Fund, PO Box 376, Three Rivers, MI 49093. Labprāt
nosūtam loksni ar šī gada marku, ja vēlaties to saņemt.
Cieņā – Dace Copeland

“Dzīve, kā teica Anšlavs
Eglītis lugā “Kazanovas mē
telis”, ir kā kaislīgas sievietes
krūts: tā cilājas augšup, lejup,
augšup, lejup...”
Vaira Vīķe-Freiberga

Nedēļas gudrība
Uzvārds, vārds: _______________________________________
Adrese: _____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ________________________________________________

“Cilvēkiem, kuŗi neuz
klausa padomus, nav iespē
jams palīdzēt.”
Michails Lomonosovs
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Atvadīšanās. Viegla kā “puteklis no zvaigznes”
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2021. gada 24. decembrī
Rokvillē, Merilendas pavalstī,
ASV, Mūžībā aizgāja mūsu
māmiņa, ievērojamā dzejniece
un bijusī avīzes Laiks redaktore
Baiba Bičole (prec. Rumpētere).
Par māmiņas dzīvi un devumu
Laiks publicēja plašu pārskatu
pavasarī, kad viņa svinēja savu
90 gadu jubileju. Rudens pusē
māmiņai atklāja vēzi. Diagnoze
nevis radīja paniku, bet ieviesa
viņas prātā skaidrību un mieru,
kas ļāva sakoncentrēties uz
atvadām, kuŗu bija daudz.
Māmiņa gaŗās telefonsarunās,
kā arī klātienē runājās ar maz
bērniem, no atmiņu pūralādes
izceldama jaukas un reizēm uz
jautrinošas ainas. Viņa skaid
roja un mierināja savus pēcnā
cējus, paužot dziļu pārliecību,
ka vienmēr būs pie viņiem, jo
mīlestība nekad nezūd. “Viņa ir
bļoda un karote reizē, / viņā
iemērc, no viņas smeļ (…)2: Mēs
– “senmātes” pēcteči – sildī
jāmies māmiņas/vecmāmiņas
gara spēkā, apbrīnojot viņas
prāta skaidrību un aforismus.
Mēs runājām par mīļajiem aiz
gājējiem un par veļu valstības
iespējamību.
Baiba Bičole devās prom no
kaŗa liesmās degošās Latvijas

kā bēgļu bērns 13 gadu vecumā,
saglabājot tēlainas atmiņas par
Tēvzemes skaisto ainavu, dabu
un gadalaiku krāsām un no
skaņām. Rakstniece bija izteikti
jutekliska, ietekmējoties no da
bas parādībām, mākslas un

mūžā dalījās ar mums. Latvijas
rudzu maize bija burtiski viņas
mūža pēdējā maltīte.
Baibas Bičoles laulībā ar māk
slinieku Ilmāru Rumpēteru†
piedzima trīs bērni. Vecākais
dēls Arvils René jebšu Reinis

(Atbrīvošanās)

--pāri zemei, ūdeņiem pāri
gaisputns esmu
ne tiem kuğiem, ne jūrām
mani vairs skaut,
ne smiltīm, ne melnzemei
mani apbērt, iesakņot vairs,
mākoņi bargie, mākoņi maigie
man ceļzīmes, sargi.
mūzikas. Viņas daiļrades pa
matā ir spēcīga latviešu valodas
izjūta, kas iegūta bērnībā no
vecākiem – baltu filologiem
Jāņa un Līvijas (dzim. Sproğe)
Bičoļiem – un no lauku vides
un ļaudīm Zemgalē un Sēlijā.
Mūsu sarunas par dzīvi norisa
senču mēlē, lai gan māmiņa
bija nodzīvojusi ārpus Latvijas
77 gadus. Viņas dvēseles stā
voklis bija latviešu valoda, ar
kuŗu kā ar tumšu, smaržīgu
maizes klaipu viņa savā garajā

1 No Baibas Bičoles dzejoļa “Tam, kurš gribēja projām”
2 No Baibas Bičoles dzejoļa “Senmāte”

mira 2000. gadā. Pēc mīļās aiz
gājējas sēro meita Rita Laima ar
dzīvesbiedru Kārli Altau, maz
dēls Latvijā Krišjānis Rozentāls
ar dzīvesbiedri Inesi un bērniem
Teodoru un Kirki, mazdēls
Vācijā Jurğis Krieviņš ar dzī
vesbiedri Līsu Fritzsche un
meitiņu Luīzi, mazbērni Ohaijo
Tālivaldis un Marija Bērziņi,
dēls Artis Jānis ar dzīvesbiedri
Brigitu (dzim. Tupuriņa) un
mazbērni Andrejs, Sintra un
Krista Rumpēteri Ņūdžersijā.
Baibas Bičoles mirstīgās at
liekas tiks apbedītas Ņujorkas

“aizauļoju ziedošos dārzos” –
Baibas Bičoles dzejas dzīpari
Latviešu trimdas dzejas toņi
un pustoņi, krāsas un nokrāsas,
balsis un atbalsis, pasaule un
aizpasaule ir tik pilnskanīga. Tā
atbalsojas lasītājā arī tad, kad
kādi vārti ir aizvērušies un
satikšanās vairs nav iespējama.
Dzejnieces Baibas Bičoles dzejas skanējums skan un skanēs,
kaut 2021. gada 24. decembrī
rimis viņas mūžs.
Uz jautājumu par dzejošanu,
viņa atbildējusi: “Laikam as
toņu gadu vecumā. Vismīļāk
gan tad rakstīju prozu. Stāstus,
lugas, pasakas, un tikai pa
retam arī kādu dzejoli. Tas man
likās pavisam šausmīgs darbs,
un es sirsnīgi vēlējos nekad
nekļūt par dzejnieci... Un tomēr
atgriezos pie dzejošanas 21
gada vecumā. Kāpēc? Nu, kāda
pārdzīvojuma dēļ. Bet varbūt
arī sāku just, ka dzejot man
tomēr patīk labāk nekā rakstīt
prozu.” Dzejoļi pierakstīti uz
dažādām lapiņām un, mātes
mudināta, viņa tos nosūta
publicēšanai. 1953. gadā jau
niešu žurnālā “Raksti” pub
licētie dzejoļi “Vakara noskaņa”,
“Cēsu degšana” un “Iela Bal
timorē” ir pirmās publikācijas.
Jau ar pirmajām dzejas pub
likācijām un dzejas lasījumiem
20. gs. 50. gadu beigās Baiba
Bičole pavēra jaunus apvāršņus,
atklāja izteikti sievišķīgu pa
sauli, romantiski juteklisko
pa
saules redzējumu, dzīvības
daudzveidību, sievietes ‘ziedē
šanu’, ‘pilnbriedu’, auglību un

pilnasinību; dzejā saplūst dabas
procesi ar sievietes, sievietes
mātes izjūtām, bērna nākšanu
pasaulē, emocionalitāti un in
timitāti, samanāmi senstrā
vo
jumi no folkloras dzīlēm, sava
veida maģija. Dzejniece teikusi
– “tā pastarpām Arvila, Ritas
un Arta audzināšanai radušies
arī dzejoļi. Ir bijis jāraksta, bet
– tikdaudz vēl neapzinātu ceļu,

krāsu, un skaņu!” Baibas Bi
čoles dzejā strāvo dzīvība un
dzīve, īpaši jau pirmajos krā
jumos, vēlāk noskaņas nedaudz
mainās, pieaug un ienāk arī
laikmetīgāki motīvi, dzīves
vērojumi, smeldze.
Baiba Bičole ir dzejas krā
jumu “Atrita” (1966, Z. Lazdas
balva), “Ceļos” (1969), “Buŗot”
(1976), “Griežos” (1981), “At

Juŗa Krieviņa foto. 1991. gada vasarā Latvijā
pavalsts Katskiļu kalnu Brāļu nieku, mū
ziķu un Tēvzemes
kapos, kalnu un mežu ielokā aizstāvju – tuvumā.
un mīļo draugu – Ņujorkas
RITA LAIMA
latviešu rakstnieku, māksli

Laika izdevēji un redakcija skumst
par savas kollēgas
Baibas Bičoles
aiziešanu Mūžībā un izsaka visdziļāko līdzjutību
viņas kuplajai ģimenei,
draugu un daiļrades mīļotāju pulkam!
Gaiša, trausla, draudzīga un silta Baiba paliks mūsu
atmiņās. Kolleģiāla un atsaucīga darbabiedre, augstas
raudzes profesionāle savā – dzejas laukā.
Iedvesmojoša, interesanta sieviete, mīļa māmiņa un
vecmāmiņa. Latvijas patriote līdz sirds dziļumiem.
Paldies par Tavu mūžu, mīļā Baiba!

Baiba Bičole – skolotāja Beverīnas vasaras vidusskolā ar Maiju Šleseri un Annu Annus-Hāgenu

griežos” (Rīgā 1991, izlase) un
“Citviet” (2011) autore, un jau
krājumu nosaukumos ir kus
tība un ceļš, galvenokārt pie
sevis, savā būtībā un sievietes
pasaulē. Baiba Bičole latviešu
trimdas dzejā ienāca par savu
moderno dzejas vārsmu, kurā
ir koncentrēta izteiksme, veidojot spilgtas ‘gleznas’, kuŗās
netrūkst krāsu, bet caur šo
moderno skatījumu viņa nekad
nav pazaudējusi savu latvisko
piederību. Viņas valoda skan
visā tās daudzkrāsainībā. Baibai
Bičolei allaž bijis būtiski, lai
viņas dzejas pasaules būtu
sataustāma, sasmaržojama un
pat nogaršojama.
Baiba Bičole vairs nav tieši
mums līdzās, bet, kamēr mēs
viņu atcerēsimies un lasīsim
viņas dzeju, saikne paliks. Man
Baibas Bičoles dzeja nozīme
daudz, arī tāpēc, ka atmiņā
allaž dzīvos jaukie sastapšanās
mirkļi dzīvē. Un tas mazina
aiziešanas radīto smeldzi.
INGUNA DAUKSTESILASPROĢE

LAIKS

4

2022. gada 8. janvāris – 14. janvāris

Augstākās raudzes konference Latvijā
JURĢIS ŠĶILTERS
Ar Latvijas Universitātes
fonda, organizācijas “Friends
of University of Latvia” atbal
stu aizvadītā gada nogalē Lat
vijas Universitātē norisinājās
15. Starptautiskais Kognitīvo
zinātņu, loģikas un komu
ni
kācijas simpozijs, kas bija vel
tīts mūzikas un dejas uztverei,
sintaksei un semantikai. Pasā
kums gan klātienē, gan virtuāli
pulcēja vadošos šīs jomas
speciālistus pasaulē.
Simpoziju nu jau 15. gadu
rīkoja uztveres un kognitīvo
sistēmu pētniecības grupa Lat
vijas Universitātē. Katru gadu
simpoziji norit par dažādām
tēmām un tajos tiekas dažādu
nozaŗu – psīcholoģijas, neiro
zinātņu, filozofijas, lingvistikas
un šoreiz arī mūzikas pētniecības
eksperti, pētnieki un interesenti.
Šī gada simpozijs norisinājās
sadarbībā ar Jāzepa Vītola Lat
vijas mūzikas akadēmiju, kas
simpoziju papildināja ar satelīt
pasākumu un arī iepriecināja ar
lielisku flautas un klavieŗ
kon
certu tos dalībniekus, kas, spī
tējot kovida ierobežojumiem,
tomēr varēja atrasties Latvijā.
Šī gada pasākumā mūzikas
teorētiķi, psīchologi, loģikas,
matemātikas un datorzinātņu
eksperti diskutēja par mūzikas
sintakses un semantikas pamatiem un to saistību ar dejas, valodas un vizuālās uztveres for
mām, kā arī demonstrēja mū
zikas struktūras matemātiskos
principus. Kopējais motīvs kon
ferencē bija tas, ka nozīme (se
mantika) un sintakse pārsniedz
tikai valodisku formu robežas
un var tikt izteiktas mūzikā, dejā
un vizuālajā uztverē, ietverot
dažus kopīgus principus, taču
arī ar būtiski atšķirīgām izpaus
mes formām. Piemēram, vizuālā
grupēšana un mūzika, kā arī
deja ietveŗ līdzīgus struktūrprin

Mūzikas un dejas nozīme: eksperimentālās pētniecības konference

cipus, ko konferencē skaidroja
Ženēvas Universitātes (Šveice)
profesore Izabela Šarnavela
(Isabelle Charnavel). Dejā un
mūzikā satura saistījums un saturiskas norādes uz skaņdarbā
vai dejā iepriekš minēto darbojas līdzīgi kā satura saistījums un
norādes valodā – atziņa, kas
būtiska Oslo Universitātes (Nor
vēģija) profesorei Pritijai PātelaiGrošai (Pritty Patel-Grosz), kura
plenārreferātu sniedza attālināti.
Profesors Markus Noivirts
(Markus Neuwirth) no Antona
Bruknera Universitātes Lincā
(Austrija), savukārt, sniedza ap
jomīgu eksperimentālu pētījumu
rezultātus un teorētiskus vispā
rinājumus par mūzikas semantiku.
Konferences lielākā zvaigzne,
nozīmīgākais savas jomas spe
ciālists pasaulē, bija profesors
Filips Šlenkers (Philippe Schlen
ker), kuŗš ir Ņujorkas Univer
sitātes globālās izcilības profesors (Global Distinguished Pro
fessor), kā arī Žana Niko institūta
vadošais pētnieks Parīzē (ASV,
Francija). Prof. Šlenkers šogad
nolasīja Roberta Blumberga iz
cilības lekciju kognitīvā zinātnē
(Robert Blumberg Distinguished
Lecture in Cognitive Science). Šo
izcilības lekciju tradiciju iedi
binājis nozīmīgs LU mecenāts
un patriots Roberts Blumbergs
sadarbībā ar LU DF Uztveres un
kognitīvo sistēmu laboratoriju.
Izcilības lekcijas ideja ir katru
gadu šo nosaukumu piešķirt
kādam izcilam nozares profe
sionālim un uzaicināt uz Latviju,
tādējādi Latviju iekļaujot pasau
les augstākā līmeņa zinātnes
apritē. Šāda veida lekcija ir
vienīgā Austrumeiropā. Prof.
Šlenkers ir izcils zinātnieks ar
pienesumu loģikā, lingvistikā,
zīmju un mūzikas semantikā, kā
arī primātu komunikācijas se

mantikā. Viņš savulaik izveidoja
supersemantikas (Super Seman
tics) virzienu, pulcējot lingvistus, psihologus, loģiķus, neirozi
nātniekus un citu nozaru pār
stāvjus ar mērķi pētīt nozīmes

kā nozīmi ietveŗ vizuālo atveidu
semantika un dejas semantika
(Leo Migoti (Leo Migotti), École
normale supérieure of Paris,
Francija), un tika analizēti arī
citi mūzikas semantikas speci

loģijas problēmām, ķermeniskās
pieredzes jautājumiem mūzikas
uztverē, ritma un skaņu uztveres
semantiskajiem un sintaktiskajiem jautājumiem un saistījumu
ar valodu.

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

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

izpausmes ārpus valodisko iz
teiksmju robežām. Gan Eiropas,
gan ASV zinātnē ir vairāki na
cionālas nozīmes pētījumu projekti, kuŗus ir vadījis un vada
prof. Šlenkers. Profesora Šlen
kera lekcijā tika izklāstīti prin
cipi, kā nozīme attiecināma uz
ārpusvalodas izpausmēm mūzi
kā, dejā, vizuālajā uztverē, žestos
un zīmju valodā, ne
zaudējot
matemātisko precizitāti.
Konferencē tika arī aplūkots,

fiskie jautājumi (Miks de Nēve
(Mick de Neeve), Amsterdamas
Universitāte, Nīderlande). Ar
referātu par harmonijas, ritma
un sintakses uztveri mūzikā
referēja Rietumvirdžīnijas Uni
versitātes (ASV) profesors un viens
no mūsdienu mūzikas pētnie
cības nozīmīgākajiem pārstāv
jiem kognitīvā zinātnē – Džonā
Kacs (Jonah Katz).
Simpozijā norisinājās arī dzī
vīga diskusija par etnomūziko

Atsevišķa sesija, ko organizēja
Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas
akadēmija, tika veltīta mūzikas
un valodas neirāliem un bihe
viorāliem aspektiem.
Pasākuma organizētāji ir gan
darīti, ka nu jau 15. gadu izde
vies īstenot kādai kognitīvās
zinātnes nozarei veltītu centrālo
un nozīmīgāko pasākumu Bal
tijas un Austrumeiropas reģionā
Eiropā.

Darbīga un ražena mūža cildinājums
Aizvadītā gada 6. decembrī
literātūras un teātŗa pētniekam
Viktoram Hausmanim apri
tēja mūža 90. gadskārta. 16.
decembrī Rīgas Latviešu bied
rības (RLB) namā jubilārs radinieku, kolēģu un līdzgaitnieku
lokā tika sveikts šajos ievēro
jamos dzīves svētkos.
Sarīkojumu vadīja RLB
priekšsēdis Guntis Gailītis, kas
vakara gaitu bija sakār
tojis
atbilstīgi Viktora Haus
maņa
daudzveidīgajiem darbības lo
kiem. Viņš uzsvēra jubilāra ie
guldījumu Latvijas kultūrā, iz
ceļot vairākas no
zares, kuŗās
Hausmanis darbojies daudzu
gadu gaŗumā. Nacionālā teātŗa
aktieris Uldis Anže lasīja at
sevišķas lappuses no jubilāra
monografijām par ievērojamām
latviešu aktrisēm Liliju Ēriku,
Lilitu Bērziņu un Veltu Līni,
pianists Ventis Zilberts priekš
nesumu kup
li
nāja ar izmek
lētiem kla
vieŗu skaņdarbiem,
pats gavilnieks cēla priekšā lap
puses no autobiografijas – sais

tošus faktus par savu izcelsmi, sadarbību ar pieredzējušo ko teātŗa recenziju autors. Viņa daiļrades pētniecībā, seviški
piedzimšanu un kristībām. lēģi un to, kā viņi ar jubilāra interešu lokā arī ārzemju lat atzīmē
jams ilgu gadu darbs,
Latvijas Universitātes literā gādību un rūpību ievadīti viešu teātŗa darbi
nieku un kopā ar līdzgaitniekiem veidojot Raiņa akadēmisko kopotu
rakstu izdevumu. Jāatzīmē arī
rēgulārais darbs, rakstot par
teātri un literātūru mūsu
laikrakstā Laiks.
Kad apsveikumi un cildi
nājuma runas bija sasniegušas
savu augstāko punktu, sarīko
juma vadītājs pieteica Pārstei
gumu. Institūta izdev
niecības
vadītāja Una Balode jubilāram
dāvāja saini ar tikko no tipografijas nākušām grāmatām –
Viktora Hausmaņa visjaunāko
garadarbu – apcerējumu “An
šlava Eglīša Amerikā rakstītās
lu
gas un to likteņi”. Tas tik
tiešām bija Pārsteigums kā
klāteso
šajiem, tā pašam au
toram!
Atlika tikai novēlēt Viktoram
Institūta izdevniecības vadītāja Una Balode apsveic Viktoru Hausmani ar jauno grāmatu
Hausmanim arī turpmāk možu
garu, radošu enerģiju un in
tūras, folkloras un mākslas zinātniskajā darbā.
skatuves norišu apcerēšana. teresi par notikumiem kultūras
institūta jaunāko paaudžu dar
Viktors Hausmanis ir daudzu Literātūras nozarē nozīmīgs ir un mākslas pasaulē.
babiedri dalījās atmiņās par monografiju un neskai
tāmu jubilāra ieguldījums Raiņa
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Vītolu fonda sadarbība ar ziedotājiem ASV 2021. gadā
2021. gadā Vītolu fonds admi
nistrē 830 stipendijas, no kuŗām
137 ir ASV ziedotāju dibinātas.
Ziedojumi no ASV šogad ir
sasnieguši 265 380 EUR.
Piemiņas stipendijas: 17 ga
dus kopā ar mums ir Evarista un
Mārītes Bērziņu, Kārļa Cīruļa
piemiņas stipendijas; 16 gadus
Kornēlija Dinberga, kā arī Jāņa
Arvīda Bungs un Metas Kal
niņas-Bungs piemiņas stipendi
jas; 15 gadus Paula un Ariadnes
Dzintaru un In Memoriam Dag
nija Strautnieks piemiņas stipen
dijas; 14 gadus Viktorijas Mic
kānes, Dzintara un Birutas Abulu
piemiņas stipendijas; 13 gadus
Astrīdas un Laimona Jansonu,
Valža Muižnieka un Ērikas Rī
tiņas piemiņas stipendijas; 12
gadus Tania S. Sweet un Mirdzas
un Alfrēda Grāmatiņu piemiņas
stipendijas, 11 gadus Hugo un
Mirdzas Karlsson, Ritas Petričekas
(Saulītes) piemiņas stipendijas;
8 gadus Gunāra Meierovica, Al
frēda un Ludmilas Raisteru, kā
arī Vilmas un Jēkaba Ķiršu pie
miņas stipendijas; 7 gadus Martas
Mirdzas Gulbis, Jāņa un Ernas
Binderu, Jāņa un Ellas Dam
bergu, Viļa M. Barēvica un Ērika
Andra Zeidenberga piemiņas sti
pendijas; 6 gadus Ceroņa Bīlmaņa
un Elmāra Freiberga piemiņas
stipendijas; 5 gadus Annas un
Dāvida Mežciemu, Zinaīdas Strods
un Veras Dambergas piemiņas
stipendijas; 4 gadus Jāņa un
Annas Marijas Eglītes, Viļa
Olava un studentu korporācijas
Lettonia filistra Gunta Bruniņa
piemiņas stipendijas, 3 gadus Pē
teŗa Voldemāra Lapiņa piemiņas
stipendija, savukārt 2 gadus kopā
ar mums ir Ainas J. Pamovskis,
Adas Salnas un Ģirta Zeiden
berga piemiņas stipendijas.
Privātpersonu stipendijas: 19
gadus kopā ar mums ir Zvejnieku
ģimenes (Pēteŗa Mežaka piemiņas,
In Memoriam Gaida Rīsbergs)
stipendijas; 18 gadus Alfreda un
Sarmītes S. Gravu stipendija; 15
gadus Āboliņa-Elsiņa, kā arī
Gunāra un Ināras Reiņu ģimenes
stipendijas; 13 gadus Vaidas Mi
ķītes-Jordan, Gundara un Astrī
das Strautnieku, Kristīnes Anstrats
un Janet Geovanis stipendijas; 12
gadus Noras Mičules stipendija;
11 gadus ārstes Zaigas AlksnesPhillips un Neal F. Jordan stipendijas; 9 gadus Egona un Ritas
Kaimiņu stipendija; 8 gadus
Andra un Holly Āboliņu un
Puteņu ģimenes stipendijas; 4
gadus Noras Liepas stipendija,
bet 3 gadus Jāņa Luca un Morusu
ģimenes stipendijas.
Fondu un organizāciju zie
dojumi: 18 gadus kopā ar mums
ir Arnolda un Helēnas Sildegu
fonda un Jaunsardzes fonda stipendijas, 17 gadus Saginavas
Latviešu kluba stipendijas, bet 4
gadus Kluso varoņu fonda stipendijas.
Šogad, pateicoties ASV ziedo
tājiem, dibinātas jaunas stipen
dijas: Dainas Bīriņas, Mārgrietas
un Tālivalža Bušs piemiņas, Māras
un Marģera Grīnu piemiņas, kā
arī Pauļa Jēkaba un Leontīnes
Anstrats piemiņas stipendijas.
Esam pateicīgi ikvienam par
sadarbību, kas vijas cauri šiem
gadiem. Šogad saņēmām arī vai
rākus dāsnus ziedojumus jau

vairākiem gadiem uz priekšu.
Ilmārs H. Dambergs veicis
ievērojamu ziedojumu, kas turp
mākos četrus gadus ik gadu ļaus
izmaksāt trīs stipendijas spējī
giem un studētgribošiem jau
niešiem. Ilmārs Dambergs ne
tikai nodrošina stipendiju fondu
ar trīs ikgadējām stipendijām
(Jāņa un Ellas Dambergu, Jāņa
un Ernas Binderu, Veras Dam
bergas piemiņas stipendija), bet
arī administrē Jaunsardzes fonda
stipendiju. Ilmārs Dambergs ir
ziedotājs, kurš atbild uz katra
jaunieša vēstuli, tādējādi veidojot ar stipendiātiem īpašu saiti.
Andrejs Eglīte ziedojis ievē
rojamu summu vecāku Jāņa un
Annas Marijas Eglītes piemiņas
stipendijai pedagoģijas un farmā
cijas nozarē studējošiem. Vairāku
desmitu tūkstošu lielais ziedojums vēl daudziem nākamajiem
pedagogiem un farmaceitiem dos
iespēja rāpties zinātnes kalnā,
tādējādi netieši turpinot to ceļu,
ko savas dzīves laikā bija mēro
juši Eglītes kunga vecāki.
Mārtiņš un Kristīna Puteņi
ārkārtīgi dāsni palielinājuši savu
izmaksājamo stipendiju kapitālu.
Puteņu ģimene reiz ir teikusi:
“Izglītība ir ne tikai ceļš uz per
sonisku labklājību, bet arī uz
mieru, saticību un labklājību vi
sām pasaules tautām un valstīm.
Zinām, ka Latvijā ir daudz
studentu ar idejām, degsmi un
spējam, bet kam palīdzētu finan
siāls atbalsts, lai viņiem atvērtos
kādas durvis.” Pateicoties ziedojumam, jauniešu durvis patie
šām varēs atvērties augstākai
izglītībai, līdz ar to cerībai uz
labāku nākotni.
Pārsteidzošs un apbrīnojams
ir Zvejnieku ģimenes nopelns.
Laika ietvarā no 2003. līdz 2021.
gadam Zvejnieku fonda admi
nistrētajās stipendijās izmaksāti
vairāk nekā 1,3 miljoni eiro.
“Rakstu dziļā cieņā un pazemībā,
sakot lielu paldies! Paldies, ka
palīdzat man sasniegt tik daudz
lietu, kas dara lepnu ne tikai
pašu, bet arī manu ģimeni. Pal
dies, ka ļaujat man izkopt jomu,
ar ko esmu tik ļoti aizrāvusies.
Mana sirds nekad nevarēs pa
teikt pietiekami daudz paldies,”
vēstulē Zvejnieku ģimenei teic
stipendiāte Džūlija Kurčatova.
Šo teju divdesmit gadu laikā ap
tuveni trīssimt jaunieši varējuši
dalīties līdzīgas pārdomās un
pateicībā ar saviem ziedotājiem –
Zvejnieku ģimeni, kuras nesav
tīgais atbalsts ir bijis spēcīgs at
spaids daudzām ģimenēm Latvijā.
Mēs ļoti lepojamies ar jau
niešiem, ticot, ka viņi patiešām
ir pārtikušas un veiksmīgas Lat
vijas nākotne, tomēr jāuzsver, ka
viņiem ir ārkārtīgi spožs piemērs,
no kura iedvesmoties, kaldinot
savus nākotnes sasniegumus. Tā
piemēram, Dzintra Bungs, kuŗa
dibināja stipendiju vecāku pie
miņai, iecelta par Latvijas Oku
pācijas mūzeja vadītāju. Lalitas
Muižnieces un Jāņa Luca veikums šogad tika novērtēts ar
valsts augstāko apbalvojumu –
Triju Zvaigžņu ordeni, tāpat
Lalita ieguva mūža balvu par
ieguldījumu latviešu literātūrā.
Nedaudz citāda veida novērtē
jumu guvis arī Gundars Straut
nieks, kuŗa sasniegumi, darbojo

ties kā pirmajam Gaŗezera direk
toram, pateicoties sievas Astrīdas
ziedojumam, simboliski iemūži
nāti uz vienas no Gaŗezera slavas
plāksnēm. Kā zināms, tad prieku
sniedz ne tikai periodiski vai
pēkšņi prieka mirkļi, bet arī visa
dzīves bagātība, kas uzkrāta.
Šogad apaļas dzīves jubilejas
atzīmējuši divi ziedotāji no ASV
– Kristīna Putenis un Juris
Petričeks. Sveicam!
Lai arī šis gads turpinājies ie
robežojumu zīmē, priecājamies
par ziedotājiem, kuŗiem bija
iespēja tikties ar jauniešiem, gan
pašiem gūstot laimi, gan sniedzot
pieredzi un zināšanas stipen
diātiem. Janvārī ļoti atbilstoši

Olava piemiņas stipendijas saņē
mējiem – tiekas arī ziedotājs An
dris Staklis, kuŗa vīrišķība, spēks
un labsirdība ir nenovērtējams
iedvesmas avots. “Jau ceturtais
gads. Atceros vēl kā pirmajā
satikšanās reizē nācās sarunāt ar
pasniedzēju, ka nodarbības laikā
risinātos uzdevumus atnākšu iz
risināt konsultācijā, jo lielā steigā
devos no universitātes uz kop
mītnēm, lai paspētu saģērbties
uzvalkā. Atceros, kā gāju pirkt
rozes Andrim un Annai – mūsu
ziedotājiem. Atceros, ka biju
iekšēji priecīgs, ka neesmu vie
nīgais stipendiāts, bet gan bija
vēl 3 lieliski cilvēki, kuŗi kļuva
par labiem draugiem. Laika gaitā

situācijai Mārtiņš Putenis savus
stipendiātus pārsteidza ar attāli
nātu sveicienu, dāvinot sejas
maskas.
Maijā un jūnijā uz tikšanos
jauniešus aicināja Gunārs un
Ināra Reiņi, kuŗi katru gadu
tiekas ne tikai ar saviem stipen
diātiem, bet arī draugu – NeaL.
F. Jordan un Vaidas Miķītes
Jordan – stipendiju saņēmējiem.
Laikā, kad straujiem soļiem tu
vojās sesija, Reiņu ģimenes uz
mundrinājums bija vērtīgs un
nozīmīgs atbalsts studiju pro
cesā. Pēc tikšanās stipendiāte Jus
tīne Puriņa rakstīja: “Apbrīnoju,
kā ziedotāji Ināra un Gunārs
Reiņi spēj iedvesmot ar savu
silto smaidu un uzturēt pozitīvu
attieksmi. Tieši šobrīd, kad ie
stājies pavasaris un tuvojas sesija,
ir tik veselīgi iziet saulītē, lai
iepazītos ar gaišiem cilvēkiem.
Esmu ļoti pateicīga gan ziedo
tājai Vaidai Miķītei Jordan, gan
Reiņu ģimenei. ”
Septembrī ar jauniešiem res
torānā tikās Rita Kaimiņa, kuŗa
cita starpā ir arī bieža viešņa
fonda birojā un aktīvi seko jau
niešu gaitām visa gada gaŗumā.
Pēc tikšanās stipendiāte Laura
Dičeva rakstīja: “Katru reizi sa
tiekoties, nevaru beigt apbrīnot
Ritas Kaimiņas dzīves un pie
dzīvojumu sparu. Pagājuši divi
gadi kopš saņemu atbalstu,
tomēr aizvien priecājos dzirdēt
jaunus stāstus, ar kuŗiem dalīties
kopīgās sarunās.”
Oktobrī uz iepazīšanās pus
dienām jauniešus aicināja Daina
Bīriņa, kuŗas jaundibināto stipendiju šajā mācību gadā saņem
divi radoši jaunieši – “Kora diri
ģēšanas” programmas students
Ainārs Kiserovskis un “Kultūras
un mākslas” programmas studente Karīna Kolendo.
Rēgulāri ar jauniešiem – Viļa

daudz kas gan mainījās. Liekas
pat neticami, ka pirmajā tikšanās
reizē visi bijām kautrīgi un
tikšanās noritēja ļoti formāli, tad
tagad tā ir kā ģimenes satikšanās,
jo par tādu tiešām esam kļuvuši,
“tā pēc tikšanās teic Rūdolfs Bau
manis, kuram ir tas gods četrus
gadus būt V. Olava piemiņas stipendijas saņēmējam. Lai arī šis
gads Andrim nāca ar satricinā
jumu par mīļotās sievas Annas
Grambergas nāvi, savās skumjās
viņš nav zaudējis mīlestību un
ticību pret jauniešiem, kas vēl
tikai uzplaukusi kopīgā nodomā
un rēgulārās tikšanās reizēs.
Paldies ikvienam ziedotājam,
kas tiekas, sazvanās, sarakstās
vai kaut domās ir kopā ar saviem
stipendiātiem! Gaisma ir bezga
līga un tāds pats ir cilvēks, jo ik
reizi, kad mūsu dzīvēs iemirdzas
jauna vada vai padoma zvaigzne,
mēs varam augt, mainīties un
mācīties tai līdzi. Tieši par to ir
šīs ziedotāju-stipendiātu tikša
nās – piepildīšanos, papildinā
šanos un iedvesmošanos.
Katram gaismas staram ir tā
izejas punkts un bezgalības oreols, kuŗā patverties, kad liktenis
lēmis, ka pietiekoši daudz gais
mas ir dots. Šogad fonds zaudējis
piecus brīnišķīgus cilvēkus, at
miņas par viņiem vēl ilgi būs
kopā ar mums.
Janvāra sākumā kā auksta sāpe
pienāca ziņa par Birutas Abuls
(28.07.1929.–11.01.2021.)
aiziešanu. Stipendiju Biruta kopā
ar Dzintaru dibināja 2008. gadā,
šo vairāk nekā 12 sadarbības
gadu laikā Birutas mīlošā daba
un cilvēcībā deva iespēju dau
dziem jauniešiem iegūt augstāko
izglītību. Pēdējo vēstuli fonds no
Birutas Abuls saņēma 19. decem
brī, kuŗā viņa rakstīja: “Paldies
par kārtējām ziņām. Tik jauki
redzēt, ka Vītolu fonds aug un

zaļo! Arvien lielāks pulciņš
jauniešu var nopietni plānot
savu nākotni. Ļoti priecājos par
mūsu stipendiātiem. Ar visiem
sarakstos, un daži ir kļuvuši man
draugi uz mūžu.” Zinām, ka arī
Birutas smaids uz visu dzīvi
iegūlies daudzu jauniešu sirdīs.
Nedēļu pēc Birutas aiziešanas
vēl viena smaga ziņa sasniedza
Vītolu fondu. Mūžībā devusies
Anna Gramberga (27.02.1939.17.01.2021.). Anna Gramberga
kopā ar vīru Andri stipendiju
dibināja par godu Annas vec
tēvam Vilim Olavam, arī ikdienā
ziedotāji aktīvi sekoja līdzi
stipendiātu gaitām un ik mēnesi
tikās ar viņiem labākajos Rīgas
restorānos, lai ne tikai lutinātu,
bet arī netīši rādītu biznesa
etiķeti. Lai arī tik pēkšņa bija
Annas aiziešana, tad tomēr viņas
vēlējums dzīvo un plaukst, līdzi
nesot arī ziedotājas pašas vārdus.
Pēc rāma un miera pilna pa
vasaŗa un vasaras skumja ziņa
atkal sasniedza fondu. Savām šīs
zemes takām ardievas māja
Pēteris Bolšaitis (12.07.1937.11.09.2021.), kurš vēl tālajā
2004. gadā kopā ar sievu Īru
Kuhn-Bolšaitis dibināja divas sti
pendijas: stipendiju korp! Vara
vīksne studējošām jaunietēm un
Lāčplēša centra stipendiju. Pē
teris Bolšaitis ar Eduardu An
dersu dibinājuši arī Kluso varoņu
fondu, kura mērķis ir cildināt un
atbalstīt tās ģimenes, kuŗas, ris
kējot ar savu dzīvību, ir glābušas
citus cilvēkus. Tik daudzu sa
darbības un draudzības gadu
priekšā Pētera aiziešana bija liels
satricinājums, mierina doma
par mīlestību un laimi, kas caurvija viņa dzīvi.
Septembrī izdzisa vēl viena vī
rišķības un dzīvesgudrības pilna
vada zvaigzne. Jānis Kukainis
(12.06.1943.–15.09.2021.), viņš
tik daudzus gadus bija darbojies
dažādās sabiedriskajās trimdas
organizācijās, bija PBLA valdes
priekšsēdis, vienmēr bija demon
strējis izcilas līderības, taisnības
un patriotisma iezīmes, palīdzot
arī jauniešiem Latvijā iegūt aug
stāko izglītību. Lielā zaudējuma
priekšā mūs remdē fakts, ka
labais turpina dzīvot caur Jāņa
dzītajām atvasēm, caur jaunām
zvaigznēm, kas spulgo tikpat
nepagurstošā liesmā, kā tā, no
kuras guvuši vislielāko rūdījumu
un gudrību savai dzīvei.
Vai nu nebūs gana? Tā sevi
mierinājām… bet, nē, vēl kāda
spoža dvēsele aizlidoja no mums
kā balta dūja oktobra salnā.
Rasma Dinberga (23.02.1928.–
05.10.2021.) stipendiju bija dibi
nājusi vīra ķīmiķa un zinātnieka
Kornēlija piemiņai. Gadu gaitā
palīdzēts topošajiem ķīmiķiem,
farmaceitiem, materiālzinātnes un
lietišķās ķīmijas studentiem. Jauna
pētnieku un ekspertu paaudze
turpinās to karjeras un zinātnes
ceļu, ko Dinbergu pāris īstenoja
savā dzīvē. Rasmas Dinbergas
mūžs bijis klusas laimes svētīts,
dodot tas kļuvis pilnāks un daloties bagātāks.
Vītolu fonds ir pateicīgs ikvienam, kas ļauj turpināt fonda
lielo misiju!
Rakstu sagatavoja:
DĀVIDS RUBENS,
Vītolu fonds
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ZANE
NEIMANE
Latvijas Nacionālajam mākslas
mūzejam, Mākslas mūzejam
“Rīgas Birža”, Dekorātīvās māk
slas un dizaina mūzejam, Romana
Sutas un Aleksandras Beļcovas
mūzejam tapis jauns, izzinošs un
interesants tiešsaistes projekts
skolēniem – “No-zīmes”. Projekta
ietvaros ir sagatavotas 12 nodar
bības, katrs no iesaistītajiem mū
zejiem izveidojis saturu trīs no
darbībām trīs dažādām vecuma
grupām – sākumskolai, pamat
skolai un vidusskolai.
Nodarbību saturs skolēniem
piedāvā izzināt un iesaistīties
mākslas un dizaina tapšanas
procesos, kā arī ļauj ieskatīties
mūzeju darba aizkulisēs, iepazīt
to krājumu, tikties ar mākslas un
kultūras speciālistiem (mūzeju
vadītājiem, mākslas zināt
nie
kiem, restauratoriem, izstāžu ku
ratoriem, scēnografiem, mākslinie
kiem, dizaineriem u.c.). Vārdu
sakot, mūzeji ļoti atvērti rāda un
stāsta par saviem darbības principiem, kollekciju un tās nozīmi,
kā arī iepazīstina ar mākslas
vēsturi, ļaujot saprast “kas lācī
tim vēderā”.
Ņemot vērā nepārtrauktos un
mainīgos pandēmijas ierobežo
jumus, izvēlētais digitālais for
māts ļoti veiksmīgi atrisina no
darbību satura pieejamību ne
tikai Latvijas skolēniem, bet jeb
kuŗam interesentam ārpus Lat
vijas robežām, domājot par diasporas izglītības iestādēm, kopie
nām un citām organizācijām.
Bet tieši šajā rakstā vairāk par
brīnišķīgo Mākslas mūzeju “Rīgas
Birža”. Mūzeja ēka, kas ir archi
tektūras piemineklis un atrodas
pašā Vecrīgas sirdī, Doma lau
kumā 6, celta no 1852. līdz 1855.
gadam kā biržas darījumu nams,
atdarinot Venēcijas renesances
palaco formas, kas simbolizē
bagātību un pārpilnību. Un, tik
tiešām, greznība jūtama gan
fasādes, gan interjera dekorātī
vajos elementos – antīkie mito
loģiskie tēli, apzeltītas detaļas,
granīts ieskauj namu pārpārēm.
Mūzeja pastāvīgo ekspozīciju
veido gadsimtos uzkrātās Rīgas
ārzemju mākslas kollekcijas, kuŗu
pirmsākumi rodami 18. gs. beigās
bijušo Rīgas rātskungu, tirgotāju
un birģermeistaru privātajās kol
lekcijās. Šobrīd mākslas mūzejs
sevi pozicionē kā kultūras ap
maiņas vietu, piedāvājot ne tikai
pastāvīgās ekspozīcijas (Eiropas
mākslas galerija, Sudrablietu ka
binets, Āzijas mākslas galerija,
Senās Ēģiptes kabinets, Antīkās
mākslas kabinets, Rēricha gleznu
galerija), bet arī plašu nodarbību
un radošo darbnīcu klāstu dažā
dām auditorijām un interesēm.
Atgriežoties pie mūzeja “digi
tālās pieredzes”, kā jau minēts,
“Rīgas Birža” piedāvā trīs inter
aktīvas tiešsaistes nodarbības
saistībā ar savām pastāvīgajām
ekspozīcijām. Ar video stāstiem,
spēlēm, atjautīgiem uzdevumiem
un diskusijām pēc nodarbības
skolēni izzina dažādās mākslas
nozīmes un iepazīst mūzeja

DĀRTA
GAIGALA
kollekcijas saturu. Lai piedalītos
nodarbībās, ir jāizveido grupa
ar 10 līdz 30 dalībniekiem.
Tiem klausītājiem, kam lat
viešu valoda nav ļoti spēcīga,

Kādas mākslas nozīmes rāda
Mākslas mūzejs “Rīgas Birža”?
poras skolēniem vēl nav izveidojusies izteikta sadarbība. Tā kā
programma ir pavisam jauna,
noteikti paies zināms laiks, līdz
informācija par to nonāks līdz

Mākslas muzejs “Rīgas Birža”
nodarbības papildinās ar izglī
tojošu vārdnīcu, kas latviešu,
angļu un krievu valodā iz

skaidros skolēniem potenciāli
sarežģītākus terminus latviešu,
krievu un angļu valodās. Pro
jekta “No-zīmes” nodarbības
veidotas digitālā mācību plat
formā Nearpod, kas tiešsaistē
un bez reģistrācijas būs pieeja
ma visiem nodarbību apmek
lētājiem.

dažādām mērķauditorijām. Līdz
šim vairāk uzrunājām tieši
vietējās – Latvijas skolas. Tikai
nesen esam sākuši mērķtiecīgāk
sūtīt informāciju par mūsu programmu dažādām diasporas
mācību iestādēm un ļoti ceram
uz atsaucību un turpmāku
sadarbību.
Lilita. Līdz šim “Rīgas Birža”
ir uzrunājusi dažas Lielbritanijas
latviešu skoliņas, un esam guvuši

1

Nodarbība.
Kā šifrēt mākslas valodu?

2

Nodarbība.
Vai skaistuma ideāli ir mainīgi?

3

Nodarbība. Kas nosaka mākslas un
kollekciju vērtību?

Interaktīva tiešsaistes nodarbība 1.-4. klašu skolēnus iepa
zīstina ar Senās Ēģiptes, Japānas un italiešu tēlniecības kultūrās
izmantotajām zīmēm un simboliem. Bērni mācās saskatīt,
atpazīt un skaidrot šo simbolisko mākslas pasauli.

Interaktīva tiešsaistes nodarbība 5.-9. klašu skolēniem skaidro,
kāda bijusi izpratne par skaistumu dažādos laikos un kultūrās,
cik un kā tā ietekmējusi attēlojumu mākslā. Bērnus iepazīstinās
ar Senās Grieķijas ideāliem un Indonēzijas mitoloģisko dievību
attēlojumu.

Interaktīva tiešsaistes nodarbība 10.-12. klašu skolēniem
stāsta, kā veidojas mūzeja ārzemju kollekcija, skaidro, kādas ir
laikmetīgās mākslas tendences un kādi faktori nosaka mākslas
darba vērtību.
***
Lai uzzinātu vairāk par nodar
bību saturu, uz interviju aicinā
jām mūzeja izglītības programmu kuratori Lilitu Puduli un
viņas kolēģi, Latvijas Nacionālā
mākslas mūzeja izglītības darba
vadītāju Elīnu Bērziņu.
Vai līdz šim esat vadījuši
tiešsaistes nodarbības diaspo
ras bērniem un jauniešiem? Ar
kuŗām diasporas izglītības ie
stādēm un organizācijām esat
sadarbojušies?
Elīna. Pirmajos trīs mēnešos,
kopš notiek “No-zīmes” tiešsais
tes nodarbības, ar Latvijas dias-

apstiprinājumu par iespējamo
nodarbību uzsākšanu 2022. gadā.
Šobrīd mācībspēki iepazīt mūsu
nodarbību saturu un izvēlas savā
mācību programmā iekļaut vienu,
divas vai visas trīs “No-zīmes”
nodarbības. Bet – esam atvērti
jaunajiem diasporas interesentiem.
Pastāstiet, lūdzu, plašāk, kā
tapa šī programma, kā veidojāt
tās saturu? Un kā izdodas no
turēt skolēna uzmanību?
Elīna. Visas programmas no
darbības ir veidotas tā, lai iegūtā
pieredze katras tiešsaistes nodar
bības laikā būtu unikāla un ne

atkārtojama. Pirms sākām veidot šo programmu, mēs inter
vējām skolēnus un noskaid
ro
jām, kas patiesi bērnus un jau
niešus interesē, vai kaut kas līdz
šim viņiem nav bijis saprotams
un ko tieši viņi vēlētos uzzināt
plašāk, tāpēc nodarbību saturs
lielā mērā balstīts tieši uz pašu
skolēnu izteiktajām interesēm.
Pirms programmu “palaidām
gaisā”, katru nodarbību vairāk
kārt testējām, sēdējām blakus
skolēniem un skatījāmies, kā
viņi tiek galā ar dotajiem uzde
vumiem, kuŗā brīdī viņu uz
manība “aizpeld”, vai kas ir par
grūtu. Piemēram, vidusskolas
nodarbība par mākslas darba
vērtības noteikšanu jauniešus
vienmēr ļoti interesējusi. Kas to
nosaka un kāpēc? Un šajā
nodarbībā mākslas zinātnieki un
kuratori paskaidro, kā Maiami
dzīvojošajam italiešu mākslinie
kam Mauricio Katelānam (Mau
rizio Cattelan) izdevās pārdot
savu mākslas darbu “Komiķis”
(ar līmlentu pie sienas pielīmētu
banānu) par neticamu naudas
summu – 120 000 ASV dolaru.
Savukārt sākumskolas vecuma
bērniem ļoti interesē Ēģipte un
mūmijas, tad nu mēs arī sīki un
plaši izstāstām visu par mūsu
mūzeja eksponātu.
Visam cauri esam mēģinājuši
vilkt parallēles ar mūsdienu
bērnu un jauniešu dzīvēm. Pie
mēram, salīdzinām, kas kopīgs
Instagram konta influenceres
fotouzņēmumam ar 300 gadus
vecu portretu. Mēs mēģinām
skaidrot, ka māksla un tās
izpausmes nemaz nav tik tālas
no mūsu ikdienas dzīves. Kā arī
esam iekļāvuši pietiekami daudz
interaktīvu uzdevumu, kas pa
līdz noturēt skolēna uzmanību.
Lilita. Atbilstoši katrai vecuma
grupai mums ir konkrēta struk
tūra un scenārijs, kam nodar
bības laikā sekojam, bet nereti
pētāmais temats skolēnus vedina
uzdot arī jaunus un nebijušus
jautājumus, uz kuŗiem vienmēr
cenšamies atbildēt nodarbības
laikā. Bieži vien paši skolēni ir
spējīgi izdarīt secinājumus un
atrast pareizās atbildes, ja mēs
nedaudz piepalīdzam, uzvedi
nām uz pareizā ceļa.
Kādas ir skolēnu atsauksmes?
Lilita. Atsauksmes ir ļoti labas,
par ko mums ir liels prieks!
Lieliski ir tas, ka ievācam ne tikai
skolēnu, bet arī skolotāju at
sauksmes – tātad mūsu sniegums
tiek objektīvi novērtēts no visām
iesaistītajām pusēm.
Elīna. Zinot, cik augstas kva
litātes digitālo saturu patērē jaunā
paaudze, viena no mūsu gal
venajām raizēm bija saprast, vai
spēsim nodrošināt līdzīgu saturu,
vai spēsim konkurēt ar esošo
piedāvājumu un piesaistīt jaunās
paaudzes uzmanību, ņemot vērā,
ka mūzejs nekad neveidos mate
riālu, kur forma ir svarīgāka par
saturu un mūsu unikālo vēstī
jumu. Taču mēs labprāt adap
tējam jaunus paņēmienus, lai

spētu iet līdzi laikam. Piedāvātās
nodarbības noteikti neizkonku
rēs to saturu, ko jaunieši brīvajā
laikā patērē savās viedierīcēs,
taču mums ir izdevies lauzt stereotipus par mācību procesu, to
padarot aizraujošu. Tāpēc šīs
nodarbības viņiem šķiet pārstei
dzoši interesantas.
Mākslas mūzejā “Rīgas Birža”
ir apskatāma Latvijā vienīgā
ēģiptiešu mūmija. Kā jūs pie
tās nonācāt, un varbūt ar to
saistīts kāds neparasts, spocīgs
atgadījums?
Lilita. Par to, vai spokojas,
nemācēšu teikt. Bet ir darbinieki, kas smejoties stāsta, ka ik rītu
viņam (Izpētes rezultātā atklāts
mūmijas dzimums – tas ir vī
rietis!) sakot: “Labrīt!” Pie mums
mūmija nonāca ļoti tradicionālā
veidā. 20. gs. sākumā mūzejs ar
visiem papīriem to saņēma kā
dāvinājumu no kādas privātkol
lekcijas. Bet ir kāds grūti izskaidrojams fenomens, kas saistīts ar
mūmiju un sākumskolas vecuma bērniem, mūmija ir viens no
viņu galvenajiem apskates ob
jektiem.
Runājot par Japānas kollek
ciju, – kas jums pašām vislabāk
patīk un kāpēc?
Lilita. Mans “favorīts” ir skais
tais, lielizmēra dekorātīvais japāņu
zobens, kas iepriekš bija apska
tāms pastāvīgajā ekspozīcijā. Tā
rokturis ir darināts no ziloņkaula,
ar smalki izgrebtām detaļām un
mitoloģiskiem tēliem, kas stāsta
par budismu un Budas mācību.
Par tā nozīmi vienmēr ir ļoti
interesanti runāt ne tikai ar
bērniem, bet arī pieaugušajiem.
Elīna. Kimono pilnais komplekts! Mani gan vairāk saista
pati japānas kultūra kā tāda, tās
ceremoniālā puse. Fascinē, cik
ļoti pārdomāti veidoti visi darbi,
cik liela simboliska nozīme
piešķirta katrai detaļai.
Runājot par skaistuma ideā
liem mākslā, – kas, jūsuprāt, ir
mainījies, un vai vispār ir
mainījies, sabiedrības uztverē
un jaunās mākslas tendencēs?
Elīna. Viens no nodarbības
mērķiem ir skaidrot, ka izpratne
par progresu vai regresu mākslā
ir balstīta uz selektīvu jeb atlasītu
informāciju, ko mēs pieņemam.
Ja mēs paskatītos plašākā laika
skalā, secinātu, ka lietas mainās,
bet tajā pašā laikā paliek nemai
nīgas. Vērtības par statusu un
identitāti saglabājas nemainīgas –
forma un izpausmes mainās, bet
virsmērķi un izmantotie paņē
mieni saglabājas ļoti, ļoti līdzīgi.
To ļoti labi illustrē uzdevums,
kuŗā skolēniem jāsalīdzina Orleā
nas Šarlotes Aglajas portrets ar
Kailijas Dženeres (Kylie Jenner)
selfiju. Savā ziņā viņas ir ļoti
līdzīgas. Abos portretos tiek
izmantoti vieni un tie paši
paņēmieni, lai iegūtu vienu un
to pašu efektu. Ikvienā laika
periodā var atrast gan iza
ici
nošas, gan klasiskas iezīmes.
(Turpināts 7.lpp.)
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Juridiskās kolledžas direktors
Laikā, kad ierastie darbi un
pasākumi apgriezušies kājām
gaisā un valda neziņa, svarīgi
atrast vadmotīvu, kā ne tikai
izdzīvot un šo laiku pārdzīvot,
bet arī krizes apstākļos nešaubīgi
un mērķtieīgi iet uz priekšu, veidojot investīcijas nākotnei. Ma
teriālos ieguldījumus tagad veikt
ir samērā riskanti, nezinot vai
beigu beigās iegūsi, vai zaudēsi,
citādi ir ar ieguldījumiem inte
lektuālajā jomā. Jaunu zināšanu
apguvei, kas pēc krizes pavērs
plašas un lieliskas iespējas, tagad
gan ir īstais laiks!
Šajos nenoteiktības apstākļos
ar jaunu, līdz šim neīstenotu
piedāvājumu klajā nākusi Juri
diskā kolledža Rīgā, aicinot lat
viešu diasporas interesentus apgūt
Latvijas tiesību pamatus Eiropas
un starptautisko tiesību kon
tekstā, lai šīs zināšanas va
rētu
izmantot savas karjeras vei
do
šanā un attīstīšanā, kā arī pa
visam privātu jautājumu profe
sionālai kārtošanai, lai nepiecie
šamības gadījumā risinātu īpa
šumu, mantošanas, imigrācijas,
sociālos un daudzus citus jau
tājumus, kas prasa Latvijas tie
sību normu pārzināšanu. Šim
nolūkam kolledža iecerējusi mācī
bas organizēt speciālās diasporas

Jaunums: studijas Juridiskās
koledžas diasporas programmā

grupās, pielāgojot studiju priekš
metus un studiju saturu tām
īpatnībām, kas saistās ar mūsu
tautiešu dzīvi ārzemēs un inte
resēm Latvijā.

cijas sāksies attiecīgi sestdienu
pēcpusdienās. Atbilstoši pēc
Latvijas laika lekcijas notiks no
4.00 pēcpusdienā līdz 10.00
vakarā tiešsaistē.

Lekcijas paredzētas online
režīmā ZOOM platformā katru
sestdienu divu gadu gaŗumā
un papildus tam paredzēta
viena vasaras nometne studi
jām divu nedēļu gaŗumā Lat
vijā klātienē. Lekcijas notiks
sestdienās rīta stundās un to
laiks tiks pielāgots Ziemeļame
rikai un Kanadai (lielākā mērā
Austrumkrasta laika zonai).
Rietumeiropas latviešiem lek

Ņemot vērā, ka Juridiskā kolle
dža ir profesionālās augstākās
izglītības iestāde, arī diasporas
studiju grupās varam uzņemt
tikai tos interesentus, kuŗi jau
ieguvuši vismaz vidējo izglītību
Latvijā, ASV, Kanadā vai jebkuŗā
no Rietumu valstīm. Studiju
laikā klausītājiem (studentiem)
būs jākārto arī eksāmeni par
katru studiju priekšmetu, tiklīdz
tā apgūšana būs pabeigta. Arī

eksāmenu kārtošana notiks tieš
saistē. Visi sekmīgie studenti,
kolledžu beidzot, iegūst īsā cikla
profesionālo augstāko izglītību,
kas atbilst ASV kopienu kolle
džās iegūstamajam asociētajam
gradam un diplomu par jurista
palīga profesionālo kvalifikāciju.
Juridiskā kolledža dibināta
2000. gadā un tā atrodas Rīgā,
iepretim Nacionālajam teātrim.
Tai ir četras filiāles Latvijas re
ģionos. Kolledža ikgadējās darba
devēju aptaujās rēgulāri tiek
atzīta par vienu no labākajām
Latvijas 24 kolledžām. Savukārt,
Juridiskās kolledžas tiesību zi
nātņu programma, ko tagad mēs
piedāvājam arī mūsu tautiešiem
ārzemēs, šajā gadā darba devēju
aptaujās ierindota Latvijas uni
versitāšu un augstskolu vairāk
nekā tūkstoš studiju programmu
desmit labāko vidū.
Tiesību zinātņu programma
studējošiem piedāvā apgūt visas
tiesību sitēmas pamatnozares tādā
pašā apjomā kā vairums univer
sitātes un augstskolas. Tās ir kon
stitucionālās tiesības, lietu tiesī
bas, saistību un līgumu tiesības,
mantojuma tiesības, administrā
tīvās tiesības, darba tiesības, kri
mināltiesības, Eiropas un starp
tautiskās tiesības, kopumā vairāk

nekā desmit dažādas tiesību no
zares. Otrajā studiju gadā iespē
jams izvēlēties vienu no modu
ļiem padziļinātai tiesību un prak
ses apguvei nekustamo īpašumu
jomā, darba un sociālajās tiesībās,
mediācijā un darījuma sarunās.
Kolledžas specifika ir tāda, ka
katrs teorētiskais priekšmets tiek
cieši saistīts ar praksi un praktisko pielietojumu. To nodrošina
mūsu docētāji, daudzi no kuŗiem
ikdienā strādā tiesās, proku
ra
tūrā, valsts policijā, advokatūrā,
notariātā, Tieslietu ministrijā.
Nereti atsevišķām lekcijām piesaistam ārvalstu speciālistus. Tie
sību zinātņu programmās direktors ir bijušais tieslietu ministrs
Dzintars Rasnačs.
Studijas diasporas programmā
sāksies 2022. gada 5. februārī.
Pieteikšanās elektroniski līdz
2022. gada 15. janvārim. Stu
diju maksa noteikta 150 EUR
mēnesī, un tā divu gadu laikā
pārskaitāma kolledžas kontā
katru mēnesi. Studenti patur
tiesības pārtraukt studijas jeb
kurā laikā.
Lai uzzinātu ko vairāk par šo
jauno projektu, saņemtu ZOOM
saiti informācijas pasākumiem,
sūtiet vēstules elektroniski uz:
info@jk.lv.

Kādas mākslas nozīmes rāda Mākslas mūzejs “Rīgas Birža”?
(Turpināts no 6. lpp.)
Lilita. Jāpiebilst, ka periodiska
atkārtošanās ir novērojama it visā.
Senie mākslas standarti atdzimst un
kļūst no jauna aktuāli. Bet būtībā
mēs skaidrojam skaistuma dažā
dību, trenējam atvērtību attiecībā
uz mākslu, mācām, kā paskatīties
uz mākslu ar plašāku skatu.
Kāds bijis lielākais pār
stei
gums vai ieguvums, vadot
“No-zīmes” nodarbības?
Lilita. Pārsteidzošs ir enerģijas
pieplūdums, kas jūtams pēc no
darbībām. Neskatoties uz to, ka
tās nav klātienes tikšanās, bērni tik
un tā spēj mūs uzlādēt. Gribas
ticēt, ka tas notiek abpusēji.
Ieguvums mums kā nodarbību
vadītājām ir izaicinājums – at
bildēt uz neatbildamiem jautā
jumiem, spēt reaģēt un iziet no
situācijas pareizi ir ļoti labs
pašattīstības treniņš.
Elīna. Tā katrā ziņā ir skolēnu
pozitīvā attieksme, kas liecina,
ka ar šo programmu esam trā
pījuši tuvu desmitniekam.
Mūzeja krājumā ir viena no
impresionista Kloda Monē
(Claude Monet) gleznām “Ziemas
ainava. Sandvika”. Vai tā ir vērtī
gākā mūzeja kollekcijas vienība?
Lilita. Es teiktu, ka tā ir viena
no Mākslas mūzeja pērlēm, it
īpaši, ja runājam par pastāvīgo
ekspozīciju. Bet mūzeja krājumā,
ko nav iespējams ikdienā ap
lūkot, ir daudz citu pērļu, kuŗu
vērtība mērāma līdzīgi. Piemē
ram, Degā grafika, kuŗu nepie

ciešams ilgstoši uzglabāt tumsā,
lai nodrošinātu tās saglabāšanu.
Ko jūs noteikti ieteiktu ap
skatīt, apmeklējot mūzeju
“Rīgas Birža”?

Elīna. Mana personīgā pārlie
cība ir, ka vislielākā vērtība
mākslai nav pašā darbā, bet gan
starptelpā un sajūtās, kas rodas
starp cilvēku un mākslu. Pro

Āzijas mākslas galerija // FOTO: Askolds Berovskis
Lilita. No pastāvīgās kollekcijas tā ir iepriekš minētā mūmija.
Noteikti gribētos uzsvērt Rēri
cha gleznu galeriju, kuŗā ieejot,
autora izmantotie zilie toņi spēj
psicholoģiski ietekmēt skatītāju,
ir pat iespējams izjust noska
ņojuma izmaiņas. Jāapskata arī
mazo holandiešu sadzīves ainas.
Ejot tām gaŗām, šķiet, tās ir pa
visam parastas gleznas, bet ir
vērts papētīt tuvāk attēloto per
sonāžu sejas izteiksmes un sa
dzīves detaļas. Un, protams,
Makarta glezna, kas ir mūsu
ekspozīcijas lielākais darbs.

tams, varam runāt par monetāro
vai vēsturisko vērtību, vai pat
unikālitāti ģeografiskā un vēstu
riskā kontekstā, bet pamatuzdevums ir un paliek iemācīties
saskatīt pašiem savas vērtības.
Tas arī ir galvenais, ko nodar
bībās stāstām un mācām sko
lēniem. Tāpēc es vienmēr izvairos no atbildes, kas ir visvēr
tīgākais vai vislabākais darbs, lai
mūzeja apmeklētājs neizskrietu
cauri visam mūzejam viena
darba dēļ, bet pats palēnām
meklētu, atrastu un izprastu sev
savu vērtīgāko darbu.

Mākslas mūzejs “Rīgas Birža” aicina skolēnus
uz sarunu par mākslu. Saprotot mākslā izmantotos simbolus un nozīmes, mums paveras
jauna, neatklāta pasaule. Mēs varam veidot
sarunu ar mākslinieku un sevi pašu, jo daudz
labāk izprotam gan mākslas darba autora
vēstījumu, gan savas izjūtas. Māksla ir atvērta
mūsu interpretācijai, un mūzejs aicina pieteikties programmai “No-zīmes” jaunos mākslas
interesentus, lai paplašinātu savas zināšanas,
diskutētu un iepazītu “Rīgas Biržas” vēsturi ar
tās grezno mākslas kollekciju. Piesaki pro
grammai savu klasi! Vai, ja zini kādu, kam
tas varētu interesēt, padalies ar šeit rakstīto!

Tiekamies mūzejā!

Pieteikšanās nodarbībām pie
Mākslas mūzeja "Rīgas Birža"
izglītības programmu kuratorēm:
Lilita Pudule, tālr.: (+371) 67 226467, Lilita.Pudule@lnmm.lv
Anna Emsiņa, tālr.: (+371) 67 357536, Anna.Emsina@lnmm.lv
Tiem, kas tuvākajā laikā nav plānojuši ierasties Rīgā, pateicoties
Google tiešsaistes platformai Google Cultural Institute, ir iespēja daļu
no mākslas darbu “zelta fonda” apskatīt virtuāli. Ieejot “Rīgas Biržas”
mājas lapā www.lnmm.lv/lv/mmrb – spied: Par muzeju ->
Kolekcijas -> Kolekcijas tiešsaistē -> Mākslas muzejs “Rīgas
Birža” -> Šeit
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Svinības Bostonā

KRISTS KĀRKLIŅŠ
Novembris ir latviskajai kul
tūrai piederīgajiem īpašs laiks –
vienas nedēļas ietvaros iekrīt
divas nozīmīgas piemiņas un
svētku dienas. Neskatoties uz to,
ka aiz loga kļuvis tumšs, nedēļa
starp Lāčplēšu dienu un Latvijas
Republikas proklamēšanas gada
dienu latviešiem ir atceres un
gaišu svētku laiks. Latvijā un
vietās visā pasaulē, kur dzīvo
latvieši, staro sarkanbaltsarkano
lentīšu un sveču gaismā. Pēdējos
gados šīs septiņas dienas tautā ir
sākuši dēvēt par Patriotu nedēļu.
Bostonas latviešu kopiena uz
svētku sarīkojumu sanāca kopā
Trimdas Draudzes namā. To at
klāja ALAs Kultūras nozares
vadītāja Valda Grinberga. Sau
leskalna 7. gaidu vienība zālē
ienes Latvijas un ASV valsts ka
rogus, tad skanēja Latvijas Valsts
himna, un visi klātesošie izjusti,

no visas sirds dziedāja līdzi. Tad stītu lūgšanu. Tās vārdi aicina gan arī visā mūsu skaitliski ne
draudzes mācītājs Igors Safins aizdomāties par kopības spēku, lielajā tautā. Tikai kopā strādājot
nolasīja Imanta Ziedoņa sarak ko varam smelties gan ģimenē, un atbalstot citam citu panā
kumos, mēs spēsim sasniegt tos
mērķus un ilgas, uz ko tiecamies
kā tauta un kā valsts.
Svētku dalībniekus uzrunāja
Latvijas Goda konsuls Bostonā
Uldis Sīpols, aicinot atcerēties
un godināt visus, kas izcīnīja,
aiz
stāvēja un turpina aizstāvēt
Latvijas Valsts neatkarību. Sīpola
kungs atgādināja vēl vienu sva
rīgu notikumu – Latvijas Valsts
de iure atzīšanas simtgadi starp
tautiskajā sabiedrībā. Šai sakarā
viņš citēja Kārli Skalbi:” Latvijas
atzīšana de iure ir zīme, ka cil
vēce iet uz priekšu, ka bez rup
jiem varas centieniem viņai ir arī
polītiska sirdsapziņa un ka vārdi
par brīvību un tautu tiesībām
Runā Latvijas Republikas goda konsuls Bostonā Uldis Sīpols
Eiropā nav tukša skaņa.”
// FOTO: Krists Kārkliņš
Ar video ieraksta starpniecību

Kokos vēl bija daudz zelta giem. Visi kopā nodziedājam jaunieši un skolas bērni no
rudens lapu, kas spītīgi turējās ASV un Latvijas himnas. Kārļa dziedāja “Daugav’s abas malas”
pretī krišanas brīdim. Saule, tos Jurisona klavieŗu pavadījumā un bērni dejoja “Tūdaliņ,
apspīdot, aicināja Oregonas lat
viešus 20. novembrī uz Latviešu
Centru Portlandē svinēt Lat
vijas 103. gadadienu. Pie Cen
tra Latvijas un ASV karogus
mastos uzvilka Jānis Zommers.
Pirms svētku akta dievnamā
notika prāvestes Dr. Dairas
Cilnes vadīts dievkalpojums.
Viņa ar dzīvesbiedru Dr. Juri
Cilni šo mēnesi divas reizes
mēroja gaŗo ceļu no Sietlas pie
mums. Pirms nedēļas draudze
atvadījās no Dieva mierā aiz
gājušā Viktora Jurisona.
Svinīgo aktu Centra zālē at
klāja jauniešu un bērnu ienāk
šana ar Latvijas un ASV karo-

Kad 1919. gada 11. novembrī
Rīga bija pilnībā atbrīvota un
padzīti Bermonta vācu baronu
un krievu baltgvardu Latvijas
kārotāji, kad bija izšķīries Lat
vijas Republikas liktenis, Latvijas
Saeima un valdība nodibināja
valsts augstāko militāro apbalvojumu – Lāčplēša Kaŗa ordeni.
11. novembris tapa par oficiāli
atzīmējamu dienu, lai godinātu
varoņus, kuŗi cīnījušies par Lat
vijas brīvību. Ordeni piešķīra
2116 kaŗavīriem, bet tikpat go
dināšanas cienīgs ir ikviens Lat
vijas brīvības cīnītājs. Latvija ir
svēts mantojums, un Lāčplēsis
sauc no Daugavas dziļumiem
glabāt to mūsu sirdīs kā dārgu
dāvanu.
Klīvlandē Lāčplēšu dienu svi
nējām 12. novembrī, svētdienā.
Mācītājas Sarmas Eglītes īpaši
pārdomām bagātais dievkalpojums deva pacilātību un svētību
baznīcēniem, kuŗi tik ilgi bija
nogaidījušies atkal tikties baz
nīcā. Dieva svētība ir stāvējusi

tagadiņ”. Noklausījāmies Lat
vijas prezidenta Egila Levita
uzrunu latvju tautai pasaulē.
Runai sekojām uz ekrāna, arī
“Dievs ,svētī Latviju” koŗa un
orķestra izpildījumam.
Deju kopa “Sprigulītis“ ir
atsācis darbību un mūs ieprie
cināja ar trim tautas dejām.
Ilggadējais draudzes priekš
nieks un bijušais skoliņas
skolotājs Juris Orle pastāstīja
par to laiku, kad 1940. gadu
beigās no Vācijas Amerikā
ieceļoja latviešu bēgļi, daudzi
no Eslingenas. Oregonā nodi
bināja divus koŗus, biedrību un
skoliņu. Pirmajos Latvijas
valsts svētkos rīkotāji centās
runas teikt angļu valodā, un ne
vienmēr apmeklētāju domas

sakrita. Ir pagājuši vairāk nekā
40 gadi kopš tapusi Centra lielā
zāle, kas tika celta pašu rokām
un par saziedoto naudu. Paldies
Jurim Orlem par izsmeļošo
runu! Paldies tiem, ka palīdzēja
saglabāt latviskumu jau 70 +
gadus!
Draudzes priekšniece un
draudzes dāmu komitejas va
dītāja Dr. Rita Sēja pasniedza
ALAs Atzinības rakstus Irēnei
un Ilmāram Smiltiņiem un šo
rindu rakstītājai par daudzus
gadu kalpošanu latviešu sabied
rībai.
Paldies skoliņas vadītājai Ieva
un viņas vīram Michael Dexter
par sarīkojuma vadīšanu un
technisko darbu!

Senos varoņus godinot Klīvlandē

ANDA SŪNA COOK

Veronika Strēlerte

bostoniešus sveica vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele.
Svētku dalībniekiem bija ie
spēja noskatīties dokumentālās
filmas “Latvija 100 gados” pirm
izrādi, ko sarūpējusi viena no
filmas autorēm – Renāte Grā
vere. Tās veidošanā piedalījusies
arī Renāte Krūmala Kenney.
Iecere veidot mūsu tautas lik
tenceļus iemūžinošu materiālu
radusies Vašingtonas latviešu
kopienas vidū. Filmas saturu
veido vēsturiski fotoattēli un to
laiku filmu chronika. Īpaša vēr
tība, ko pārstāv dokumentālajā
filmā iekļautie aculiecinieku
stāstījumi.
Pēc svētkiem klātesošie nestei
dzās – pēc nu jau divu gadu
ilgušās attālinātības bostonieši
alka iespēju satikt cits citu klā
tienē pie rīkotāju sarūpētā kliņ
ģeŗa kopā ar glāzi šampanieša.

Tā svinējām Oregonā

ZINTA KŪLĪTE

Rudens vēji kad baisi,
Daugavu mutuļos jauc,
Izdzirda vētrainie krasti –
Dziļumos Lāčplēsis sauc.

2022. gada 8. janvāris – 14. janvāris

klāt Latvijas varoņiem, un baz
nīcas klusumā pateikties Vis
augstajam ir arī aicinājums ticēt
gaišai nākotnei.
Daugavas Vanadžu priekšnie
ces Ilzes Hāzneres ievadvārdi
sākās, citējot Latvijas prezidentu
Egilu Levitu: “Tā bija uzvara ne
tikai pār konkrētiem ienaidnie
kiem, bet arī pār neticību saviem
spēkiem un savai valstij. Lāčplēšu
diena ir mūsu valstsgribas ap
stiprinājuma diena.” Ilze pastā
stīja, kā Rīgā šīs dienas vakarā
tūkstošiem cilvēku dodas pie
Rīgas pils, lai noliktu svecītes par
piemiņu mūsu tautas varoņiem,
un rosināja iedomāties, ka arī klāt
esošie stāv Daugavas krastmalā,
svecīšu liesmiņu apgaismoti.
Atceroties, ka 1945. gada 28.
decembrī tika dibināta Daugavas
Vanagu organizācija un ka arī
tiem leģionāriem bija stingra
valstsgriba, viņa izteica apbrīnu,
ka šī organizācija ir izplatījusies
pa visu pasauli. Klīvlandes Dau
gavas Vanagu apvienība šogad
svin 70. gadasvētkus.
Savā svētku uzrunā Ilze pa
stāstīja par latviešu kaŗavīru pie
miņas biedrību „Lestene”, kuŗas
svinīgā atklāšana notika šī gada

septembrī Lestenes Brāļu kapos.
Dibinot šo biedrību, sanākušas
kopā septiņas spēcīgas organi
zācijas: Daugavas Vanagu Cen
trālā valde, Latviešu virsnieku ap
vienība, Latvijas Ģenerāļu klubs,
Latvijas Nacionālo kaŗavīru bied

dara pārbedījumus. Līdz 2021.
gadam kapos ir apglabāti 1400
Otrā pasaules kaŗā kritušie leģio
nāri. Paredzēta Lestenes Brāļu
kapu kompleksa turpmāka uztu
rēšana, Kurzemes kauju mūzeja
attīstīšana un Lestenes baznīcas

Ēriks Reineks pasniedz Atzinības rakstu Ilzei un Jānim Hāzneriem
rība, Pasaules brīvo latviešu ap
vienība un Valsts aizsardzības
un patriotisma fonds, „Namejs”.
Šī organizācija atrod un izrok kaŗā
kritušo pīšļus, veic pētījumus,
uzzinot kritušo identitāti, un iz

atjaunošana. Biedrība veicinās
arī vēstures notikumu izzi
nā
šanu. „Kāpēc latvieši bija leģionā,
tas stāsts ir jāizstāsta. Mēs esam
bijuši okupētas valsts iesaukti.
Cīnījāmies ar sarkanbaltsarkano

karogu uz pleca zīmotnes,” no
rāda ģenerālleitnants, Raimonds
Graube.
Pēc nolasītā DV ASV priekš
nieka Andŗa Kursieša apsveikuma,
Pateicības raksts no Klīvlandes
Daugavas Vanagu Apvienības
tika pasniegts Jānim Resnim ‒
par atbalstu un darbu Klīvlandes
DV apvienībā. Daugavas Vanagu
Centrālās valdes Atzinības rak
stus par nopelniem Daugavas
Vanagu organizācijas darbā un
mērķu sekmēšanā pasniedza Jā
nim un Ilzei Hāzneriem. Dau
gavas Vanagu dziesma un karogu
iznešana noslēdza programmas
oficiālo daļu. Apsveikumi tika
veltīti arī apaļās dzimšanas dienas
jubilāriem.
Mācītāja Sarmas Eglīte galda
lūgšanā izlūdzās svētību Vanagu
saimes izkārtotā aukstā galda
azaidam. Sekoja Lāčplēšu dienai
veltīts virtuālais koncerts ar lat
viešu kaŗavīru dziesmām, pieda
loties orķestrim „Rīga” un Latvijas
Nacionālās operas koŗa vīru gru
pai ar solistiem un dejotājiem.
Pamatoti bija Ilzes noslēguma
vārdi: “Bija prieks, ka varējām
klātienē nosvinēt šo patriotiskas
nedēļas pirmo sarīkojumu.”

2022. gada 8. janvāris – 14. janvāris
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***
meklējam veidus, kā izteikt pa
Vītolu fonds saņēmis miljonu teicību mūsu mediķiem un pa
lielu ziedojumu
rādīt, cik nozīmīgs ir viņu iegul
“Lai klusē tas, kas devis; lai dījums, iznesot pandēmijas sma
runā tas, kas saņēmis” – ar šiem gumu uz saviem pleciem. Šajos
Plūtarcha vārdiem varētu raks meklējumos atklājām, ka ir kāda
turot ziedojumu, ko Vītolu fonds maza, bet ārkārtīgi svarīga lieta,
saņēmis aizvadītajos Ziemsvēt kuŗas vīrusa pacientu aprūpētā
kos.
jiem darbā trūkst. Tā ir iespēja
22. decembrī fondā ienācis jebkuŗā brīdī tikt pie tases labas
testamentārais novēlējums viena kafijas. Tāpēc šajos Ziemsvētkos
miljona Austrālijas dolaru ap mēs, advokātu birojs Ellex Kļa
mērā. Ziedojums pārsteidz ne viņš, dāvinājām Rīgas Austrumu
tikai ar savu apjomu, bet arī zie klīniskās universitātes slimnīcas
dotājas pēdējā gribas apliecinā Covid-19 nodaļas ārstiem un vi
jumā pausto vēlmi palikt ano siem darbā iesaistītajiem speciā
nīmai. Galvenais, lai dotais sa listiem kafijas automātus un. pu
sniedz izvēlēto mērķi.
piņas, lai ikvienam, kam tas ne
Cienot ziedotājas gribu, Fonds pieciešams, vienmēr būtu iespēja
nevar atklāt sīkākas ziņas, tomēr tikt pie enerģiju un darba sparu
jānorāda, ka ziedotāja ir Austrā modinoša kafijas malka
lijas latviete, kuŗa strādājusi pa
visam parastu darbu un, Mūžībā
***
aizejot, ziedojusi savā dzīvē uz
Mākslas vēsturnieks Imants
krāto. Saņemtais ziedojums nav Lancmanis atzīts par šā gada
tikai lielas un patiesas labestības
“Eiropas cilvēku Latvijā”
piemērs, tas ir patriotisma un
Par 2021. gada “Eiropas cilvē
Tēvzemes mīlestības apliecinā ku Latvijā” kļuvis mākslas zināt
jums. Vislielākais paldies par šo nieks Imants Lancmanis. Titula
dāvanu, kas īstenībā pasniegta ieguvējs tika paziņots “Eiropas
visai Latvijai, jo ikkatrs izglītots kustības Latvijā” tiešraidē no
jaunietis ir neatsverama vērtība Rundāles pils. Imants Lancmamūsu valstij!
nis ir gleznotājs, mākslas vēstur
				 nieks un vairāku grāmatu autors,
***
bet viņa mūža lielā misija ir
Spravņiku ģimenes stipendija Rundāles pils. Vairākas desmittopošajiem pedagogiem
gades ilgušais darbs pils komVītolu fondā
pleksa atjaunošanā šogad rezul
tējās ar uzvaru Eiropas piļu dār
zu konkursā, tādējādi Latvijas
vārds skaļi izskanēja visā Eiropā.

Imants Lancmanis Rundāles
pils dārzā
Gunita un Mārtiņš Spravņiki
ir trīs bērnu vecāki, veiksmīgi
uzņēmēji. Par stipendijas dibi
nāšanu ziedotāja Gunita saka:
“Bērni ir dārgākais, kas mums ir!
Skolotāji veic nenovērtējumu ie
guldījumu viņu nākotnē. Skolo
tāji var pamanīt talantu, raisīt
interesi, veicināt aizrautību un
attīstīt bērnu raksturu, un, pro
tams, palīdzēt apgūt tik daudz
dzīvē noderīgu zināšanu un
prasmju! Mums ir tā laime re
dzēt, ko var paveikt pedagogs,
kas ir savā īstajā vietā. Tāpēc
vēlamies atbalstīt jauniešu cen
tienus izglītības iegūšanai, lai
mūsu bērnus izglītotu vairāk
gudru un talantīgu pedagogu!”
Jaundibinā. tā stipendija ļaus
izskoloties jauniešiem, kuŗi savu
dzīvi nolēmuši saistīt ar jaunās
paaudzes izglītošanu.

“Eiropas cilvēks Latvijā” tiek
noskaidrots sabiedrības balso
jumā. Šogad finālā bija trīs kan
didāti – Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas direktore Marija
Micķeviča, pētnieciskā žurnā
liste Inga Spriņģe un mākslas
vēsturnieks Imants Lancmanis.
Balsojumu par Eiropas cilvēku
jau 24. gadu organizē biedrība
“Eiropas kustība Latvijā”.
***
Valsts prezidents:
Alberta Kvieša biografijā
atspoguļojas Latvijas
valsts vēsture
22. decembrī, pieminot Valsts
prezidenta (1930–1936) Alberta
Kvieša 140. jubileju, Valsts prezidents Egils Levits nolika ziedus
A. Kvieša atdusas vietā Rīgas
Meža kapos.

***
Dāvinājums ārstiem
Advokātu biroja Ellex Klavins
darbinieku kopa medijos raksta
par palīdzību ārstiem vīrusa
izplatības laikā: “Mediķiem, kuŗi
nepaguruši cīnās par smagāk
skarto Covid-19 pacientu dzīvī
“Šodien mēs godinām Latvijas
bām, šis ir skarbs laiks. Apzino valsts trešo prezidentu. A. Kvieša
ties, ka nevaram mainīt situāciju, biografijā atspoguļojas Latvijas

vēsture – valsts dibināšana, de
mokratiskais laikmets, autoritā
risma laikmets un abas Latvijas
valsts okupācijas. Vēlos uzsvērt
A. Kvieša nopelnus valsts dibi
nāšanas procesā un veidošanā –
viņš bija viens no Latvijas Tautas
Padomes līderiem un vairāk
kārt ministrs demokratiskās val
dībās, tāpat arī tiesu sistēmas ie
dibināšanā un nostiprināšanā –
A. Kviesis bija Tiesu palātas
priekšsēdis. Lai gan A. Kvieša
bio
grafija ir pretrunīga, tomēr
var teikt, ka viņš bija Latvijas
valsts patriots,” norāda Valsts
prezidents Egils Levits.
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Vaira Vīķe-Freiberga:
“Ir bijušas lielākas un
mazākas uzvaras”
No intervijas Latvijas žurnālā “Pastaiga” 2021. g. rudens nr.

“Es vienmēr daru visu, kas ir ma
nos spēkos, lai sasniegtu sev izvir
zītos mērķus, ļoti labi apzinoties, ka uz visām pasaules va
jadzībām nav iespējams rea
ģēt. Man nekad nav bijis sa
raksta ar kalniem, kas jāpār
vieto, vai jūrām, kas jāizsmeļ.
Es vienmēr ķēros kārtējam
vērsim pie ragiem – kas tajā
brīdī auroja, bija barojams vai
kaujams, tam pievērsos. (..) Kopš
kā bērns pārdzīvoju ilgstošu bum
bošanu, es iemācījos pārvarēt bailes. Ne
jau tā, ka man vispār nebūtu bail, bet bailes pār manu dzīvi nevalda. Drosme man ir. (..)
Es pirmo reizi mūžā veselu gadu nodzīvoju savā lauku mājā. Ko
es ļoti izbaudu, ja vēl nebūtu nemitīgi jāpiedalās Zoom sēdēs un
konferencēs un tonnām dokumentu jāizlasa... Esmu šo gadu ļoti
daudz strādājusi pie ekrāna un bēdīgi vērojusi, kā aiz loga aizslīd
gadalaiki, jo īpaši vasara. Bet tas, ka man nav jāceļo un jāsēž lid
ostās, ‒ par to esmu ļoti priecīga. Tomēr pie ekrāna jūtos par
daudz piesieta. Nepietiek laika izbaudīt to, ka dzīvoju laukos. (..)
Pasaule šobrīd streipuļo. Tiešām streipuļo visos veidos. Trīs
desmito gadu beigās arī Eiropa ļoti bīstami streipuļoja, bet cerēja,
ka viss beigsies labi. Domāju, tādos brīžos jābūt ļoti modriem un
jāraugās uz dzīvi tālredzīgi. Uz visām jaunajām, biedējošajām
attīstībām jāraugās ļoti izvērtējoši un kritiski. Un jāreaģē pietiekami ātri, pirms notiekošais kļuvis par krizi. (..)
Man sāp sirds, kad pamanu naidu un aizspriedumus, sludinātus kā tikumus, un par to, ka Latvijā inteliģenti cilvēki izplata
dezinformāciju un maldina citus. Tieši attiecībā uz pandēmiju, uz
cilvēktiesību jautājumiem un dzimumu vienlīdzību. Bieži dzirdu
manām ausīm tik šausminoši neadekvātus viedokļus un dekla
rācijas, ka nevaru saprast, kur tādi radušies. Ja cilvēkam Dievs nav
devis prāta dāvanas, viņam var piedot, ka viņš kaut ko nesaprot.
Ja cilvēkam nav palaimējies piedzimt ģimenē, kas viņu būtu
pietiekami izglītojusi, tad viņam arī var daudz ko piedot. Bet, ja
cilvēkam ir dotības un laba izglītība, taču viņš izplata klaju
dezinformāciju vai naidpilnus aizspriedumus, tad tas mani reizē
biedē un sāpina. (..)
Ir bezgala daudz, ko citi par mani nezina, jo viņi ir aizņemti
paši ar savu dzīvi. Ir bijušas lielākas un mazākas uzvaras, kas pašai
šķitušas nozīmīgas, bet varbūt citiem neko neizteiktu. Blakus sa
sniegumiem ir bijuši vērtīgi un interesanti piedzīvojumi. Dzīve
jau nav sacensības, kur nemitīgi jāsacenšas par medaļām, ko var
redzami uzkārt kaklā. Es vienkārši dzīvoju savu dzīvi, bet dzīve,
kā teica Anšlavs Eglītis lugā Kazanovas mētelis, ir kā kaislīgas
sievietes krūts: tā cilājas augšup, lejup, augšup, lejup. Ne katru
dienu man saule spīd, dažreiz lietus līst, bet tāda jau ir tā dzīvošana.
Laikam jau pati izdzīvošana ir tas lielākais sasniegums!”

***
Piemin Latvijas brīvības
cīnītāju Gunāru Astru
1983. gada 15. decembris ir
zīmīgs datums Latvijas vēsturē.
Tā ir diena, kad Gunārs Astra
Latvijas PSR Augstākajā tiesā
teica savu pēdējo vārdu. Tas
noslēdzas ar mūsdienās daudz
citēto frāzi “Es ticu, ka šis laiks
izgaisīs kā ļauns murgs. Tas dod
man spēku šeit stāvēt un elpot”.
Latvijas brīvības cīnītāju piemi
nēja konferencē “Pretestība un
Latvijas Republikas valstiskums.
Vakar. Šodien. Rīt”. (Vairāk lasiet
6. lpp.)
***
Pēterbaznīcas īpašumtiesību
nodošana ev. lut. Baznīcas
nodibinājumam
Rīgas Svētā Pēteŗa baznīcas
īpašumtiesības ir nododamas
Rīgas Svētā Pēteŗa baznīcas no
dibinājumam, 15. decembrī, ot
rajā lasījumā atbalstīja Saeima.
Tas paredz Rīgas Svētā Pēteŗa
baznīcu bez atlīdzības nodot
Lat
vijas evaņģēliski luteriskās
baznīcas un Latvijas evaņģēliski
luteriskās baznīcas Vācu Svētā
Pēteŗa draudzes izveidotajam
nodibinājumam. Par balsoja 48
deputāti, pret – 12, bet atturējās
seši parlamentārieši. Deputāti
noraidīja vairākus priekšliku
mus, tostarp opozīcijā esošā
Igora Pimenova (Saskaņa) iero
si
nājumu likumprojektu nodot
atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā
komisijā, lai iegūtu dokumentus,
kas liecinātu, ka iespējamajam
īpašniekam būs financiāli pa
spēkam uzturēt un attīstīt baz
nīcu. (Vairāk lasiet 5. lpp.)
***
Kopš 17. decembra Doma lauLabdarības maratons
kuma stikla studijā bija ieslēgti
“Dod pieci! 2021” –
Latvijas Radio 5 – “pieci.lv” dī
saziedoti 470 078 eiro
džeji Elīna Baltskara, Magnuss
Eriņš un Linda Samsonova. Viņi
atskaņoja tikai par ziedojumiem
izvēlētas dziesmas un uzņēma
mūziķus, sabiedrībā pazīstamus
cilvēkus un tematiskos viesus, lai
runātu par vides pieejamību cil
vēkiem ar funkcionāliem trau
cējumiem. Visa maratona ga
ŗumā uzklausīti arī ziedotāju
Labdarības maratona “Dod pieredzes stāsti.
pieci! 2021” 154 stundu gaŗā
“Sajūtas visa maratona garu
tiešraide ir noslēgusies. Ziedoju mā bijušas dažādas. Bijis liels
mu apjoms, lai veidotu pilnvēr prieks, bijušas skumjas. Ekstāze
tīgāku to cilvēku ikdienu, kas un pagrimums, bet tas nav trau
saskārušies ar redzes, dzirdes vai cējis mums katram darīt savu
kustību traucējumiem, pēdējā darbu pēc iespējas labāk,” stāsta
dienā sasniedza 470 078 eiro. Šī “Dod pieci!” stiklas studijas dī
ir lielākā saziedotā summa lab džejs Magnuss Eriņš. Savukārt
darības maratona “Dod pieci!” “Dod pieci!” ceturtais dīdžejs
vēsturē. Taču “Ziedot.lv” mājas Toms Grēviņš šogad pieņēma
lapā viss turpinās – bija iespējams patiesi lielu izaicinājumu, kļūstot
ziedot līdz pat 6. janvārim.
par skrienošo dīdžeju.

Akcijas “Dod pieci!” maratona
skrienošais dīdžejs Toms Grē
viņš pirmajā 42 km distancē //
Foto: Ralfs Alksnītis
Toms veica piecus maratonus
42 kilometru distancē četrās
pilsētās – Rīgā, Ventspilī, Liepājā un Cēsīs, kopumā pievarējot
210 kilometrus, tādējādi ar kus
tību palīdzot tiem, kam kustība
Latvijā ir ierobežota. Un par
katru noskrieto maratonu kāds
Latvijas uzņēmums vai organi
zācija ziedoja vismaz 10 000 eiro.

(Turpinājums 10. lpp.)
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(Turpināts no 9. lpp.)

sabiedrības uzmanību apdomī
bai pirkumos, tostarp aicina uz
racionālāku dāvanu izvēli svētku
laikā, kā arī rosina iedzīvotājus
aktīvāk šķirot atkritumus, kas ir
pārstrādājami jaunās lietās. Taču
ziņa ir aizceļojusi līdz pat ār
valstu medijiem Apvienotajā
Karalistē, ASV un pat Ķīnā. So
ciālās kampaņas “Nenoroc nā
kotni!” ietvaros pēc vides pakalpojumu uzņēmuma Clean R pa
sūtījuma mākslas instalāciju
radīja tēlnieks Haralds Gerts ar
savu komandu. Izmēros iespai
dīgā – 9 metrus augstā egle rosina ikvienu aizdomāties par savu
atbildību un rīcību, lai sama
zinātu atkritumu daudzumu un
sekmētu to otrreizējo pārstrādi.

Ziedotāju vidū bija uzņēmums
“Bonava Latvija”, kompanija
“Circle K Latvija”, Izraēlas vēst
niecības Latvijā, uzņēmumi
“Prin
tful” un “Rimi Latvija”.
Kopā, Tomam skrienot, savākti
84 765 eiro, kas pieskaitīti lab
darības maratona “Dod pieci!”
kopējam ziedojumu čekam ma
ratona izskaņā.
Noslēdzot labdarības marato
nu “Dod pieci!” sabiedrisko me
diju pārstāvji, “Ziedot.lv” un in
valīdu un viņu draugu apvienība
“Apeirons” atklātā vēstulē aicina
atbildīgās amatpersonas valsts
līmenī pielāgot vidi cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem.
Vēstule adresēta Valsts prezidentam, Saeimas priekšsēdei, Mini
***
stru prezidentam, kā arī visam Bērnu slimnīcā top psīchiskās
Ministru kabinetam un Saeimas
veselības centrs
atbildīgajām komi
sijām. Tāpat
vēstule izsūtīta pašvaldību vadī
tājiem, mediju uzraugiem, Dar
ba devēju konfederācijai, Latvi
jas Tirdzniecības un rūpniecī
bas kamerai, Latvijas Brīvo arod
biedrību savienībai un Latvijas
izglītības vadītāju asociācijai.
Laika kapsulas ielikšanas pasā
***
kums Bērnu slimnīcas jaunā
Dzirciema aptieka saņem
korpusa būvlaukumā. 2021.
pasaules architektūras balvu gada 15. decembris
Dzirciema aptieka Rīgā saņē
musi pasaules architektūras un
Pandēmija un no tās izrietošās
dizaina balvu Prix Versailles par sekas ietekmējušas daudzu bēr
ēkas ārējo dizainu kategorijā nu un pusaudžu psīchisko vese
Veikali un komerctelpas Eiropā.
lību. Šim vecumposmam īpaši
svarīga ir došanās uz skolu un
atrašanās starp saviem vienau
džiem, taču tas ilgu laiku izpalicis izolēšanās un attālināto mā
cību dēļ. Lai rūpētos par bērnu
un jauniešu mentālo veselību,
Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcā (BKUS) top īpaši bēr
niem un jauniešiem paredzēts
psīchiskās veselības centrs. 15.
decembrī tā pamatos iemūrēta
laika kapsula ar vēstījumu nā
Architekts ir Arnis Dimiņš no kotnes paaudzēm.
biroja Substance, būvniecības
Ar kapsulas iemūrēšanu dots
darbus veica Carnikavas uzņē starts lielajiem būvdarbiem to
mums Fiberglass. Aptieka pieder pošā Bērnu un jauniešu psīchis
SIA Insbergs, kuŗu kopš dibinā kās veselības centra būvniecībai.
šanas jau 25 gadus vada Viesturs Tas atradīsies Bērnu slimnīcas
un Sigita Čulksteni.
territorijā – Rīgā. Monēta, ārstu
un pacientu vēlējumi un bērnu
***
zīmējumi būs vēstījums nāka
Atkritumu egle Līvu laukumā majām paaudzēm, kas mūžam
nonāk ārvalstu medijos
atradīsies topošās ēkas betona
pamatos. Iecerētais modernākais
ārstniecības centrs šeit top no
nulles.
***
Saeimā sveic jauno Japānas
vēstnieku Latvijā

No pārstrādājamiem atkritumiem izveidotā Ziemsvētku eg
le, kas uzstādīta Rīgā, Līvu lau
kumā, ir iekļauta Forbes pasaules
interesantāko egļu sarakstā. Tur
klāt tā ierindota godpilnajā tre
šajā vietā uzreiz aiz Ņujorkas un
Vašingtonas galvenajām Ziem
svētku rotām. Iespaidīgā egle
Līvu laukumā tika uzstādīta vi
des pakalpojumu uzņēmuma
Clean R sociālās kampaņas “Ne
noroc nākotni mēslos!” laikā. Ar
kampaņu un iespaidīgo egli uz
ņēmums vēlējās pievērst Latvijas

Saeimas priekšsēde Ināra Mūr
niece 14. decembrī, parlamentā
tiekoties ar Japānas ārkārtējo un
pilnvaroto vēstnieku Latvijas
Republikā Jasuši Takasi (Yasushi
Takase), pārrunāja turpmākās
sadarbības paplašināšanas ie
spējas.
Vēstnieks parlamentā bija ie
radies iepazīšanās vizītē. Saei

mas priekšsēde atzinīgi vērtēja
Latvijas un Japānas divpusējās
attiecības, uzsverot, ka atzīmē
jam mūsu valstu draudzības
simtgadi. Arī vēstnieks bija vie
nisprātis, paužot, ka Latvijas un
Japānas dialogs balstās kopīgās
vērtībās – demokratijā, brīvībā
un cieņā pret cilvēktiesībām.
I. Mūrniece informēja par Trīs
Jūru iniciātīvas samitu, kuŗš jū
nijā notiks Rīgā un aicināja Ja
pānas parlamentāriešus pie
da
līties parlamentārajā forumā.
***
3. janvārī, visā Latvijā
sākusies nacionāla mēroga
skolotāju piesaistes kampaņa
“Esi skolotājs!”. Tās mērķis ir
aicināt ikvienu interesentu, kuŗš
jūt sevī enerģiju iedvesmot, mā
cīt mācīties un vēlmi kļūt par
skolotāju, uzsākt studijas peda
goģijā vai izvēlēties izaugsmes
iespējas izglītības zinātņu jomā.
Atklājot skolotāju piesaistes
kampaņu, izglītības un zinātnes
ministre Anita Muižniece norā
dīja, ka jautājums, kur rast pedagogus, ir dienaskārtībā, jo pastāv
vairāki izaicinājumi nozarē, un
atbilde uz tiem ir sadarbība da
žādos līmeņos: “Gan Latvijā, gan
ārvalstīs ir pedagogi, kuŗi da
žādu iemeslu dēļ pieņem lēmu
mu pamest profesiju. Aizvien
skaidrāk sāk iezīmēties pedagogu vecuma slieksnis, par ko
plaši runāts jau iepriekš. Arī pe
dagogu izdegšana ir izaicinā
jums, ar ko saskaramies ne tikai
Latvijā, bet visā Eiropā un ārpus
tās. Tāpēc, protams, jautājums –
kur rast pedagogus – ir dienas
kārtībā. Un “Mācītspēks” ir vie
na no atbildēm! Runājot par pe
dagogu nodrošināšanu, šobrīd
atslēgas vārds ir – sadarbība.
“Mācītspēks” ir lielisks piemērs,
kā, sadarbojoties vairākām augs
tākās izglītības iestādēm, var
sasniegt būtiskus rezultātus, mo
tivējot apgūt pedagoģiju īsā cikla
programmā.”
***
Austrālijas Latviešu
58. Kultūras dienas
Šīs bija Austrālijas Latviešu 58.
Kultūras Dienas. Pirmās Kultū
ras Dienas notika 1951. gadā.
Tradicionāli Kultūras Dienas
notiek gada nogalē starp Ziem
svētkiem un Jaungada vakaru.
Tas bija veids, kā pēckaŗa trimdas latvieši varēja sazināties savā
starpā, savās jaunajās mājās
Austrālijā, un uzturēt savas kul
tūras tradicijas.
Vairāk nekā pusgadsimtu vē
lāk Kultūras Dienas tagad ir vel
tītas ne tikai latviešu kultūras
uzturēšanai, bet arī Austrālijas
multikulturālisma svinēšanai,
aicinot sadarboties Latvijas un
Austrālijā dzīvojošos latviešu
māksliniekus.
2021. gada Kultūras Dienu
programma ir piepildīta ar pa
sākumiem, kas domāti visiem –
no 0 līdz 100+ gadiem. Mēs ne
tikai svinēsim Latvijas talantīgo
mākslinieku darbu, bet arī to, ko
rada talantīgie Austrālijas latvie
ši, kas darbojas kā profesionāli
vai daļēji profesionāli mūziķi,
komponisti, grafiskie dizaineri,
tekstilmākslinieki vai ir iesaistīti
daudzās citās jomās.
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V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
ASV. Gadu mijā Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga kopā ar
RJA pasniedzēju Dr. Ivaru Indānu un Goda konsulu Džonu Medvecki tikās ar Temple University administrāciju, lai pārrunātu
sadarbības līgumu, atbalsta fondu, kā arī citas iespējas turpmākajai
sadarbībai. 2021.gada beigas iezīmēja svarīgus notikumus Latvijas
un ASV sadarbībai izglītības jomā. Rudenī tika parakstīts sadarbības
līgums starp Rīgas Juridisko augstskolu (RJA) un Temple University
juridisko fakultāti Filadelfijas pavalstī. Lai atbalstītu abu augstskolu
sadarbību, Latvijas Goda konsuls Džons Medveckis veica ziedojumu RJA studentu atbalstam, un Temple University paziņoja par fon
da – The Medveckis RGSL Student Support Fund – izveidošanu.
ZVIEDRIJA. Stokholmā decembrī Ādolfa Fredrīka baznīcā
notika Eiropas Savienības Ziemsvētku koncerts. Koncertā piedalījās
17 Eiropas valstu pārstāvji, kuŗi izpildīja savu valstu Ziemsvētku
melodijas un dziesmas. Latviju koncertā pārstāvēja dziedātājs Artūrs
Švarcbahs kopā ar pianistu Stēfanu Nīmarku, izpildot Jāņa Lūsēna
un Normunda Beļska skaņdarbu “Virs zemes miers”.
GRIEĶIJA. Gadumijas svētku sajūtu vēstniecībā un latviešu
kopienā Grieķijā vairojis izdevniecības Zvaigzne ABC apjomīgais
dāvinājums. Vēstniecības telpās esošā Grāmatu apmaiņas biedrība
saņēma latviešu oriģinālliterātūru un tulkotus romānus, kas gatavi
doties pie lasītājiem Grieķijā.
***
Nacionālo bruņoto spēku
Stāba orķestris
aicināja uz Ziemssvētku ieska
ņas koncertiem, kas norisinājās
14. decembrī Salacgrīvas kultū
ras centrā, 15. decembrī Valmie
ras kultūras centrā un 17. de
cembrī Rīgas Svētā Pēteŗa baz
nīcā. Ar Ziemsvētku ieskaņas
koncertiem dažādās Latvijas pil
sētās Nacionālo bruņoto spēku

Stāba orķestris klausītājus priecē
katru gadu, svētku plašajā tema
tikā izceļot to raksturīgākos simbolus – pasaku, egli, Dieva vār
du, pateicību un daudzus citus,
ko komponisti ir ietērpuši mū
zikas skaņās. Nacionālo bruņoto
spēku Stāba orķestŗa koncerta
repertuārā šoreiz bija iekļautas
Sorena Hildgārda, Mihaela Ka
mena, Etjēna Krauzaca, Alfrēda
Rīda, Franka Tičelli kompo
zī
cijas, bet īpašu noskaņojumu
piešķīra Ilonas Dzērves un Gata
Supes balsu tembru bagātība,
kas atklājas Aigara Atvara un
Mārtiņa Brauna mūzikā.
***
Ar krāšņu koncertprogrammu
Liepājas Simfoniskais orķestris
aizvadīja Vecgadu

Atvars Lakstīgala
Vecgada koncertprogrammu
diriģents Atvars Lakstīgala bija
veidojis kā klasiskās mūzikas
asorti. “Šī programma ir īpaša ar
to, ka tajā atskaņotā mūzika ir
pazīstama pilnīgi visiem klausī
tājiem. Es domāju, ka komen
tārus neprasa Johana Štrausa
“Zilā Donava”, Vitorio Monti
“Čardašs” un citi populāri skaņ
darbi,” vēl pirms koncerta stāstī-

ja diriģents. Īpašu dzirksteli kon
certam piešķīra vijolniece Paula
Šūmane, kuŗas virtuozajā snie
gumā publika izbaudīja gan Vi
torio Monti slaveno “Čardašu”,
gan arī Pablo de Sarasates ugu
nīgās “Čigānu melodijas”.
***
Talsu novadā gatavojas
Krišjāņa Valdemāra
200 gadu jubilejai
Pēc četriem gadiem būs Kriš
jāņa Valdemāra 200 gadu jubileja, un Talsu novads tam jau sācis
gatavoties šobrīd – atklājot in
formatīvo stendu jūras malā un
gatavojot ideju par piemiņas
namu Valdemārpilī.
Dienā, kad pašā Kolkas ragā
atklāja Krišjānim Valdemāram
veltītu stendu, ledains vējš gāza
gandrīz no kājām, tomēr kolce
nieki ar savu dziesmu bija skaļāki.
Tāpat ar pašu stendu – kad ie
priekšējais savu laiku nokalpojis,
viņi uzliek vēl jaudī
gā
ku. Kāda
grāmatas citāta iedvesmoti.
SIA “Kolkasrags” direktors Jā
nis Dambītis atzīmēja: “1885.
gadā Krišjānis Valdemārs teica,
ka Kolka ir Eiropas līniju krustpunkts, Eiropas vidus, Eiropas
sirds. Tas man vienkārši bija tāds
atklājums, ka, iedomājies, ka
visa Eiropa top vēl pēc cik ga
diem, un Valdemārs jau to izdo
mā tajos laikos.”
***
Dailes teātrī pirmizrādi
piedzīvos igauņu režisora
Pedajasa iestudējums
“Pavasaris”
Janvāris Dailes teātris sācies ar
diviem starptautiskiem projektiem un 12. janvārī pirmizrādi
piedzīvos iestudējums “Pavasa
ris”, kur par pamatu izmantots
Oskara Lutsa romāna drāmati
zējums un kuŗu veidojis igauņu
režisors Prīts Pedajass. Kā in
formēja Dailes teātra pārstāve
Agnese Vārpiņa, “Pavasaris” ir
humora pilns un aizkustinošs
stāsts par draudzību un lauku
jauniešu skolas dzīvi, rakstnieka
Lutsa skolas gadiem ciema baz
nīcas skolā, igauņu nacio
nālās
atmodas laikā – 20.gadsimta sā
kumā. Lutsa romāns “Pavasa
ris” atzīts par otro nozīmīgāko
literāro darbu Igaunijā.
Ziņas sakopojis P. Karlsons
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nes uz mūsu galdiem atceļojis
rasols un “siļķe kažokā”? Un ko
tad mēs šodien saprotam ar
tradicionālo latviešu virtuvi?
Vispirms – tie ir vecie labie
vāc
baltu virtuves ēdieni, kas
zemnieku sētās ienāca no muižu “ķēķiem”. Vēl manas bērnības laikā, 1960. gados, Vidzemes
laukos virtuvē bieži lietoja no
vācu valodas pārņemtus ģer
mānismus. Kā tolaik teica, rund
stiķi, vircotas zostes, štovēti kā
posti, lozberlapas un kreicnagli
ņas, ābolu štrūdeles un stiķeņu
zaptes. Pati pirmā latviešu pavār
grāmata tika izdota 1795. gadā
Rubenes mācītājmuižā pie Val
mieras – “Tā pirmā pavāru grā
mata, no vāces grāmatām pār
tulkota”. Domāta tieši muižu pa
vāriem – latviešiem. 2020. gadā
iespiesta no jauna, tā ātri vien
pazuda no grāmatnīcu plauktiem. Šajā recepšu grāmatā
“augstā kulinārija” (teļa gaļa ar
trifelēm, store vīna mērcē, pildī
tas vēršu mēles ar citronu mērci
utt.) sadzīvo ar pavisam vien
kāršiem ēdieniem, kas nākuši
no latviešu sētām (zirņu zupa ar
speķi, skābeņu zupa, asinsdesa,
cepta zoss ar skābiem kāpos
tiem). Patiesībā liela daļa latvie
šu, paši to varbūt nemaz neap
zinādamies, arī šodien vadās no
šīs 227 gadus vecās grāmatas. Bet
tikai pa daļai! Krievijas impērijas
un Padomju Savienības tautu
iespaidā šai latviski – vāciskajai
ēdienkartei pievienojās pelmeņi,
pīrāgi ar sēnēm un kāpostiem.
Arī dažas zupas – ukraiņu borščs,
krievu soļanka (viens no Angelas
Merkeles mīļākajiem ēdieniem)
un harčo (gruzīnu gaļas zupa ar

rīsiem). Latviešu tik iecienīto
rasolu jeb “olivjē” salātus 1860.
gadu sākumā pirmais pagatavoja
Maskavas restorāna “Hermitage”
pavārs, francūzis Lisjēns Olivjē.
Klīst leģenda, ka īpašo majonēzes recepti viņš esot aiznesis sev
līdzi kapā... Vēl jaunāka ir “siļķe
kažokā”. Neilgi pēc bolševiku
revolūcijas, lai izdabātu padomju
varai, to izgudroja Maskavas tirgonis, ēdnīcu un restorānu īpaš
nieks Anastass Bogomilovs. Siļķe
šajos salātos simbolizē proleta
riātu, vārītās olas, kartupeļi un
sīpoli – zemniecību, rīvētās bie
tes – sarkano karogu, bet “inter
nacionālā” franču majonēze –
neizbēgamo vispasaules revolū
ciju. Karpas mūsu galdā liecina
par poļu virtuves iespaidu. Mēs
ēdam “foršmakus” jeb siļķu pa
stētes, rūpīgi pārmaltās, no vistas
gaļas gatavotās Kijevas kotletes,
pat nenojaušot, ka patiesībā tie
ir ebreju sabata dienas cienasti.
Un kur tad vēl “pildītā līdaka”, ko
daudzās latviešu un krievu ģi
menēs joprojām dēvē jidiša va
lodas vārdā – “gefilte fiš”.
Latvija atrodas tautu, valodu,
ticību, polītisko ietekmju krust
celēs. Arī ēdienu un dzērienu
krustcelēs. Nesen manu uzma
nību piesaistīja bulgāru māksli
nieka Janko Cvetkova interneta
lapa atlasofprejudice.com. Cvet
kovs prot paraudzīties uz Eiropu
no visai neparasta skatupunkta,
un savas idejas viņš izsaka paša
zīmētās ģeografiskās kartēs. Ve
cajā kontinetā pastāv dabiskas,
klimata noteiktas robežas, kas
iespaidojušas cilvēku ikdienas
paradumus un mentālitāti. Ei
ropu iespējams sadalīt “saules”

un “mākoņu” zemēs. Cvetkova
ieskatā nosacītā robeža starp tām
stiepjas no Ziemeļjūras apskalotā
Spānijas krasta kontinenta rie
tumos līdz stepēm Ukrainas
dienvidaustrumos. Uz zieme
ļiem no šīs iedomātās līnijas dzī
vojot emocionāli apspiesti, klusi
un strādīgi cilvēki, kuri intere
sējas par modernām technolo
ģijām un “dzīvo 21 dienu gadā”.
Dienvidos – seksuāli apspiesti,
skaļi, mazliet paslinki ļaudis, kuŗi turas pie klasiskām, pārbau
dītām vērtībām un “strādā 21
dienu gadā”. Tātad ne tikai mīl,
bet arī prot baudīt dzīvi. Zieme
ļos valdot depresīvs, dienvidos –
eiforisks noskaņojums. Savukārt
nosacītajā “vidienē”, Lielbritanijā,
Vācijā, Centrāleiropā un Ukrai
nā, dzīvojot melancholiski no
skaņoti cilvēki. Cvetkovs mūsu
kontinentu sadala “vecajā” un
“jaunajā” Eiropā. Robeža starp
starp šiem iedomātajiem reģio
niem, viņaprāt, stiepjoties no
Somijas ziemeļiem līdz Italijas
vidienei. Somi, igauņi, latvieši,
lietuvieši, slavu tautas, rumāņi,
arī grieķi un Italijas dienvidos
dzīvojošie viņam ir “jaunie” ei
ropieši. Ne pārāk bagāti cilvēki,
kuŗi atšķirībā no “vecajiem” un
turīgajiem eiropiešiem vēl nav
aizmirsuši, kā salabot saplīsušu
krānu. Rietumos valdot iecietīgs,
pat liberāls noskaņojums, savu
kārt “jaunā” Eiropa pret citādo
(imigranti, seksuālās minori
tā
tes) izturoties visai rezervēti. At
šķiroties arī ēšanas paradumi.
Ziemeļos cilvēkiem nekad neesot laika, viņi “ēd skrienot”.
Savukārt dienvidnieki baudot
nesteidzīgu maltīti, sēžot pie gal

da. Ziemeļi – tā esot kartupeļu
un sviesta, bet dienvidi – tomātu
un olīveļļas Eiropa. Tiesa, šis ie
dalījums vēsturiski ir samērā
jauns. Kartupeļi un tomāti uz
Eiropu atceļoja vien pēc Ameri
kas atklāšanas. Kopumā Eiropa
esot “kafijas kontinents”, bet ar
diviem izņēmumiem – Krieviju
un Lielbritaniju varot pieskaitīt
pie “tējas zemēm”. Dienvideiropa
esot “vīna territorija”, kontinenta austrumi (tātad arī Latvija) –
“vodkas zeme”, savukārt Lielbri
tanija, Īrija, Holande un Vācija –
“alus zemes”. Man gan šķiet, ka
tradicijas mainās. Latvieši pama
zām sāk atklāt arī vīna pasauli.
Šīs rindas es rakstu jaunā 2022.
gada pirmajās dienās. Prezidente Vaira Vīķe-Freiberga īsi pirms
gadumijas izteikusies, ka nāka
mais gads ir “izcili neprognozē
jams, būs ļoti nopietni draudi”.
Viņas vēlējums: “Gādāt pašiem
par savu drošību, cik nu tas ir
katra spējās, gādāt par savu ve
selību, par savu ģimeni un domāt
arī par saviem līdzcilvēkiem, kas
viņiem ir visapkārt”. Un es at
ceros nesenās Ziemassvētku va
kara sarunas un domāju – kaut
pēc gada mēs atkal varētu sēdēt
pie viena galda, atļauties nerunāt par slimībām un polītiku.
Laimīgu Jauno gadu!
Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”

Par luterāņu baznīcu

KĀRLIS
STREIPS
“Baznīcai pašlaik nav nolūka
iesaistīties īpašumu jautājumos,
taču, no mūsu perspektīvas, mēs
aicinām jūs veidot Rīgas Svētā
Pēteŗa baznīcas likumu tā, lai šīs
reformācijas baznīcas durvis
varētu būt droši atvērtas arī
luteriskajiem dievkalpojumiem,
kuŗos kalpotu mūsu baznīcas
mācītāji un mācītājas, nepa
kļaujot iespēju kalpot ar mūsu
baznīcai raksturīgo teoloģisko
pārliecību un praksi tikai po
tenciālā īpašnieka subjektīvajai
labvēlībai.” Šādus vārdus nesen
rakstīja Latvijas evaņģeliski lute
riskās Baznīcas pasaulē (LELBP)
archibīskape Lauma Zušēvica
sakarā ar faktu, ka Latvijas Re
publikas Saeima patlaban apsver
likumprojektu par Svētā Pēteŗa
baznīcas nākotni.
Otrajā lasījumā apstiprinā
tajā likumprojektā noteikts, ka
baznīcu, kuŗu patlaban apsaim
nieko Rīgas pašvaldība, bez atlī
dzī
bas atdos Latvijas evaņ
ģeliski luteriskajai Baznīcai
(LELB) un tās izveidotajai Vācu
Svētā Pēteŗa draudzei. Luteriskā
baznīca Vācijā ir solījusi segt
labu daļu nepieciešamo izde
vumu, lai sir
mo baznīcu kār
-
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Ziemassvētku vakara sarunas

JURIS
LORENCS
Aizvadīto Ziemassvētku vaka
rā man bija iespēja paciemoties
pie radiem Lubānas pusē. Pan
dēmijas apstākļos svinības gan
nebija tik plašas kā ierasts. Un
tomēr galds vai lūza no ēdie
niem – kā jau pie latviešiem pie
ņemts. Bija piparkūkas un speķa pīrāgi, mazsālīts lasis, marinē
tas baravikas, rasols, “siļķe ka
žokā”, pat karpas galerts. Meža
cūkas kotletes, aļņa gaļas rol
mopši (mājastēvs ir mednieks)
un Vīnes šnicele, ko mūspusē
parasti sauc par karbonādi. Pie
devās – kartupeļu biezenis un
sutināti (jeb “štovēti”) kāposti.
No dzērieniem – spāņu sarkan
vīns, vācu baltvīns, latviešu alus
un gruzīnu brendijs, ko Latvijā
dēvē par konjaku. Kafijas galdu
papildināja veikalā pirkta torte
“Cielaviņa”. Namamāte stingri
piekodināja – par polītiku un ko
vidu šovakar ne vārda! Tāpēc
sarunas vairāk grozījās ap makš
ķerēšanu, medībām, sēņošanu,
ēdieniem un dzērieniem. Par ne
seno valdības lēmumu, lūšu me
dību aizliegumu Latvijā, saim
nieks bija nedaudz skeptisks.
Smuki jau tie lielie kaķi esot,
tikai jārēķinās ar to, ka stirnām
tas esot tikpat kā nāves spriedums. Citi iebilda, ka stirnu
Latvijas mežos jau tā esot par
daudz. Iemesli – pēdējo gadu
siltās ziemas, kad stirnām bija
viegli sameklēt pārtiku, arī mednieku skaita samazināšanās. Iz
rādās, jauniešiem medības maz
vairs interesē. Turklāt stirnas
gaļa, salīdzinot ar mežacūku,
brie
di vai alni – nu tā, nekas
īpašs... Tā sarunas gluži nemanot
pievērsās ēdieniem – no kurie

LAIKS

tīgi izremontētu un savestu
kārtībā.
Svētā Pēteŗa baznīcas vēsture
būtībā sākās kopā ar Rīgas vēs
turi. Pirmoreiz tā vēsturiskos
avotos minēta 1209. gadā, kad
tur bija, kā rakstīts baznīcas pār
valdes mājaslapā, “neliela halles
tipa trīsjomu ēka ar savrup stā
vošu torni.” Pašreizējā bazilika
uzcelta 15. gadsimta laikā kopā
ar torni, kuŗam bija astoņu
šķautņu smaile. Gadsimtu gaitā
tornis vairākkārt nodega vai
sabruka. Pēdējā reize bija Otrā
pasaules kaŗa laikā bombardē
šanas dēļ.
Atjaunošana kulta celtnē, kā
PSRS laikos sauca dievnamus,
sākās 1953., bet pabeigta 1983.
gadā. Jaunais tornis atklāts 1970.
gadā. Trīs gadus vēlāk atvērts
skatu laukums, bet vēl pēc pāris
gadiem iedarbināts atjaunotais
torņa pulkstenis. Okupācijas lai
kā baznīca skaitījās kā kultūras
un mākslas centrs, kur notika
izstādes, koncerti un citi pasā
kumi. Pirmais dievkalpojums,
okupācijas beigām tuvojoties,
bija 1991. gada jūnijā.
Protams, Pētera baznīca sā
kotnēji bija Romas katoļu diev-

nams. 16. gadsimta pirmajā pusē
sākās tā dēvētie svētbilžu grau
tiņi, kad protestanti sāka de
molēt katoļu baznīcas. Pēteŗa
baznīcā sadragāti altāri, sienu
rotājumi, svētbildes, kā arī altār
glezna. 1524. gada novembrī Rī
gas rāte konfiscēja baznīcu, un,
ja jau katoļi no pilsētas bija pa
dzīti, ēka nodota luterāņu drau
dzei. Tā bija vāciešu draudze,
kas tur saimniekoja līdz pat Otrā
pasaules kaŗa sākumam.
Iemesls ārzemju latviešu lute
rāņu baznīcas raizēm ir fakts, ka
pašreizējais LELB archibīskaps
Jānis Vanags ir katēgoriski atteicies pieļaut sieviešu ordināciju.
Nekad neesmu īsti sapratis –
kāpēc? Vai tad sieviete neprot
sacerēt sprediķi? Draudzi aprū
pēt? Nav pilnīgi nekā tāda, ko
viņas nevarētu darīt mācītājas
amatā. Sievietēm gan atļauts stu
dēt teoloģiju Latvijas Universi
tātē, un fakultātes dekāne kopš
2015. gada ir Dace Balode, kuŗai
ir doktora grads teoloģijā no
Tartu universitātes. Sievietes
drīkst strādāt kā evaņģelistes,
bet, ja viņas vēlas tapt ordinētas,
tad tas ir jādara ārpus Latvijas.
Latviešu evaņģeliski luteriskā

Baznīca pasaulē vienmēr ir ordi
nējusi sievietes. Mums ir archi
bīskape Lauma Zušēvica, ir Jāna
Jēruma-Grīnberga, kuŗa, pirms
kļuva par anglikāņu draudzes
mācītāju Rīgā, bija bīskape Liel
britanijas luterāņu baznīcā. Va
šingtonā darbojas Anita Vārs
berga, Čikāgā – Gundega Pui
dze, bet patlaban Svētā glābēja
anglikāņu draudzē Rīgā kalpo
Elīza Zikmane.
Archibīskapes raizes attiecībā
uz svētā Pēteŗa baznīcu ir saprotamas. Jāņa Vanaga iebildumi

pret sievietēm mācītājām, iespē
jams, nozīmēs viņu izslēgšanu
no dievkalpojumu vadīšanas
minētajā baznīcā. Tāpēc jau
archibīskapes L. Zušēvicas vēs
tu
lē ir frāze “… kuŗā kalpotu
mū
su baznīcas mācītāji un
mācītājas.”
Saeima minēto likumu vēl nav
pieņēmusi trešajā un galīgajā
lasījumā. Kas gan tāds notiktu, ja
kāds iesniegtu grozījumu, kuŗā
būtu pieprasītas sieviešu tiesības
kalpot baznīcā, ja tā tiks atdota
LELB un tā veidotajai draudzei?
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Apvilkt dzelzs apli

Meditācija par brīvības nedalāmību. Gunāru Astru pieminot*

VALTERS
NOLLENDORFS
“Lai svētās papērksnītes ziedu
novaktētu,” māte teica, “tev vis
pirms vajag būt ļoti drošam un
ne no kā nebīties. […] Tad tu
nostājies pie papērksnītes pavi
sam klāt […] un velc ar dzelzs
nūju ap sevi strīpu, cik tālu vari
sasniegt. Jo riņķis ap tevi plašāks, jo labāk. Tad tu zem pa
pērksnītes paklāj savu zīda laka
tiņu, nometies ceļos un skaties
uz zieda pumpuru, acu ne uz
brīdi nenovērsdams. Tu manīsi,
ka ap tevi sanāk […] visi pasau
les zvēri. Visapkārt tev kauks,
šņāks, zobus klabinās un ar na
giem zemi kasīs. Bet tu nepacel
ne acu. Tur būs arī visādi ērmi,
tie taisīs dažādus jokus un gri
bēs, lai tu uz viņiem paskaties;
bet to tu nedari. Jo tiklīdz tu pa
celsi acis, apvilktā riņķa spēks
zudīs, zvēri bruks tev virsū un
saplosīs tevi.”
Nevaram zināt, vai Gunārs
Astra kādreiz lasīja Jāņa Jaun
sudrabiņa “Balto grāmatu” un
viņa mātes stāstīto leģendu par
papardes ziedu – grāmata nav
to vidū, par kuŗu lasīšanu apsū
dzēja un notiesāja Gunāru As
tru. Man kā viņa vienaudzim
liekas – noteikti lasīja! Bet tas
jau nav svarīgi.
Ir svarīgi, ka man šī leģenda
ienāca prātā, pirmoreiz lasot
viņa “Pēdējo vārdu” un cenšoties
izprast Astras vēstījuma dziļāko
būtību. Man bija jāmeklē līdzī
bas, lai izprastu un izjustu to, ar
ko man nebija tiešas saskares.
Kas es būtu bijis, kā rīkojies, ja
es būtu Gunāra Astras un visu
viņa līdzgaitnieku vietā? Vai es
būtu atradis to drosmi un bez
bailību, lai ap sevi novilktu loku
ar dzelzs nūju un nekam neļautu skatu novirzīt no mērķa? Ne
kādiem zvēriem, nekādiem vili
nājumiem! “Es ticu, ka šis laiks
izgaisīs kā ļauns murgs. Tas dod
man spēku šeit stāvēt un elpot.”
Murgs ir visapkārt, cilvēks ar
dzelzs nūju apvilktā loka vidū
iztur visus pārbaudījumus.
Zieds uzzied.
Man liekas – to pašu izsaka
ikoniskā Astras fotogra
fija, ko
redzam arī iemūžinātu tēlnieka
Gļeba Panteļejeva veidotajā pie
mineklī. Viņš to raksturojis ar
vienu vārdu – “Nebaidies!” Cil
vēks cietumnieka tērpā ar ciešu
skatienu un priekšā uz gal
da
saliktām rokām – kā cilvēks, kas
labi paveicis savu darbu. Cie
tumniekā tērpā. Tātad – nebrīvs.
Bet no fotografijas staro miers.
Miers. Spēks. Brīvība. Cietuma
dzelzs būris viņu nevar iesprostot, jo viņš ap sevi apvilcis ma
ģisko apli. Nebaidies! Tu esi
brīvs. Brīvība ir. Un tā ir neatņe
mama. Nedalāma.
Bet “Pēdējais vārds” nav par
Astru. Par sevi viņš nesaka
daudz. Svarīgākais – viņš norāda
būtisko par sava iekšējā spēka
un brīvības avotiem. Savas
“grūtās un liktenīgu notikumu
piesātinātās bērnības” laikos,
viņš saka, “pieradinājos analizēt,
pretstatīt, salīdzināt un izdarīt
attiecīgus secinājumus.” Visu “Pē
dējo vārdu” caurstrāvo šī spēja
– spēja lietot domāšanas spēku.

Tā ir spēja, kā to reiz definēja
Imanuels Kants, “spēja pieaugt
un atbrīvoties no paša vainas dēļ
pieļautās mazgadības atkarības.”
Spēja pašam domāt, izšķirties,
rīkoties. Pamata ideja Apgaismī
bas laikmetam. “Pēdējais vārds”
ir Gunāra Astras ticības aplieci
nājums šim ideālam.
Nē, “Pēdējais vārds” nav As
tram par sevi. Tas nav arī aizstā
vības raksts. Astra ne brīdi sevi
nežēlo, ne brīdi nenožēlo, ne brī
di netaisnojas, ne brīdi nelūdz
mīkstināt paredzēto sodu. Ir tie
ši pretēji – tas ir pārdomāts un
apsvērts apsūdzības raksts. Viņš
ir prokurors, kas uztur apsūdzī
bu tiesā, kas viņu notiesās. Ne
tikai apsūdzību par svešās varas
laupīto ārējo brīvību, bet vēl
vairāk – par varas nežēlīgo spie
dienu atņemt cilvēkiem un tau
tām viņu iekšējo brīvību – brī
vību būt pašiem.
Savu loku Astra apvilcis. Tie
sības būt – ne “latviešu cilvēkam,”
bet “latvietim” – neviens viņam
nevar atņemt, ja vien viņš neļau
jas bailēm un vilinājumiem. Bet
viņš dzelzs loku velk, kā leģendā,
“cik tālu var sasniegt”, ap visiem,
kas apdraudēti. Viņš to velk ap
savu tautu, ap savas tautas tie
sībām uz savu valodu un identi
tāti un valsts tiesībām pastāvēt.
Tie ir spēcīgi vārdi, ar kuŗiem
viņš sāk savu apsūdzību: “Man
sāp, un es jūtos pazemots.” Un
sitienu pa sitienam: apsūdzētais
apspiež manu valodu, uzspiež
savu, apsūdzētais ir sagūstījis
mani un nolaupījis manu valsti.
Bet viņš velk loku vēl plašāk –
ap citām tautām, kuŗas pakļautas tai pašai varas patvaļai, kam
viņš un viņa tauta. Tie ir mor
dovieši, kuŗu vidū viņš dzīvojis
ieslodzījumā, tie ir ukraiņi un
baltkrievi. Viņš saka gandrīz
mūsdienīgi: “Baltkrievu asimi
lācijas process ir sasniedzis tādu
stadiju, ka viņi nevēlas sevi atzīt
par baltkrieviem.” Vai baltkrie

viem izdosies novilkt dzelzs
loku, lai viņi kā tauta neaizietu
bojā?
Un visbeidzot – piesaucot cil
vēktiesības, viņš velk loku ap
visu cilvēci. Gunārs Astra savā
apsūdzībā min Apvienoto Nāci
ju 1948. gadā apstiprinātās un
arī Padomju Savienības ratificē
to “Vispārējo cilvēktiesību de
klarāciju.” Tās pirmais pants
saka: “Visi cilvēki piedzimst brī
vi un vienlīdzīgi savā cieņā un
tiesībās. Viņiem ir saprāts un
sirdsapziņa, un viņiem citam
pret citu jāizturas brālības garā.”
Tas ir Apgaismības laikmeta pa
matpostulāts. Tas ir demokrati-

jas pamatpostulāts. Tas ir Astras
pamatpostulāts. Ja viņš šoruden
pie mums iegrieztos kā velis,
viņš mūs un pasauli mērītu ar šo
brīvības un vienlīdzības mēr
auklu. “Mūsu tauta ir daudz cie
tusi un tādēļ iemācījusies un
pārcietīs arī šo tumšo laiku,” viņš
toreiz teica. Tauta pārcieta. Tauta atguva neatkarību, atguva tai
nozagto valsti. Bet vai tauta ir
patiešām brīva, viņš mums pra
sītu? Vai tā lieto savu saprātu un
sirdsapziņu, lai cits pret citu iz
turētos brālības garā? Lai vilktu
dzelzs loku ap savu zemi?
Gunārs Astra bija brīvs cilvēks.
Šī brīvība deva viņam spēju cīnī

Karmena Kurzemniece

Uguns vārdi

Gunāra Astras piemiņai

Uguns vārdi, zibens vārdi
līst pār galvām, līst pār sejām,
atskanot kā pērkoņdārdi,
atbalsojas dziļi sirdī.
Vai šos vārdus uzminēsim,
vai tos ierakstīsim delnā?
Mums tie dienu dienā jādzird,
lai tie mūs pat miegā tirdī.
Uguns vārdi, zibens vārdi
atskan tautas mūžam pāri,
aicinot uz jaunām cīņām,
jauniem vējiem, jauniem laikiem.

ties par savas tautas brīvību pret
varu, kas likās nepārvarama un
pret kuŗu viņam bija tikai viņa
paša pārliecība un spēja pastāvēt
savā dzelzs lokā. Bet mums rei
zēm ir grūti atrast pareizo apzī
mējumu Astram, viņa tuvāka
jiem cīņu biedriem un visiem,
kuri cīnījās par savu tautu un
valsti. “Disidentisms,” reizēm
saka, “pretošanās”, un jau daudz
aptverošāks – “pretestības kustī
ba.” Jā, pret nelikumīgu, nemo
rālu, nežēlīgu varu. Bet tikai
“pret”? Ja es pareizi lasu “Pēdējo
vārdu,” es tajā nesalasu “disidentismu,” kas ar pastāvošo varu ar
gumentē, to tomēr atzīstot. Astra
šo varu neatzīst. Viņš to apsūdz.
Tas nozīmē – pretošanos. Bet ne
tikai.
Tas nozīmē arī skaidru dekla
rāciju par ko viņš stāv – par ne
atņemamām cilvēka un tautas
tiesībām, par – brīvību. Nedalā
mu brīvību, ko nevar pasniegt
pa daļām. Tas viņu saista ar na
cionālajiem partizāniem, kas
skaidri deklarēja, par ko viņi
cīnās. Man liekas, Astra apzi
nājās sevi kā partizāņu pēcteci,
par cīnītāju, kas gatavs upurēt
visu. Labi apzinādamies, ka ne
viņš prasa, ne arī viņam piedāvās mīkstāku sodu, un, no pie
redzes labi zinot, kas viņu sagaida, viņš saka: “Valsts apsūdzētājs ir pārcenties – manos gados
un pie manas veselības septiņi
gadi sevišķā režīmā ir vairāk
nekā pietiekami, lai mani noga
linātu.” Mēs esam pieraduši ru
nāt par bruņotu un nebruņotu
cīņu. Gunāra Astras piemērs
mums liek pārdomāt, vai visi
cīņas veidi nav pelnījuši līdzīgu
atzinību, un vai visi cīnītāji nav
pelnījuši apzīmējumu “cīnītāji
par Latvijas brīvību”? Citādi
atjaunotā neatkarība nebūtu bi
jusi iespējama.
Dzelzs loku ap savu valsti mēs
1940. gadā nespējām novilkt,
neatkarību – nosargāt. Pazaudē
jām skatu uz savu brīvības ziedu.
Vai, atguvuši neatkarību, esam
gatavi novilkt ap sevi dzelzs apli,
cik plašu vien iespējams, tajā būt
brīvi un to nosargāt pret visiem
apdraudējumiem un vilināju
miem? Tie ir jautājumi, ko
mums uzdod tie, kuŗi par brī
vību cīnījās.
Vai svētais papardes zieds
Gunāram Astram uzziedēja? Vai
viņam bija zīda nēzdodziņš,
kurā paglabāt tā iekšējo spēku?
Par to Astra klusē. Bet liekas –
citādi nevar būt. Jāņa Jaunsud
rabiņa mātes stāsts beidzas ar
solījumu drošsirdīgajam zieda
glabātājam: “[…] tad tu zināsi
to, kas notiek visā plašā pasaulē.
Un visi darbi, ko tu darīsi, būs
labi un skaisti.”
Paldies, Gunār Astra, par šo
ziedu!
*Nolasīts konferencē Pretestī
ba un Latvijas Republikas valstiskums. Vakar. Šodien. Rīt.
15.12.2021.
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“Mūzika ir vislabākā medicīna”

Ar mūziķi un producentu Māri Briežkalnu sarunājās Ligita Kovtuna
Aizvadītā gada 11. martā, svi
nībās par godu pasaulslavenā
mākslinieka – daugavpilieša
Marka Rotko kapelas (Rothko
Chapel) Hjūstonā, Teksasā, 50.
gadadienas svinībās skanēja lat
viešu mūzika. Tīmekļa vidē to
klausījās visā pasaulē, un tā bija
Māŗa Briežkalna kvinteta (Maris
Briezkalns Quintet) veidotā un
Latvijas Radio 1. studijā ieska
ņotā programma Rothko in Jazz,
stundu gaŗš koncerts ar Meistara mākslas darbiem un desmit
lat
viešu komponistu (Lolitas
Ritmanes, Ērika Ešenvalda, Ar
tura Maskata, Richarda Dubras,
Jēkaba Janševska, Viļņa Šmīd
berga, Jēkaba Nīmaņa, Georga
Pelēča, Pēteŗa Vaska un Raimon
da Paula) skaņdarbiem, kas ta
puši, iedvesmojoties no tiem. Šī
koncerta pirmatskaņojums ār
pus Latvijas notika 2018. gadā
Ņujorkā, M. Barišņikova Māks
las centrā, apceļoja slavenas kon
certzāles ASV, Briselē, Londonā,
Polijā, Vācijā (par to rakstījām
Laika un BL nr.8. L.K.) Un atkal
atgriezās Amerikā. Pateicoties
latviešiem – Latvijas goda konsulam Teksasā Pēterim Ragau
šam un Sandijai Bajo (Bayot),
Hjūstonas municipalitātes ārlie
tu departamenta direktorei.
Māris Briežkalns. Esam no
visas sirds pateicīgi Pēterim un
Sandijai par viesmīlīgo un sirsnīgo uzņemšanu, par svētkiem,
ko viņi mums sarīkoja! Pavisam
konkrēti – arī Ragauša kunga Lat
vijas valsts svētku organizēto pa
sākumu, kur piedalījās ap pus
simt tautiešu! Mūzicējām divas
stundas, un pēc koncerta dzir
dēju sakām: “Tie bija skaistākie
Valsts svētki, kādi jebkad mūsu
pusē bijuši!”. Turklāt šai namā
ir arī lielisks Steinway flīģelis...
Mūsu brauciens uz Ameriku –
pirmais pēc ilgā pandēmijas iz
raisītā pārtraukuma, un vispār
viens no pirmajiem pēc ASV
robežu atvēršanas eiropiešiem,
neskatoties uz 15 stundu ilgu
mu, bija neparasti viegls un pa
tīkams. Atminējos, ka 2011. ga
dā, kad bija “satrakojies” Islandes vulkāns, slēdzot tūkstošus
lidojumu, mums bija plānotais
brauciens, pēc Čechijas prezidenta uzaicinājuma, uz Prāgu,
un arī tad mēs bijām pirmie, kas
izlidoja no Rīgas lidostas!
Tikšanās Rotko kapelā arī bija
aizkustinoša un rosinoša – radās
idejas turpinājumam. Pavisam
tieši – veidot otro Rohtko in Jazz
Vol 2 programmu, turklāt mūsu
rīcībā ir vēl 20 “neapskaņotas”
Rotko reprodukcijas, ko mums
savulaik uzticēja māksli
nieka
dēls Kristofers. Kompo
nisti ir
gatavi ķerties klāt.
Vēl piedāvājumu izteica arī Pē
teris Ragaušs, dedzīgais Latgales
kultūras atbalstītājs. Priekšlikums ir pavisam konkrēts – izveidot un izdot mūzikas projektu
Latgalian Evergreens, līdzīgi jau
2010. gadā tapušajam Latvian
Evergreens ar Arvīda Ži
linska,
Raimonda Paula, Jāzepa Mediņa,
Jāņa Mediņa, Emīla Dārziņa in
terpretācijām džeza ritmos.
Tad jau būs arī Raimonda
Paula brīnišķīgā “Aiz ezera
augsti kalni” interpretācija...

Protams, un vēl “Auga, auga
rūžiņa” un citas, par prieku vi
siem pasaules latgaliešiem! Kon
certos Hjūstonā ieguvām daudz
draugu arī no amerikāņu vidus,
kam ar savu mūziku varējām
stāstīt par Latviju. Ceļojums bija
ļoti produktīvs, un mēs ceram
jau drīz atgriezties atkal, jo –
nākamgad taču Latvijas un ASV
diplomātisko attiecību simt
gade, kas noteikti jāsvin. Džezs
tomēr vislabāk uzrunā dažādu
tautību, mentalitāšu un paaudžu
cilvēkus. Īpaši gaidām aicināju
mus no Amerikas tautiešiem,
kuŗus ar prieku apmeklētu.
Latvijas vēstnieka Māŗa Sel
gas kundze Marika Selga, viņa
ir vēsturniece, vairākkārt par
abu valstu diplomātisko attie Pie Rotko kapelas kopā ar Pēteri Ragaušu (pa kreisi)
cību vēsturi mūsu laikrakstā
jau rakstījusi, tātad – “nobru
ģējusi ceļu”. Jums ir arī daudzas šus. Ceram atgriezties Teksasā “Noasa” koncertzālē uz AB damiestrādes attiecībā uz koncer ar jauno Latgalian Evergreens bja, VEF Kultūras pilī, Mūzikas
tiem Amerikā, kādi tuvākie?
projektu.
namā “Daile”. Bija izcili vies
Janvārī ceram apmeklēt ikga
Kā aizvadītajā gadā klājās mākslinieki – pasaules mūzikas
dējo džeza kongresu Ņujorkā. jūsu kopš 2001. gada izlolota supergrupa Bokante, Kubas dže
Precīzāk baidos minēt, jo – laiki jiem “Rīgas Ritmiem”?
za zvaigzne Roberto Fonseca,
joprojām nedroši... Katrā ziņā
Gana labi – džeza koncerti no Spānijas flamenko dārgums An
arvien priecājamies satikt latvie tika gan klubos, gan ārtelpās, tonio Lizana un kur vēl Latvijas

Darba brīdis ar maestro Raimondu Paulu

talanti kopumā vairāk kā 20
koncertos. Publikai tas, protams,
bija divējāds izaicinājums, no
vienas puses Covid ierobežojumi darīja savu, no otras puses –
mūzika ir vislabākā medicīna!
Tā uzlādē, pacilā, aizved ārpus
ikdienas. To vajag izmantot! Tā
pēc laipni gaidīti šovasar no 30.
jūnija līdz 2. jūlijam uz festivāla
“Rīgas Ritmi 2022” koncertiem
Rīgas Doma dārzā – vidē, kur
brīvā dabā labi varēsim apvienot
muzikālo, estētisko un emocio
nālo baudījumu! Domāju šī vie
ta mums ļoti labi piestāv. Notiks
arī tradicionālais džeza māksli
nieku konkurss Riga Jazz Stage
aprīlī.
Jūs vadāt nu jau slaveno Lat
vijas Radio 1. studiju, ko aug
stu novērtējusi mūsu mūzikas
autoritāte Lolita Ritmane, tieši
tajā izvēloties ierakstīt gan
savu mūziku filmai “Dvēseļu
putenis”, gan kopā arī Eimiju
Andersoni (Amy Andersson)
veidoto koncertuzveduma Wo
men Warriors: The Voices of
Change mūziku. Strādāja arī
rokrokā ar Raimondu Paulu.
Kas jauns tapis un kas iecerēts?
Jāteic, darbs studijā rit radoši
un spraigi, ļoti daudz darba!
Ziemsvētkos izskanēja jauna
programma, ko rādīja Latvijas
sabiedriskā TV, ar Raimonda
Paula dziesmām, kam vārdus
sarakstījis Jānis Peters. Gada no
galē bija džeza koncerti ar vokālo grupu INSOMNIA. Sa
darbībā ar Latvijas Radio teātri
top cikls “Klodijai” ar Jāņa Sud
rabkalna mīlestības dzeju, kas
rakstīta aktrisei Birutai Skuje
niecei, top “Dailes kanons”, sep
tiņi koncerti ar pianistu un
aktieriem. 1. studijā ierakstījām
Lūcijas Garūtas koncertu ar pianistu Māri Skuju un soprānu
Jūliju Vasiļjevu. Izmantojām vi
sas iespējas – kā klātienes, tā
digitālās, un darba netrūkst.

Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”

Māŗa Briežkalna kvintets. No kreisās: Kristaps Lubovs, Andris Grunte, Viktors Ritovs,
Raimonds Macats un Māris Briežkalns
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Filadelfijas latviešu koncertkoris
Ziemassvētku koncertā un 125 gadu jubilejā!
Koris sāka savu darbību kā
Filadelfijas latviešu baptistu ko
ris, dziedot draudzes dievkal
pojumos. Dibināts 1896. gadā,
tas ir vecākais latviešu koris
Amerikā ar nepārtrauktu dar
bību.
Korim ir bagāta mūzikālā
vēsture. Ievērojams darbības
laiks bija, kad to vadīja komponists Viktors Baštiks. Vēlāk
koris Guntas Plostnieces vadībā izveidojās par koncertkori,
iesaistot latviešu dziedātājus un
mūziķus no plašākas apkārtnes,
kā arī diriģentes G. Plostnieces
profesionālos kollēgas. Koŗa
koncertos piedalījušies ievē
ro
jami latviešu mākslinieki – pianisti Armands Ābols, Reinis Za
riņš, operdziedātājs Andrew Mar No kreisās: vijolniece Aija Tighe, altvijolniece Annija Kerno,
tens, čellists Mārcis Kuplais, u.c., diriģente Gunta Plostniece, pianiste/ērģelniece Ieva Carucci,
kā arī cittautu pazīstami mūziķi, aktrise Julia Plostniece, čelliste Linda Alle-Murphy

kā Mētropolitana operas zvaigz
ne Michaela Martens.
Koris dziedājis koncertu Car
negie Recital zālē Ņujorkā, tā
dziedātāji piedalījušies visos lat
viešu baptistu Dziesmu dienu
koncertos, Garīgajos koncertos
Vispārējos Amerikas un Kana

das latviešu dziesmu svētkos, kā
arī koncertā Doma laukumā
Latvijas Dziesmu svētkos. Koris
dziedājis Philomusica Chorale
“Together in One Song” Filadelfi
jas izcilāko koŗu koncertserijā
un Ērika Ešenvalda skaņdarbu
koncertu ar komponistu pie
klavierēm.
Koris dziedājis latviešu komponistu darbu pirmatskaņo
ju
mus. Tā repertuārā ir V. Baštika,
A. Purva, P. Dambja, Ē. Ešen
valda, M. Kristapsona u.c. lielas
formas darbi, D. Aperānes, P.
Aldina, I. Mežaraupa dziesmas,
ka arī darbi no latviešu tautasdziesmu, klasikas un citzemju
komponistu dziesmu pūra.
Ar prieku koris turpina dzie
dāt un cerēt uz daudzu gadu
dziesmotu nākotni.
Lai skan!

Notikušas PBLA vadības vēlēšanas – apvienība
uzsāk nākamo divu gadu darbības posmu
(Turpināts no 1. lpp.)
No 1997. līdz 2003. gadam
bijis ALAs Informācijas nozares
vadītājs un priekšsēža vietnieks.
Pildot šos amatus, P. Blumberga
galvenais mērķis bija darboties,
lai panāktu Latvijas uzņemšanu
NATO. Tajā pašā laikā (no 1999.
līdz 2003. gadam) bijis arī Pa
saules brīvo latviešu apvienības
(PBLA) valdes loceklis, vadījis
PBLA Informācijas darba grupu
un bijis tās priekšsēdis svarīgajā
NATO paplašināšanas laikā.
No 2003. līdz 2010. gadam
Pēteris bijis ALAs pārstāvis Ap
vienotajā ASV Baltiešu komitejā
(Joint Baltic American National
Committee jeb JBANC). Divus
gadus bijis šīs organizācijas priekš
sēdis. Pārstāvot JBANC, Pēteris
piedalījies NATO galotņu kon
ferencē Rīgā 2006. gadā.
Par aktīvu sabiedrisko darbu
Pēterim Blumbergam 2014. gada
novembrī tika piešķirts Latvijas
valsts apbalvojums – Atzinības
krusta IV šķira. 2021. gada ok
tobrī par nozīmīgu ieguldījumu
Latvijas un ASV divpusējo at
tiecību un Amerikas latviešu
saiknes ar Latviju stiprināšanā
ārlietu ministrs Edgars Rinkē
vičs Pēterim Blumbergam pa
sniedza Latvijas Republikas Ār
lietu ministrijas Atzinības rakstu. Pēteris ir aktīvs Vašingtonas
latviešu ev. lut. draudzē un ir
korporācijas Lettgallia loceklis.
Pēteris un viņa kundze Laura
kopā audzina četrus dēlus: Alek
sandru, Grantu un dvīņus Ediju
un Filipu. Visi četri dēli pieda
lījušies latviešu nodarbībās, sko
lās un nometnēs, kā arī bijuši
aktīvi savā vietējā amerikāņu
sabiedrībā.
PBLA vicepriekšsēdis Mār
tiņš Andersons ir dzimis un
audzis Losandželosā, Kaliforni
jā, bet šobrīd sadala savu laiku
starp darbu Sanfrancisko un

sabiedriskajiem pienākumiem
Rīgā. Kopš 2015. gada M. An
der
sons ir darbojies Amerikas
latviešu apvienības (ALA) valdē,
sākumā kā Revīzijas komisijas
loceklis, vēlāk Revīzijas komisijas vadītājs un priekšsēža vietnieks. Aizvadītajā ALAs 70. ju
bilejas kongresā Čikāgā ievēlēts
par apvienības priekšsēdi. M.
Andersons ir bijis iesaistīts vai
rāku Pasaules Latviešu ekono
mikas un innovāciju forumu
(PLEIF) rīkošanā un to norises
vadīšanā.
M. Andersons ir vairākus
gadus bijis aktīvs Sanfrancisko
latviešu sabiedrībā, kur no 2018.
līdz 2021. gadam pildīja Ziemeļ
kalifornijas Latviešu biedrības
priekšsēža amatu. Viņš ir aktīvs
studentu korporācijas “Talavija”
loceklis un dzied Ziemeļkalifor
nijas latviešu korī, kas piedalījās
2018. gada Dziesmu un deju
svētkos Latvijā.
Kopš 2012. gada M. Andersons
ir bijis valdes loceklis ASV di
binātajā bezpeļņas organizācijā
un fondā “Friends of the Uni
versity of Latvia”, kas veicina
atbalstu Latvijas Universitātei ar
mērķi stiprināt saikni starp lat
viešu izcelsmes ASV pilsoņiem
un talantīgākajiem Latvijas studentiem un pētniekiem. M. An
dersons ir bijis arī Amerikas
Latviešu jaunatnes apvienības
(ALJA) padomes loceklis un pa
saules latviešu jaunatnes semi
nāra “2x2” vadītājs.
Profesionālajā dzīvē M. An
dersonam ir ilgstoša darba pie
redze ASV finanču un uzņēmēj
darbības jomā. Viņš ir strādājis
Ņujorkā, Sanfrancisko un Losan
dželosā, kārtojot finanču darīju
mus uzņēmumiem tādās Vols
trītas bankās kā J.P. Morgan un
GE Capital. Pašlaik viņš ir pie
vērsies biznesa stratēģijas un
koordinēšanas jomai, strādājot
kā pārdošanas (sales operations)

speciālists Silīcija ielejas un San
francisko apkārtnē.
Mārtiņš ir ieguvis maģistra
gradu biznesa vadībā Kolumbijas
Universitātes (Columbia Univer
sity) Biznesa skolā Ņujorkā, kā
arī bakalaura gradu ekonomikā
un starptautiskās polītikas zināt
nēs Nortvesternas Universitātē
(Northwestern University) Či
kāgā.
Latvijas Brīvības fondu, kas
visus tā pastāvēšanas gadus
finansē PBLA darbu, ar valdes
apstiprinājumu turpinās vadīt
Roberts Kukainis. Viņš strādā
Michelin North America Grīn
villē, Dienvidkarolīnā, ASV,
kur attīsta servisa pakalpojumus
kompanijas klientiem. Viņš ir
Latvijas Republikas goda konsuls Dienvidkarolīnā. R. Kukai
nis ir beidzis Michigan State
University Honors College. Vēlāk
ieguvis Master of Business Admi
nistration gradu Thunderbird
School of International Mana
gement, Fīniksā, Arizonā.
Latviešu sabiedrībā Roberts
Kukainis ir bijis Amerikas latvie
šu jaunatnes apvienības priekš
sēdis un Daugavas Vanagu ap
vienības Detroitā valdes sekre
tārs. Absolvējis Gaŗezera Vasaras
vidusskolu un Detroitas latviešu skolu. Roberts arī bijis Lat
viešu apvienības Detroitā (LAD)
priekš
sēdis un pašlaik ir stu
dentu korporācijas “Talavija”
viceseniors ārzemēs. Viņš kopā
ar sievu Lieni Kukaini audzina
četrus dēlus.
PBLA Kultūras fondu un
Padomi turpinās vadīt pazīsta
mais latviešu sabiedriskais darbinieks, komponists un mūziķis
Juris Ķeniņš, kurš aktīvi darbojas Kanadas latviešu sabiedrībā
un kultūras dzīvē. J. Ķeniņš ir
bijis XV Latviešu Dziesmu un
deju svētku Kanadā Rīcības ko
mitejas priekšsēdis.
PBLA pārstāvniecību Rīgā

turpinās vadīt Jānis Ander
sons. Viņš 1992. gadā beidzis
Latvijas Universitātes Filoloģijas
fakultāti. No 1993. līdz 2005.
gadam strādājis par žurnālistu
un redaktoru dažādos Latvijas
preses izdevumos un apgādos.
Kopš 2005. gada J. Andersons
strādā PBLA pārstāvniecībā
Rīgā un kopš 2006. gada ir šīs
pārstāvniecības vadītājs.
Kopš 2017. gada nogales (ar
pārtraukumu 2019. gadā, lai
veiktu brīvprātīgo darbu Aust
rijā) PBLA pārstāvniecībā kā
daļēja laika projektu lietvede
darbojas Lora Egle. Lorai ir
bakalaura grads starptautiskajās
attiecībās no Rīgas Stradiņa uni
versitātes, un šobrīd viņa zinā
šanas papildina Rīgas Techniskās
universitātes maģistra studiju
programmā “Digitālās humani
tārās zinātnes”. Loras galvenie
pienākumi PBLA birojā ir saistīti ar komūnikāciju, tajā skaitā
sociālajos tīklos un sagatavojot
ikdienas PBLA Latvijas ziņu
apskatu. Lora arī palīdz ar projektu atskaitēm un iesaistās pār
stāvniecības projektu īsteno
ša
nā. 2021. gadā Lora ir uzņēmu
sies atbildību par diasporas ar
chīvu apzināšanas projektu, kas
tiek īstenots sadarbībā ar Kul
tūras ministriju. Projektu pare
dzēts turpināt arī šogad, pievēr
šoties archīvu materiālu digitali
zācijas jautājumiem. Tāpat arī
citos turpmākajos PBLA pār
stāvniecības projektos Lora vē
lētos iesaistīties, palīdzot tieši ar
digitāliem risinājumiem.
Darbu PBLA pārstāvniecībā
Rīgā turpinās arī bijušais Ame
rikas latviešu apvienības ģenerāl
sekretārs Raits Eglītis, kurš veic
PBLA izpilddirektora, kā arī
PBLA Izglītības padomes vadī
tāja amatus. Viņa atbildība sa
darbībā ar valdes priekšsēdi un
tā vietnieku un PBLA Izglītības
padomi ir pārstāvēt PBLA Lat

vijas valdības ministrijās un
iestādēs, (Latviešu valodas aģen
tūrā un Valsts izglītības satura
centrā, koordinējot valsts atbalstu diasporas izglītībai), kā arī
citi sabiedrisko attiecību projekti. R. Eglītis beidzis Latvijas Uni
versitātes Svešvalodu fakultāti
un ieguvis maģistra gradu
žurnālistikā Mičiganas pavalsts
universitātē (Michigan State
University). Strādājot ALAs bi
rojā no 1998. gada līdz 2017.
gadam, viņš piedalījies ALAs
nacionālpolītiskā un informā
cijas darba projektos, rīkojis ik
gadējos ALAs kongresus, kā arī
bijis redaktors ALAs izdevumam “Latvian Dimensions”. R.
Eglīša sabiedriski polītisko dar
bību ASV latviešu sabiedrībā
valsts 2014. gadā ir novērtējusi
ar apbalvojumu – Atzinības
krusta V šķiru.
PBLA turpinās darboties, lai
pārstāvētu un vienotu latviešus
pasaulē, lai kopējā darbā sargātu
Latvijas brīvību un valsts ne
atkarību, stiprinātu demokrā
tiskos procesus un valsts drošī
bu. PBLA turpinās palīdzēt Lat
vijas tautsaimniecības un tautas
labklājības uzplaukumam, kā
arī gādāt par latviskās izglītības
struktūras un kultūras aktivitāšu
uzturēšanu pasaulē.
PBLA tās pastāvēšanas 65
gados vadījuši šādi priekšsēži:
Pēteris Lejiņš (1956-1969),
Uldis Grava (1970-1975), Ilg
vars Spilners (1976-1981), Oļ
ģerts Pavlovskis (1982-1987),
Linards Lukss (1988-1989), Gu
nārs Meierovics (1990-1993),
Kārlis Ķuzulis (1993-1994),
Vaira Paegle (1994-1998), And
rejs Ozoliņš (1998-2001), Jānis
Kukainis (2002-2017 ar pārtrau
kumu), Mārtiņš Sausiņš (20082011), Ints Rupners (2011) un
Kristīne Saulīte (2018-2021).
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ANDREJS EGLĪTIS

Radu dzeju un dzeja rada mani, katru dienu mazliet citādāku
Domāju – tūkstošiem latviešu
ir lielākas dzīves un pašportreti,
par ko vēstīt šī laika lieciniekiem,
kā daudziem, jo daudziem, kas
sarakstījuši grāmatas un kuŗu
vērtību jau sen izdzēsis laiks.
– Par ko cīnīties, kam dzīvot, ar
kādu spēku izturēt mocības un
kāda augstāka mērķa labad? –
Aiz šiem vārdiem stāv tūksto
šiem apbrīnojamas latviešu dzī
ves – pašportreti, kas veidojušies
Padomju Savienības vergu darbu nometnēs un okupētajā Tēv
zemē. Šīs patiesās un dzīvās le
ģendas būtu pirmajā vietā rakstu
lapās vēstāmas šajā – mākslas un
tikumu pavirtušajā laikā un ne
dažādu kalibru rakstoņu sīkās
dzīvītes, kuŗas varētu arī nezināt. Neliekas, ka arī par mani
kaut kas būtu vispārībai jāzin,
kaut arī man nekā slēpjama nav.
Ja dažās rindās par sevi ko gribu
sacīt, tad, paskatoties pagājības
spoguļa stiklā, redzu aiz sevis
vistuvāk māti, tālāk tēvu, brāli
un citus tuvos. Kas būtu sakāms
mātei un tēvam, nevarēšu nekad
pasacīt – tie sen jau citā gaismā
vai negaismā mīt. Tēvu esmu
redzējis tikai vienu mirkli – vie
nu atmiņas mirkli savā piecu
gadu vecumā, Pirmajā pasaules
kaŗā. Par māti stāstīdams, es rei
zē runātu par sevi: par Dieva
meklēšanu, kapu laukā abiem
kopā puķes laistot, par sīksto un

pieticīgo maizes riecienu, sko
lām, kaŗalaukiem un tāliem ce
ļiem pasaulē. Arī šajās ainās ne
būtu tā spožuma, kas neskaitā
miem latviešiem viņu traģiskās
dzīvēs – patiesībā nedzīvēs krie
vu sarmatijā. Tālie pasaules ceļi,
kuŗos jo bieži aizklīstu arī tagad,
būs man no mātes ielikti pūrā,
turpat visus bērnības un jaunek
ļa gadus vai katru Jurģa dienu
klīstot no viena saimnieka sētas
uz otru. Jau tad mācījos ceļot...
Šajā pašā spoguļa stiklā, kas
rāda arī šodienu, es redzu arī
tādas latviešu sejas, kas emigrā
cijas divdesmit gados ar derdzīgu naidu mūsu laikrakstu lapās

centušies noārdīt turpat vai visu,
ko esam cēluši apspiestās Tēvze
mes brīvības dziņu labā. Šodien
emigrācijā viņi savā apkarošanas
jebšu tā saucamā “kri
tiskā no
riešanā” nostājušies uz tā paša ga
rīgā platuma grada, kur mūsu
ārējais ienaidnieks. Ar še pieminē
tiem un citas pasugas ārdītājiem
emigrācijā, man bijis jāsa
stopas
viņu naidā un ne mīlestībā – viņu
graušanas orģijās. Šie ļaudis ir
vairāk kaitējuši mūsu nacionālo
centienu zelšanai svešumā, kā to
spējuši komūnisti Rīgā un Maskavā. Visvieglāk vājināt un graut
no iekšienes ikvienu celtni – laika
plūdumā.

Mana īsā un reizē rūgtā paš
portretiskā atzīšanās manā il
gajā darbošanās laikā Latviešu
Nacionālajā Fondā Stokholmā.
Un ne tikai Fondā. Tas viss manī
ievilcis arī parupjus aizstāvēšanās vaibstus – pašu latviešu vel
na uzspiestus. Arī emigrācijas
lielā daļa jau tālu aizgājusi no
apspiesto likteņiem. Nejūtu vairs
nekādas kopības apziņas ar šo
pūli – lielu vientulību tajā gan.
Mana pašportreta drūmais un
tālākais vilciens. Es neredzu arī
sevi skaistu starp tiem trulajiem,
kas nejūt izsalkuma pēc Dieva
un Tēvzemes, par ko liecina viņu
tukšie darbi. Sajūtas arī kā lie
lākais nabagotājs brīvajā pasaulē.
Latviešu Nacionālajam Fondam
līdzekļus gādādams dienu no
dienas, pats sev šķietos kā
apdauzīta kapeika, ko atmet un
atmetusi emigrācija apspiesto
posta dokumentēšanai, nacio
nālā nevērībā mēslainē pamezdama arī tādas programmas, kā
Pretkomūnisma mūzeja izveido
šanu un c.
Dzīvoju šeit minētajā darbā
un dzejā. Nešķirami. Radu dzeju,
un dzeja rada mani, katru dienu
mazliet citādāku. Par dzeju visos
laikos un dzejniekiem mans
spriedums ar J. Poruka vārdiem
sakāms:
Vai tev ir tik daudz asaru,
Ka vari dzejnieks būt?

Un tik daudz sāpju, sirdsēstu,
Ka krūtis elpo grūt'?
Daudz nakšu esi nomodā
Pēc patiesības slāpis,
Cik reižu esi izmisis
Un bezspēcīgs jau tapis?
Ja sāpēs esi mācījies
Smaidīt un klusu ciest,
Tad gribu tev kā dzejniekam
It karsti roku spiest.
Tas nenozīmē, ka būtu jāraud.
Še sacītā patiesību apstiprina
arī šodienas autora apdzejošanās
perversās rindās Mīļā, tu būsi
mans zirgs. Kāds nejauks sievie
tes pazemojums! Nenoliedzami
ir arī daudz labas dzejas jaunāko
pudurī.
Pabeigdams savas pašpor
tre
tiskās piezīmes, esmu ieskatījies
Līgotņu Jēkaba sakārtotā Lat
viešu Jaunākās lirikas antoloģijā, Latvijas galvaspilsētā rudens
mēnesī 1921 .gadā – tātad, pirms
44 gadiem mūsu dzejnieku
rakstītā dzejā. Ap 300 lapaspušu
biezajā grāmatā pēdējā lapā
Zvārguļu Edvarda rindās ir kaut
kas augstāks – ir vairāk dzejas
daiļuma patiesīguma, pārdzīvo
juma, mērķa formulējuma, kā
daudzās šodienas jaungaitnieku
komūnistu ideoloģijas piesāti
nātās rīmēs un bez pārdzīvoju
ma mechaniskā žvangstēšanā.
Zvārguļu E. nebija nekāda spožā
parādība tā laika dzejas debesīs.

ZENTA MAURIŅA

Manas sirds saknes latviešu zemē

Rakstot domāju par lasītāju,
pazīstamo un nepazīstamo.
Rīgā lasītājs bija latvietis,
klausītājs tautas universitātē un
tautas augstskolā, kā arī manu
literāro studiju apmeklētājs.
Trimdā par maniem lasītājiem
kļuvuši visdažādāko tautu pār
stāvji, visu piecu kontinentu
iedzīvotāji.
Mani darbi iznākuši septiņās
valodās. Latviski, krieviski un
vāciski rakstu pati, dažas grā
matas ir tulkotas angļu, zviedru,
dāņu, holandiešu valodā. Šodien
saņēmu ziņu, ka esejas “Sirds
mozaīka”, kur latviešu zvirgzdi
kopā ar pasaules raibiem ak
mentiņiem veido gan gaišus,
gan tumšus tēlus, vācu valodā
iznākušas 10. iespiedumā, resp.
60. tūkstotī.
Saņemu bezgala daudzas la
sītāju vēstules un tādā kārtā zi
nu, ka manas grāmatas lasa gan
jauni, gan veci, gan vienkārša
darba ļaudis, gan augsti izglī
totas, izlutinātas personas; vis
vairāk man aizgrābj vēsts, ka
daža mana grāmata, vai arī no
grāmatas izplēsta lappuse no
nāk Sibirijas latviešu rokās.
Ārējās formās, ieražās, svētku
izdarībās, konvencijās cilvēki
lielā mērā atšķiras, bet pēdējos
jautājumos, dzīvības un nāves,
ciešanu un prieka problēmās

latvietis, vācietis, zviedrs, indie
tis būtībā ir tas pats neatrisināmo mīklu minētājs, neaizsargā
tais cilvēks. Latviešu mātes asa
ras par nosisto bērnu savā sa
stāvā ir tādas pašas kā amerikāņu
vai ķīniešu asaras. Jo vairāk savu
priekšlasījumu ceļojumos saska
ros ar dažādu tautu pārstāvjiem,
jo plašāk vēršas apvārsnis. Es
dzīvoju tornī ar logiem un četrām
pasaules pusēm, bet manas sirds
saknes latviešu zemē. Melnās
naktīs es visrūpīgāk vēroju vienu no vismazākajām zvaigznēm,
ja tās gaisma aizmiglojas, visas
spožās pasaules spuldzes nespēj
izkliedēt tumsu ap mani.
Ar savu tēvu, vecas zemgaliešu
cilts atvasi, vienmēr esmu ru
nājusi latviski, un viņa valoda
bija bagāta un izteiksmīga. Dai
nas, sakāmvārdus un pasakas
viņš zināja bez gala, stāstot viņš
tās salīdzināja ar sengrieķu mī
tiem. Veselus Homēra dziedā
jumus viņš zināja no galvas, un
viņam tie likās skaistāki par
mātes spēlētām Bēthovena sonā
tām. Bet man jau bērnībā mū
zika bija nepieciešama kā die
nišķā maize, kā valoda, kas vieno
debesi un zemi. Ar māti runāju
vāciski. Kā tēvs zināja no galvas
latīņu autorus, tā māte vācu
klasiķus.
1915. gadā absolvēju Liepājas

ģimnaziju, kur drīkstēja
runāt tikai krieviski, un es
šo valodu iemācījos tikpat
labi kā manas krievu
biedrenes.
Trīsdesmitos gados mani
Latvijā visādi ķengāja un
zākāja par “internacionā
lismu”, mani apkāroja vis
neķītrākiem līdzekļiem.
Agresīvais nacionālisms,
sentimentāla jūsmošana,
stulba pašapmierinātība
man vienmēr bijušas pre
tīgas, kopš laika gala esmu
cīnījusies par brīvu tautu
brīvo mijiedarbību. Rakst
nieku, kas kal
po priekš
rakstītai ideolo
ģijai vai
partijai, uzskatu par stulbeni, gļēvuli vai arī no
žēlojamu gūstekni.
Franču valodu apguvu
skolas gados, angļu un ita
liešu universitātes laikā. Trimdā
bija jāiemācās zviedriski. Ap
skaužu amerikāņus, kas uzvar
visu pasauli, protot tikai vienu
vienīgu valodu. Apzinos, ka
daudzo valodu studijas aprijušas
ne tikai daudz laika, bet arī
daudz spēka, jo arī spēcīgākā in
divida rezerves nav neizsmeļa
mas. Bet, no otras puses, sastopoties ar vienvalodas cilvēkiem,
jūtu viņu aprobežotību, vienpu
sību. Katrā ziņā esmu pateicīga

savam tēvam, kas manī iedēstīja
gribu strādāt, kā arī tieksmi iz
zināt, izprast pasauli tās vese
lumā, lūkoties uz dzīvi nevis no
vardes, bet no putna perspek
tīvas. Būtu man tikai latviska
izglītība, trimdā es būtu aizgāju
si bojā, bet logi uz visām četrām
pasaules pusēm sniedza man
iespēju arī svešumā visgrūtākos
apstākļos nopelnīt dienišķo
maizi un iekaŗot vietu Eiropas
literātūrā.

No latviešu rakstnie
kiem man vistuvāki – arī
personīgi draugi – Rai
nis, Anna Brigadere, Jā
nis Akuraters, Richards
Rudzītis, Pēteris Ērma
nis, Zinaīda Lazda, Jānis
Klīdzējs,
Konstantīns
Rau
dive. No pasaules
rakstniekiem kopš sko
las gadiem mani pavada
Dostojevskis,
Dante,
grieķu traģiķi, romiešu
stoiķi – Marks Aurēlijs,
Seneka u. c., krievu zelta
un sudraba laikmeta
pārstāvji – Gogolis, Če
chovs, Aleksandrs Bloks,
Anna Achmatova. No
Monteņa un Paskāla mā
cījos sarežģītas domas
izteikt vienkārši. No
vācu dzejniekiem man
tuvi – Helderlīns un Ril
ke. Bet ja minēšu visus manis
mīļotos autorus, sanāktu vesels
sējums.
***
Mana dzīve, mani darbi un
nedarbi, manas veiksmes un
neveiksmes attēlotas autobio
grafiskajā romānā, no kā trīs pir
mās daļas – “Tālā gaita”, “Iedrīk
stēties ir skaisti’, “Dzelzs aizbīdņi lūzt” – jau iznākušas un
ceturtā daļa – “Trimdas traģika”
iznāks 1965. gadā.
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Tikšanās ar Pasaules latviešu
amatieŗu teātŗu savienību (PLATS)
Pasaules latviešu amatieŗu
teātŗu savienība dibināta dia
sporā 2021.gada 16. janvārī un
apvieno diasporas latviešu teā
tŗus no trīs kontinentiem, 12
valstīm – Austrālijas, Norvēģijas,
Lielbritanijas, Dānijas, ASV,
Beļģijas, Zviedrijas, Somijas, Is
landes, Italijas, Īrijas un Vācijas,
kopskaitā - 22. Pirmais darbības
gads savienībai noslēdzās ar tik
šanos – sarunu ar Latvijas Kul
tūras ministru Nauri Puntuli.
Sanāksmē, kas attālināti notika 30. decembrī, piedalījās mi
nistrs Nauris Puntulis, ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone,
Nacionālā kultūras centra va
dītāja Signe Pujāte, Sabiedrības

integrācijas departamenta no
daļas vadītāja Anita Kleinberga
un biroja vadītāja Marika Zei
mule. Savukārt PLATS pusi pār
stāvēja Ingmārs Čaklais (Liel
bri
tanija), organizācijas valdes
priekšsēža vietnieks, un savienī
bas ārlietu darba grupa, kuŗas
sastāvā – Dziesma Tetere (ASV),
kas vienlaikus ir arī PLATS valdes locekle un Jānis Kārkliņš
(Austrālija), kā arī Sandra Bon
darevska (Īrija) – PLATS projektu vadītāja.
Pasaules latviešu amatieŗu
teātŗu savienības darbības pirmais gads ir pārliecinoši pierā
dījis, ka, tāpat kā jebkuru citu
nozaru latviešu tīklorganizāci

KRUSTVĀRDU MĪKLA

jas, arī teātŗa cilvēkiem pasaulē
ir svarīgi izglītoties, stiprināt un
attīstīt savu skatuvisko izaugsmi,
savstarpēji sadarboties, apmai
nīties ar pieredzi, rīkot kopīgus
pasākumus pašiem un piedalīties
gan diasporas, gan Latvijas orga
nizētajos lielsarīkojumos, tātad –
iesaistīties gan latviešu amatieŗ
kultūras vidē Latvijā, gan ārpus
tās. Savienība izteica patiesu vēl
mi un gatavību kopīgam darbam, gan kļūstot par Latvijas
profesionālās un amatieŗmākslas
eksporta kanalu, gan iesaistoties
nozares darba grupās, gan uz
klausot priekšlikumus un tiekot
uzklausītiem.
PLATS arī uzsvēra lielo nozī

Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
3. Neliels ūdenskritums. 4. Valsts
Eiropā. 5. Kukaiņēdāju kārtas
dzīvnieks. 6. Dekoratīvs krust
ziežu dzimtas augs. 10. Apdzī
vota vieta Valmieras novadā. 11.
Apdzīvota vieta Valmieras nova
dā. 14. Sporta veids. 15. Zobu
slimība. 16. Čemurziežu dzimtas augi. 18. Pilsētas sabiedriskais transportlīdzeklis. 19. Po
lijas parlaments. 20. Viela, ko
lieto parfimērijā, lai piešķirtu
smaržām noturību. 22. Apcerē
jums. 27. Liels jūras vēzis. 30.
Ūdenstilpe. 32. Svēts putns senajiem ēģiptiešiem. 33. Saraustīti
elpot. 35. Valsts galvaspilsēta
Eiropā. 36. Mašīnas elementi,
ap kuriem rotē citi elementi. 37.
Neliegt.

Līmeniski. 2. Balsts sievietes
statujas veidā. 7. Karpu dzimtas
zivs 8. Apdzīvota vieta Cēsu no
vadā. 9. M. Ļermontova poēma.
11. Sala Indonēzijā. 12. Piena
produkts. 13. Klaji lauki. 17.
Zema barjēra gar skatuves grīdas priekšējo malu. 19. Antilopju dzimtas dzīvnieks. 21. Sie
vietes vārds (maijā). 23. Veikli
paņēmieni. 24. Īss pāvesta raksts.
25. Mīlestības dievs sengrieķu

mītoloģijā. 26. Jūrmalas pilsētas
daļa. 28. Mūza, dzejas sargātāja
sengrieķu mītoloģijā. 29. Tēls R.
Blaumaņa drāmā “Indrāni’’. 31.
Kukaiņi. 34. Vienjūga atsperu
rati Anglijā. 38. Staltbriedis. 39.
Izžūstošas upes Austrālijā. 40.
Pilsēta Lietuvas ziemeļaustru
mos. 41. Veikt kādu aritmētisku
darbību.
Stateniski. 1. Laikraksts Latvi
jā. 2. Pilsēta Francijas ziemeļos.

Krustvārdu mīklas (Nr. 48)
atrisinājums
Līmeniski.10. Kameja. 11.
Ass. 13. Stakle. 18. Etalons. 21.
Bakara. 23. Lupīna. 24. Rīme. 25.
Inde. 26. Atkala. 28. Onikss. 29.
Alianse. 34. Kabile. 35. Osa. 37.
Vafele. 38. Teleskops. 39. Glūda.
40. Ikona. 41. Sanskrits.
Vertikāli: 1. Šautra. 2. Biezas.
3. Maskas. 4. Kafija. 5. Ekarts. 6.
Aksels. 12. Sils. 14. Stimuls. 15.
Ananass. 16. Tafts. 17. Pakas. 19.
Aplis. 20. Anīss. 22. Ara. 23. Leo.
27. Laps. 30. Rasols. 31. Alatas.
32. Taksis. 33. Klauns. 35. Oden
se. 36. Ankara.

mi, ko dod izglītošanās meistar
klasēs un iekļaušanās Latvijas un
pasaules amatieŗkultūras vidē.
Organizācija ir pārliecinājusies,
ka teātris ir viens no efektīvāka
jiem līdzekļiem latvietības sagla
bāšanai un nacionālās identitā
tes nostiprināšanai diasporā. Īpaši
svarīgs uzdevums, kas noteikti
izceļams, ir jauniešu un bērnu
piesaiste ne tikai skatuvei, bet arī
runas mākslas apguvei. Tas sva
rīgi, gan audzinot jaunos aktie
ŗus un režisorus, gan gatavojot
jauno teātŗa skatītāju paaudzi.

Kultūras ministrs Nauris Pun
tulis un ministrijas speciālisti
atzīmēja, ka jaunās paaudzes
iesaiste teātŗu aktīvitātēs diaspo
rā ir īpaši apsveicama. Viņš
atzīmēja arī to, ka PLATS ir labi
strukturēta organizācija diaspo
rā. N. Puntulis arī piebilda, ka
ministrija no savas puses ir gatava atbalstīt un veicināt PLATS
iniciātīvas, kas organizācijai dod
jaunu sparu turpināt ne tikai
iesākto, bet arī paplašināt to ar
jaunām radošām idejām.

Mīļie tautieši! Rakstu jums
Latviešu Fonda vārdā, lai darītu
zināmu, ka mēs esam sparīgi
pildījuši Fonda krājumus un ta
gad ir laiks šos krājumus veltīt
latvietības labā. Mēs gaidām jūsu
projektus! Pieteikumus pieņe
mam no 1. janvāŗa līdz 2.
februārim. Elektroniskās pie
teikšanās anketas atradīsiet Lat
viešu Fonda mājaslapā www.latviesufonds.com.
Pandēmija “iesaldēja” cilvēces
normālo dzīves tempu un ritmu
visā pasaulē. Bet mūsu mazajā
latviešu pasaulē, latviešu diaspo
rā, šķiet, ka tempi pat paātrinā
jās. Varētu teikt, ka latvietības
izpausme ir uzplaukusi un iz
platījusies kā nekad. Latviešu or
ganizācijas ir pārvarējušas robe
žas, un technoloģija ir devusi
tām iespēju dalīties savā radošajā darbā ar tautiešiem tuvu un
tālu. Pēdējā pusotra gada laikā –
tik daudz saistošu pasākumu!
Latviešu Fondā – divas pilnsa
pulces, dzeju klāsts, mākslas iz
stāde, divas Austras stundas un
virtuāla pastaiga gar Baltijas jū

ru. Pēteŗa Dajevska lekcija par
savu tēvu, mākslinieku Evaldu,
un Tautumeitu uzvedums TILTS
paspārnē; Latvijas Nacionālas
operas un baleta un Operas Ģil
des J. Kalniņa operas “Hamlets”
projekts, ALAs koncerti; Kana
das Toronto pensionāru virtuā
lās sanāksmes; LaPa un Okupā
cijas mūzeja raidījumi; PBLA
sapulces. Rudenī – pasaules lat
viešu ekonomikas un innovāciju
forums (PLEIF) Rīgā.
Jaunieši lepojas ar latvisku
rakstu rokas sprādzēm un mobilo telefonu vāciņiem; Feisbukā
parādās raksti par latviešu ēdie
niem un senču tradicijām. Lat
viešu Fonda virtuālai pastaigai
gar Baltijas jūru bija liela pie
krišana, lielu atbalstu Latviešu
Fondam deva “Giving Tuesday”
sarīkojums. Esam papildinājuši
mūsu zelta krājumu un aicinām
to papildināt arī turpmāk. Nāciet
mūsu pulkā! Kopā varam daudz.
Latviešu Fonds ir radīts, lai
dotu latvietībai. Īstenojiet savas
latvietības izjūtas!
Ilze Pētersone

Latviešu Fonds aicina
pieteikt projektus

Ziņa no Latvijas
Kultūras ministrijas
Kultūras ministrs Nauris Puntulis vērsies pie Zedelgemas
pašvaldības ar aicinājumu cieņpilni un, respektējot noslēgto vie
nošanos, risināt jautājumu par pieminekli kaŗagūstekņiem.
Ministrs nosūtījis vēstuli Zedelgemas birģermeistarei Annikai
Vermelenai ar aicinājumu risināt jautājumu par pieminekļa
“Latvijas stāvstrops brīvībai” tikai divpusējā sarunu ceļā un,
respektējot pašvaldības un mūzeja noslēgto vienošanos.
Vēstulē ministrs akcentē, ka piemineklis, kuŗš saskaņā ar Zedel
gemas pašvaldības un Latvijas Okupācijas mūzeja biedrības vie
nošanos tika uzstādīts Zedelgemas Brīvības laukumā un ir veltīts
Otrā pasaules kaŗa gūstekņu piemiņai, ir pelnījis cieņpilnu at
tieksmi.
Vienlaikus N. Puntulis augsti novērtē Zedelgemas pašvaldības
vēlmi iesaistīties sarunās ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas akreditēto privāto Latvijas Okupācijas mūzeju. Īpaši ņemot
vērā, ka šis mūzejs pilda nozīmīgas valsts protokola funkcijas,
informējot ārvalstu oficiālās delegācijas par Latvijas okupācijas
perioda vēsturi.
2018. gadā, pamatojoties uz Zedelgemas pašvaldības un Latvijas
Okupācijas mūzeja biedrības noslēgto līgumu, tēlnieka Kristapa
Gulbja radītais piemineklis “Latvijas stāvstrops brīvībai”, pusi no
kuŗa izmaksām sedza no mūzeja savāktajiem ziedojumiem, tika
nodots pašvaldības īpašumā, lai skaidrotu sarežģīto Otrā pasaules
kaŗa vēsturi. Tas ir veltīts 12 tūkstošiem latviešu leģionāru, kuŗi
pēc Otrā pasaules kaŗa bija ieslodzīti nometnē pie Zedelgemas.
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Sīkāka informācija atrodama LASL mājas lapā, paciņu nodaļā: www. lasl.com
vai zvanot: 973 744 6565.
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!

TRIMDADIMD BOOKS

Interesantas, lietotas grāmatas latviešu valodā,
Literātūra, vēsture, folklora un vēl!
LŪDZU, APMEKLĒJIET MANU INTERNETA KATALOGU!

Trimdadimdbooks.com

Tālr: 973-746-3075

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

Jānis Kļaviņš, Hamilton, Ontario Canada
Telefons: 1-905-545-9237
e-pasts: info@trimdadimd.com

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

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa

zināties ar sarīkojumu un diev
kalpojumu rīkotājiem, precī
zējot, vai paredzētie sarīkojumi
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. Pe
tersburg FL”. Sīkāku informāciju
par pasākumiem var uzzināt
Biedrības Facebook lapā vai zvanot Dacei Nebarei. Tel: 917-7551391.
Sestdien, 12. februārī Sirsniņ
balle. Sīkāka informācija sekos.
VAŠINGTONA, DC
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā mamma, vecmāmiņa un vecvecmāmiņa

ASJA “MAGITA” RITMANE,
dzimusi MEĻĶIS

Dzimusi 1924. gada 17. septembrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2021. gada 5. decembrī Sherman Oaks, Kalifornijā
Mīlestībā viņu piemin
BĒRNI BRIGITA AR VĪRU PAULI, ALBERTS, UN LOLITA AR VĪRU MARKU
MAZBĒRNI ANDRA AR VĪRU PĒTERI, DAIRA AR VĪRU DENNIS
PHILLIP AR KIM, CHRISTOPHER, ANDRIS, ILZE UN AIJA AR VĪRU ERICK
MAZMAZBĒRNI MARKUS, KAIJA, CHRISTIAN UN QUINN
Tā aiziet mūsu mīļie.

Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma...
(Ā. Elksne)

Dieva mierā aizsaukts mūsu visu mīļais

MĀRTIŅŠ AIVARS
VASMANIS

Dzimis 1937. gada 11. septembrī Rīgā,
miris 2021. gada 5. novembrī Lee, New Hampshire, ASV
Tai tālajā pļavā,
Kur atmiņas zied, –
Tur mani
jūs vienmēr
Satiksiet.

Viņu mīlestībā un pateicībā piemin
MĀSA ASTRA, RADI UN DRAUGI

dienu 19:30 Centrā. Pensionāru
sanāksmes pirmdienās, 13:00,
Info: 514-992-9700. www.tervete.org.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran
cisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc.
daļas vadītāja Una Veilande tālr.:
408-813-5104, e-pasts: una.
veilande@gmail.com.
DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trimdas
dr: (58 Irving st, Brookline MA
02445). Info: 617-232-5994, e-pasts:
bostonas-trimd asdraud ze@
gmail.com, tālr.: 617-232-5994.
Māc. Igors Safins. Tālr.: 617935-4917. E-pasts: igorssafins@
gmail.com.
Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas dr.:
(6551 W Montrose Ave, Chicago
IL 60634), tālr.: 773-725-3820;
e-pasts: cianasdraudze@gmail.
com; www.facebook.com/ Čikā
gas-Ciānas draudze 2550-43897965-234. Dievk. no
tiek svēt
dienās 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.: 630595-0143. Māc. Ojārs Freimanis.
1-773-818-6965 st. Peters.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 svētdienās 10:00.
Seko sadraudzības stunda.
Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial Blvd,
Ft. Lauderdale FL 33308). Info:
Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts:
folkmane@hotmail.com Info: An
drejs 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).
16. janvārī Dievkalpojums ar
dievgaldu (diak. Guna Reina)
30. janvārī Dievkalpojums
(diak. Guna Reina) Visi dievkalpojumi notiek plkst 11:00
Džamaikpleinas Trīsvienī
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.: 617323-0615.
Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street
Road, Newtown Square, PA
19073), tālr.: 610-353-2227. 2.
janvārī Dievkalpojums plkst.
11:00. 9. janvārī Dievkalpojums
plkst. 11:00. Draudzes kungu
rīkotas pusdienas. 15. janvārī
Dievkalpojums plkst. 11:00.
Grandrapidu latv. ev. lut. dr.:
Faith Lutheran Church. (2740
Fuller Ave NE, Grand Rapids MI
49505.)
Tālr: 616-361-6003.) Māc. Aija
Graham. Dr.pr. Ivars Petrovskis,
tālr: 616-975-2705. Dievk. notiek
2x mēnesī, 2:00 pm. Par datumiem lūdzu sazināties ar dr. pr.
Ivaru. Pēc dievk. kafijas galds.
Kalamazū latv. ev. lut. apv.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala
mazoo MI 49006). Māc. Aija Gra
ham. Latviešu ev. lut. apvienotā
draudze notur klatienes dievkalpojumus katru svētdienu, plkst.
10:00.
(Turpināts 19. lpp.)
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Mūžībā aizsaukts Imants Balodis –
latviešu sabiedriskais darbinieks Vācijā
8. decembrī mūža miegā
aizmidzis latviešu sabiedris
kais darbinieks, viens no Dau
gavas Vanagu organizācijas
dibinātājiem, Daugavas Va
nagu Vācijā valdes un Cen
trālās Valdes referents, Zentas
Mauriņas un Gunāra Astras
projektu vadītājs, patiess Lat
vijas patriots Imants Gunārs
Balodis.
I. Balodis dzimis 27. novembrī
Rīgā, Latvijā, Friča un Emmas
Baložu ģimenē kā ceturtais
bērns ‒ pastarītis. Bērnību pava
dījis Jaunmīlgrāvī. Savu 94. dzim
šanas dienu viņš nosvinēja
Vācijā, Bādkrocingenā (Bad
Krozingen).
Imants Balodis mācījies Rīgas
16. un 46. pamatskolā, pēc tam
Rīgas 4. ģimnazijā, Torņakalnā.
Jau skolas gados pievērsies spor-

tam, spēlējis volejbolu.
1944. gada jūlijā, kad Imantam
bija tikai 16 gadi, viņš, Pārdau
gavas puika, tika iesaukts vācu
gaisa spēku palīgdienesta izpa

līgos. 16 – tas ir vecums, kad
mūsdienu jaunieši dažkārt vēl
cieši turas mātes brunčos, kad
cilvēks ir jaunības plaukumā,
pilns sapņu par savu turpmāko
dzīvi – izglītību, karjēru un
mīlestību. Taču Imantam bija
jādodas kaŗā, un tas arī izveidoja
viņa dzīves pārliecību un mērķus
– stāstīt par totālitāro lielvaru
nodarīto netaisnību Latvijai un
darīt visu, lai tas neatkārtotos.
1944. gada beigās Imants tika
nosūtīts uz Vāciju, kur iedalīts
pretgaisa uzbrukumu aizsar
dzībā, savukārt 1945. gadā ie
kļauts latviešu Aviācijas grupā.
Vācijas kapitulāciju Imants
Balodis piedzīvoja Dānijā, sekoja gūsts Vācijā kopā ar citiem
leģionāriem. 1945. gada rudenī
visus pārsūtīja uz Zēdelgemu
Beļģijā, kur aiz dzeloņdrāšu

Dieva mierā aizgājis Vācijas Daugavas Vanagu sabiedriskais darbinieks,
ilgus gadus Minsteres Latviešu ģimnāzijas internāta vadītājs,
bijušais DV Centrālās valdes jaunatnes nozares vadītājs

IMANTS BALODIS

Dzimis 1927. gada 27. novembrī Rīgā,
miris 2021. gada 8. decembrī Badkrocingenā, Vācijā
Viņu mīļā piemiņā paturēs
DAUGAVAS VANAGU CENTRĀLĀ VALDE

“Gudrs ir tas, kas dzīvo tā, lai viņa ārējā dzīve saskanētu ar viņa iekšienē ilgoto,
lai viņa lūpas runātu to pašu valodu, ko viņa sirds.”
(Zenta Mauriņa)

Dieva mierā aizgājis mūsu vīrs, tētis, vectētiņš un vecvectētiņš

JURIS PĒTERIS VALAINIS
Dzimis 1923. gada 3. aprīlī Rubenes pagasta “Jaunzemos”, Latvijā,
miris 2021. gada 13. decembrī Evergreen Parkā, Ilinojā

Dziļās sērās un mīlestībā viņu paturēs
SIEVA SKAIDRĪTE AR MEITĀM DACI UN INGU LILO
MEITA VĒSMA BALTMANE UN MAZBĒRNI KATRĪNA, DAINIS, ALEKSIS
MEITA NORA UN JĀNIS LEBEDEVS
MAZMEITA LĀRA UN ALDIS STRĪPNIEKS AR MAKENU UN MIJU
MAZMEITA ĒRIKA UN EDWARD RYAN AR LIDIJU

Jau klusas kokles un dziesmas,
Un nakts rasa pumpuros mirdz,
Bet zaļajā dieva namā
Uz zvaigznēm dzied mana sirds.

Mūžībā aizgājis mūsu Daugavas (51.)
vienības Klīvlandē bijušais mazskautu vadītājs

vad. OLĢERTS KUBULIŅŠ
Dzimis 1933. gada 17. jūnijā Linavā, Latvijā,
miris 2021. gada 11. decembrī Klīvlandē, Ohaijo, ASV

Kad ugunskurā beidz kvēlot ogles...

Mīlestībā un dziļās skumjās piemin
LATVIEŠU SKAUTU KUSTĪBA
ASV SKAUTU JENDA

žogiem kopā tika sapulcināti
aptuveni 12 000 latviešu kaŗa
vīru. Lai izturētu skarbos dzīves
apstākļus un neziņu par nākotni,
bija vajadzīgs liels gribasspēks.
Tomēr kaŗavīru vidū auga arī
spīts un apziņa – lai panāktu
vairāk, lai varētu paši veidot savu
dzīvi, jāsāk organizēties. Tā
Imants Balodis 1945. gada 28.
decembrī kļuva par jaunāko no
7787 Daugavas Vanagu pašpalī
dzības organizācijas dibinā
tā
jiem. Imants vienmēr uzsvēris,
ka Daugavas Vanagi ir jauniešu
dibināta organizācija, jo leģio
nāri pēc Otrā pasaules kaŗa arī
bija pavisam jauni. Un darbā ar
jauniešiem arī ritējis viss Imanta
ražīgais mūžs.
Sportam ir nozīmīgs papildu
mērķis, tas spēj vienot trimdas
latviešus – uzskatīja Imants Ba
lodis. Ar šo ideju viņš vēlāk ilgus
gadus vadīja Minsteres Latviešu
ģimnazijas (MLĢ) ārpusskolas
sporta nodarbības. Lai MLĢ
jaunieši iekļautos trimdas ko
pējās sporta norisēs, viņš rīkoja
turnīrus ne tikai Vācijas, bet
visas Eiropas mērogā.
I. Balodis vienmēr ir uzsvēris:
“Es neesmu ārzemju latvietis,
bet latvietis ārzemēs.” Viņš allaž
aktīvi ir darbojies latviešu orga
nizācijās ārpus Latvijas. Imants
Balodis līdzdarbojās Eiropas
Latviešu Jaunatnes apvienības
(ELJA) izveidē, kur vēlāk bijis
arī referents un valdes loceklis.
Viņš ir viens no Jaunatnes dienu
un ELJA kongresu rīkotājiem.
Tieši ELJA 4. kongresā Etlin
genā, Vācijā, 1957. gadā tika pie
ņemta Etlingenas deklarācija –
dokuments, kurā apvienības
biedri pauda ticību Latvijas
Republikas neat
karības atjau
nošanai, to apliecinot ar desmit
formulētām tēzēm. Imants, tāpat
kā pārējie ELJA biedri, zināja,
ka reiz viņa dzimtene būs brīva,
noturot šo apziņu 34 gadu
garumā.
Kopš 1957. gada Imants Ba
lodis dzīvoja Minsterē, viņš
ieguva techniskā zīmētāja spe
ciālitāti un strādāja vācu uzņē
mumā. ELJA kongresos Imants
iepazinās ar Elizabeti Bulli, un
1961. gadā Minsteres dzimt
sarakstu nodaļā abi reģistrēja
laulību. Imanta un Elizabetes
kopdzīvē dzimuši trīs bērni –
Ingrīda Mirdza, Gunārs Imants
un Klāvs Edgars.
Kad Latviešu Centrālās ko
mitejas priekšsēdis pulkvedis
Vilis Janums Imantu un Eli
zabeti Baložus uzaicināja vadīt
Minsteres Latviešu ģimnazijas
internātu, neviens vēl neno
jauta, ka viņi to darīs 18 gadus.

Kā katru darbu, arī šo Imants
Balodis strādāja ar pilnu atdevi.
Imanta un Elizabetes Baložu
laikā Minsteres Latviešu ģim
nāzija (MLĢ) kļuva par svarī
gāko Vācijas un tuvējo valstu
latviešu tikšanās vietu, kur
dzīve mutuļo – Minsteres Lat
viešu centra ēkā bija telpas Lat
viešu Centrālai komitejai, Dau
gavas Vanagu Centrālai Valdei,
Pasaules Brīvo Latviešu apvie
nības (PBLA) informācijas bi
rojam, avīzes Latvija (vēlāk
Brīvā Latvija) redakcijai, trimdas archīvam un bibliotēkai.
Imants Balodis ir bijis DV
Vācijā (DV V) sporta un jaunatnes nozares referents, vadījis
DV V jaunatnes nozari, koor
dinējis DV V palīdzības darbu,
vadījis arī DV Centrālās Valdes
(CV) jaunatnes nozari.
Jau no Atmodas pirmajiem
soļiem 1987. gadā Imants Ba
lodis aktīvi sekoja līdzi Latvijas
notikumiem. 1994. gadā viņš
Daugavas Vanagu CV Jaun
atnes nozares vadībā nāca ar
iniciatīvu izvērst darbību arī
Latvijā, aktīvi piedaloties pirmo
DV Jaunatnes grupu veidošanā
Latvijā un rūpējoties par DV
jaunāko paaudzi – vanadzēniem.
Kopš 1998. gada Imants dzī
voja Dienvidvācijā, Badkrocin
genā, kur uzņēmās brīvprātīgā
darbu rakstnieces Zentas Mau
riņas piemiņas saglabāšanā.
Tas ir liels viņa nopelns, ka
kopā ar pašvaldību Badkrocin
genas muzejā pilsētas goda pilsonei Zentai Mauriņai un Kon
stantīnam Raudivem ir ierīkota
atsevišķa piemiņas istaba. Tā
pat viņa nopelns ir, ka Z. Mau
riņas kapu tagad kopj Badkro
cingenas pašvaldība.
Par savu darbību Imants
Balodis godam saņēmis pulk
veža Januma balvu. Viņš bija
DV Vācijā dvēsele, kurš organi
zācijai ir piesaistījis daudzas
pazīstamas personības, kuras
atkal piesaista citas. Un tas ir
dabisks organizācijas process,
kad viedie ļaudis savu pieredzi
nodod nākamajiem.
Latvija ir zaudējusi aktīvu,
dzīvesgudru un sirsnīgu draugu. Daugavas Vanagi Vācijā
sēro par Imanta aiziešanu un
izsaka dziļu līdzjutību viņa
tuviniekiem.
Paldies Tev, Imant, ka Tu
vienmēr esi pats ticējis un
citus iedvesmojis ticēt brīvai
Latvijai!
DAUGAVAS VANAGU
VĀCIJĀ SAIME
LATVIEŠU KULTŪRAS
CENTRS BĒRZAINE
FREIBURGĀ, Dienvidvācijā

Mūsu mīļā fil!

AINA KRŪGS, 1947-II,
Dzimusi 1924. gada 2. jūlijā Latvijā,
mirusi 2021. gada 3. decembrī Floridā

Par viņu sēro
VARAVĪKSNES KONVENTS

2022. gada 8. janvāris – 14. janvāris

DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 17. lpp.)
Parallēli pieejami sprediķu ie
raksti draudzes YouTube kanālā
(meklēšanas atslēgas vārds “Lat
viešu Apvienotā draudze Kala
mazū”.
Klīvlandes apvienotā latv. ev.
lut. dr.: (1385 Andrews Ave, Lake
wood, OH 44107) Draudzes dievk.
notiek svētdienās 11:00. Bībeles
stundas notiek 10:00 katra mē
neša otrajā un ceturtajā treš
dienā. Baptistu dr.: Bethel Baptist
Church (2706 Noble Rd, Cleve
land 44121) Dievk. notiek svēt
dienās 14:30.
Linkolnas apv. latv. ev. lut. dr.:
(3300 C St, Lincoln NE 68510).
Dievkalpojumi ar viesu mācī
tājiem latviešu un angļu valodā
plkst. 10:00. Par datumiem
sazināties ar draudzes pr. Kārli
Indriksonu, tālr.: 402-730-3427,
e-pasts: kindriks@aol.com. Pen
sionāru saiets katra mēneša otrā
ceturtdienā plkst. 11:00 sabied
riskās telpās.
Mančesteras latv. ev. lut. dr.
(dievk. Notiek Holy Transfigu
ration Romanian Orth. Church,
2 Winter St., Manchester, CT
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis,
tālr. 413-568-9062.
8. janvārī, 2022. g. plkst. 11:00
– Ziemsvētku dievk., viesu māc.
Igors Safins. Sekos eglīte.
Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīs
vienības dr.: (1853 N 75th Str,
Wauwatosa WI 53213), tālr.:
414-258-8070. Māc. Jānis Gin
ters tālr: 2607975695 Draudzes
priekšnieks: Andrejs Junge tālr:
414-416-6157 Dievk. notiek
svētdienās 10:00.
Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407). Minea
poles-St. Paulas latviešu evaņģe
liski luteriskās draudzes video
dievkalpojumi notiek katru ne
dēļu, tos var skatīties mndraudze.org.
Montrealas latv. Trīsvienības/
Tervete ev. lut. dr.: Trinity Lat
vian Church (P.O. Box 39, Station
NDG, Montreal QC H4A 3P7),
tālr.: 514-992-9700. www.drau
dze.org vai www.tervete.org. pr.
Jānis Mateus tālr.: 514-4812530,
e-pasts: prez@draudze.org.
Ņūbransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: (Latvian Luthe
ran Church, P.O. Box. 1008,
Maplewood, NJ 07040).
Dievkalpojumi notiek NJ Lat
viešu biedrības namā Priedaine,
1017 State Route 33, Freehold, NJ
07728, māc. Ieva PušmucāneKineyko. E-mail: latvianlutheranchurch@gmail.com, telefons:
908-638-1101.
9. janvārī 11:00 Zvaigznes die
nas dievkalpojums ar dievgaldu
Priedainē
23. janvārī 11:00 Dievkal
pojums Priedainē
6. februārī 11:00 Dievkalpo
jums ar dievgaldu Priedainē
20. februārī 11:00 Dievkalpo
jums Priedainē
Lūdzu sekot draudzes infor
mācijai par iespējamām izmai
ņām.
Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn. 254 Valentine
Ln, Yonkers NY.
Salas bazn. 4 Riga Ln, Melville
NY.
St. Andrew bazn. 335 Reynolds
Ave, Parsippany NJ.

Seafarers. 123 East 15th Street,
New York, NY.
Priedaine. 1017 State Rte 33,
Freehold NJ.
Ročesteras ev. lut. Krusta dr.:
Atonement Lutheran Church (1900
Westfall Rd, Rochester NY 14618).
Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava, MI
48602).
Mācītāja Biruta Puiķe-Wilson,
mob. (269) 2675-330. Kontakt
persona Mary Beth Dzirnis,
mob. (989)781-1163. E-pasts:
dzirnis@chartermi.net.
Dievkalpojumi vienreiz mē
nesī, 1.00 pēcpusdienā, seko
kafijas galds ar groziņiem.
Sandiego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church (5106
Zion Ave, San Diego, CA 92120),
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.:
1-619-630-8143, e-pasts: janislegzdins@hotmail.com.
San Diego Draudzes dievkal
pojumi: Dievkalpojumi notiks
iekšienē un jānēsā sejas maskas!
Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO 63119).
Dievk. vadīs Māc. Dace Skudiņa.
Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314 457
1830, kalninsirene@gmail.com.
Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd
Ave. N.E. Seattle, WA 98125).
Dievkalpojumi notiek 10:30.
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206-6749600; e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Baznīcas mājaslapa: www.
seattlelatvianchurch.org.
9. janv. Zvaigznes dienas diev
kalpojums ar dievgaldu.
Skenektedijas latv. ev. lut. dr.:
Trinity Lutheran Church (35 Fur
man St, Schenectady NY 12308).
Diakone Linda Sniedze-Taggart.
St. Pētersburgas latv. ev. lut.
dr.: draudzes mācītājs Aivars
Pelds.T:515-991-4640
–
sazināties ar Andri Ritumu, 727797-1933. Dievkalpojumi un
bibeles stundas notiek Faith
Lutheran baznīcā, kas atrodas
2601 49th Street North, St.
Petersburg, FL
Dievkalpojumi 2 pm:
Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv.
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto,
ON M4V 1J6), tālr.: 416-9213327, E-pasts: baznica@bellnet.
ca. Info: www.stjohnslatvian.ca
Māc. Ģirts Grietiņš (adrese: 40
Hollyberry Trail, North York ON
M2H 2S1), tālr: 6479-865-604,
E-pasts: grietins@gmail.com.
Prieksnieks: Kārlis Vasarājs,
Pr. vietn. Sibilla Korule. Dāmu
kom. pr. Maija Sukse, tālr.:
4162214309.
Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: 400 Hurley Avenue,
Rockville, MD 20850 – 3121.
Tālrunis: 301-251-4151, epasts:
dcdraudze@gmail.com, www.
dcdraudze.org. Prāveste Anita
Vārsberga Pāža (tālr.: 301-3023270). Draudzes priekšniece Dace
Zalmane. Svētdienas dievkal
pojumi sāksies plkst. 11:00.
Trešdienās svētbrīžu laiks paliek
nemainīgs – plkst. 10:00. Pieslēg
šanās norādes ir atrodamas
draudzes mājaslapā.

Lūgums sūtīt
SARĪKOJUMU un
DIEVKALPOJUMU ziņas
uz e-pastu: rigaven@aol.com
– Inese Zaķis – ne vēlāk kā
PIEKTDIENĀS.
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Dieva mierā aizgājusi

ROTA ILZE BORŠTEINS,
dzim. TĒRAUDS

Dzimusi 1934. gada 30. augustā Valmierā, Latvijā,
mirusi 2021. gada 19. decembrī Fullerton, Kalifornijā
Augšā, aiz zvaigznēm, tur tiksies reiz mīļi
Tie, kas šeit pasaulē šķīrušies būs…

Viņu mīļā piemiņā paturēs
VĪRS GUNĀRS
DĒLI IVARS UN ANDRIS

No mums šķīrusies mūsu mīļā filistre

Dr chem. VELTA DUŅĒNS SPĀRNIŅA, 42.c!
Dzimusi 1928. gada 16. maijā Rīgā,
mirusi 2021. gada 2. novembrī Mineapolē, Min., ASV
Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA SELGA
KANADAS UN ASV SAIME

Lai nu tā pēc mūža beigām
Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars,
Dod pēc dzīves trauksmes steigām
Mieru lielais svētvakars.
(Valdis Muižnieks)

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

SILVIJA AVIS,
dzim. ZIRNĪTIS

Dzimusi 1938. gada 10. martā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2021. gada 27. decembrī Augusta, Michigan, ASV
Viņu mīļā piemiņā paturēs
VĪRS GLENS, DĒLS VALTERS (LIZZY), DĒLS EDUARDS (KATHY), DĒLS PĒTERIS (ERIN)
MAZBĒRNI NATHAN, EMILY, BENJAMIN, WILLIAM, GLENS, JĀZEPS, UN FRĪDA
FRANKLINU ĢIMENE UN CITI RADI UN TUVINIEKI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Mīlestība nekad nebeidzas…

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā māsa, krustmāte un tante

ROTA ILZE BORŠTEINS,
dzimusi TRAUBERGS/TĒRAUDS

Dzimusi 1934. gada 30. augustā Valmierā, Latvijā,
mirusi 2021. gada 19. decembrī Fullertonā, Kalifornijā, ASV
Košu ziedu, dziesmu klusu,
Nav ko citu dāvināt.
Vieglas smiltis, saldu dusu
Kapu kalnā, māsiņa.

Sērās un mīlestībā piemin
VITA KĀKULIS
ĒRIKS KĀKULIS AR ĢIMENI
ARNIS KĀKULIS AR ĢIMENI

Dieva mierā aizgājis spējīgs inženieris un talantīgs aktieris

JURIS FREIJS

Dzimis 1932. gada 17. jūnijā Rīgā, Latvijā,
miris 2021. gada 7. decembrī Kristus Dārzā, Woodbridge, Kanadā
No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt …

Viņu mīļā piemiņā paturēs
GRAUDIŅU ĢIMENE ASV
CIFERSONU ĢIMENE, KANADĀ
DRAUGI AUSTRĀLIJĀ, ASV, KANADĀ UN LATVIJĀ
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2022. gada 8. janvāris – 14. janvāris

SPORTS
No Žagarkalna līdz
Pekinai – latvieši
otro reizi būvēs
olimpisko spēļu
sniega trasi

taču laikapstākļu dēļ vairākkārt
tika pārcelts četru stundu lidojums no Čīles dienvidiem uz
ledus kontinentu.

Altenbergā uzvar
Martins Dukurs,
Siguldā – Tomass
Dukurs

Latvijas skeletonists Martins
Dukurs izcīnīja uzvaru Pasaules
kausa (PK) piektā posma sacen
sībās Altenbergas trasē Vācijā.
Viņa vecākais brālis Tomass
Dukurs ierindojās astotajā vietā.
Nākamajā PK izcīņas posmā
Siguldā brāļi Dukuri apmainījās
vietām.

Bez sportistiem Latviju Pe
kinas Ziemas olimpiskajās spēlēs
pārstāvēs arī uzņēmuma We
build parks komanda, kuŗa
olimpiskajām spēlēm gatavos
frīstaila slēpošanas un snovborda trases. Latvijas uzņēmums
savā jomā izcīnījis vietu starp
pasaules līderiem un olimpisko
sniega trasi būvēs jau otro reizi.

Vasarā Evija sapņoja par
Antarktīdu...

Tomass Dukurs
Jānis Jansons
We build parks dibinātājam
Jānim Jansonam ziema ir kar
stākais darba laiks. Jānis dodas
uz Somiju pievienoties savai
komandai kārtējā slēpošanas un
snovborda frīstaila parka izveidē.
Janvāŗa sākumā viņi dosies uz
Ķīnu – būvēt īpašu trasi Pekinas
Ziemas olimpisko spēļu vaja
dzībām.
“Trase būs ļoti interesanta. Pie
liksim klāt vēsturisku aspektu.
Caur trasi apmēram 200–300
metru gaŗumā vīsies Lielā Ķīnas
mūŗa efekts, kuŗš ir no sniega.
Un 6 platformas, uz katras platformas vairāki elementi, lai pa
saules labākie atlēti varētu izvē
lēties savu līniju un parādīt ties
nešiem, ko viņi prot,” sacīja
Jansons.
We build parks komandai šīs
nav pirmais olimpiskais izaici
nājums. Pirms Četriem gadiem
viņi kopā ar vācu partneriem
būvēja arī Phjončhanas Ziemas
olimpisko spēļu trasi. “2016. gadā
pierādījām sevi Pasaules kausa
trases būvniecībā. Bija ļoti traki.
Pabeidzām pāris stundas pirms
treniņiem, strādājot gaŗas dienas,
bet izdevās. Un automātiski tika
dota iespēja būvēt [olimpiskās]
spēlēs, kur nu galīgi nebija plānā
kaut ko pievilt vai kļūdīties. Tā
ka viss izdevās labi,” atzina
Jansons. Taču viss sākās pirms
aptuveni 20 gadiem. Grupa vie
tējo pusaudžu gumijas zābakos
un sētnieku sniega lāpstām
rokās Žagarkalnā izveidoja sev
sniega trasi.

Evija Reine ar
trases rekordu
uzvar Antarktīdas
maratonā
17. decembŗa, naktī liepājniece
Evija Reine kļuva par pirmo
latvieti, kas noskrējusi 42,195
km maratona distanci galējos
zemeslodes dienvidos – Antark
tīdas kontinentā. Distancē latviete pavadīja 4 stundas, 6 mi
nūtes un 11 sekundes, labojot
astoņus gadus vecu sieviešu tra
ses rekordu. Sākotnēji skrējiens
tika plānots nedēļas sākumā,

...un ziemā to piepildīja
Antartic Ice Marathon starts
tika dots 17. decembrī plkst. 17.40
pēc Čīles laika. Polārās dienas
apstākļos četru apļu skrējiens
pirmai Latvijas skrējējai Antark
tīdā ilga līdz vēlam vakaram, kad
Latvijā jau tuvojās sestdienas
rīts. Saulainā maratona laikā
temperaātūra bija – 15 gradi un
trases segums bija samērā mīksts
un organizātori sociālajos tīklos
to pielīdzināja skriešanai pa
smiltīm. 62 dalībnieku konku
rencē pēc pirmā 10,55 kilometru
apļa vadībā bija poļu skrējējs
Gregorijs Bogunia, kam sekoja
Francijas un ASV pārstāvji Džul
jens Kazorla un Jēkabs Batlers.
Sieviešu konkurencē līderes lomu
uzņēmās Evija Reine, aiz kuŗas
otro un trešo poziciju ieņēma
skrējējas Inese Janiaka un Britā
nija Draivere no Polijas un ASV.
Pusdistancē liepājniece Evija Reine
pakāpās uz trešo vietu abu dzimumu kopvērtējumā, aiz sevis
atstājot ASV pārstāvi Derku
Kallinanu, lietuvieti Aivaru Da
duru un no trešās pozīcijas at
kritušo Jēkabu Batleru. Skrējiena
otrajā pusē līdera pārsvars saruka līdz nepilnai minūtei un lī
deru trio sarindojās šādā secībā
– Gregorijs Bogunia (3:53:02) no
Polijas, Džuljens Kazorls (3:54:30)
no Francijas un Derks Kallinans
(4:01:04), bet lietuvietis Aivars
Dadura (4:08:10) atkāpās uz
ceturto vietu starp vīriem un
piekto vietu kopvērtējumā. Savu
kārt Igaunijas pārstāvis Mihkels
Oja (5:13:02) finišēja 12. vietā
vīriešu konkurencē.
Evija Reine parūpējās par jaunu
trases rekordu (4:06:11), par 14
minūtēm neklātienes cīņā pār
spējot Lielbritanijas pārstāves
Fionas Ouksas 2013. gada snie
gumu (4:20:02). Latvietei uz otro
sieviešu finišētāju nācās gaidīt
nepilnu stundu, kamēr ieradās
Greisija Jao (5:10:10) no ASV
un Džūlija Hantere no ASV/
Lielbritanijas. Sākotnējās Evijas
Reines tuvākās sekotājas sacen
sību centrā ieradās vēl pēc stundas. Maratonā startēja vairāk
nekā desmit sievietes.

Siguldā uzvarēja Tomass Du
kurs. otro reizi karjērā nopelnot
vietu uz pjedestala augstākā
pakāpiena. Martins Dukurs pēc
kļūmes otrā brauciena startā
izcīnīja otro vietu. Trešās vietas
ieguvējs korejietis Džungs Seungi
zaudēja Tomasam 0,37 sekundes.
***
Latvijas skeletoniste Endija
Tērauda Altenbergas trasē, Vā
cijā, ieguva 19. vietu Pasaules
kausa posmā, otro reizi sezonā
veicot abus braucienus. Siguldā
viņai neveicās. Tērauda ieņēma
pieticīgo 21. vietu, nekvalificē
joties otrajam braucienam. Divu
braucienu summā uzvarēja austriete Janīna Floka. Tērauda pir
majā braucienā bija ierasti lēna
starta ieskrējienā, kā arī trasē
ātrums nepieauga tik daudz, lai
iekļūtu labāko divdesmitniekā.
Otrajam braucienam kvalificējās
20 ātrākās braucējas 26 dalīb
nieču konkurencē.

Kamaniņu braucēji
uzvar stafetē

ierindojās mājinieki Tomass
Šteijs/Lorencs Kollers. Otrs lat
viešu divnieks Mārtiņš Bots/
Roberts Plūme izcīnīja septīto
vietu, uzvarētājiem piekāpjoties
0,145 sekundes. Otrajā braucienā
brāļi Šici piedzīvoja kritienu, ie
rindojoties 18. vietā. Mārtiņš
Bots/Roberts Plūme sasniedza
ceturto vietu. Divu braucienu
summā uzvarēja vācieši Tobiass
Vendls/Tobiass Arlts. Elīza Tī
ruma posmā ierindojās septītajā,
Elīna Ieva Vītola – astotajā un
Sigita Bērziņa – 13. vietā.
Latvijas komanda ar Elīzu
Tīrumu, Kristeru Aparjodu un
divnieku Mārtiņš Bots/Roberts
Plūme Vinterbergas trasē Vācijā
Pasaules kausa kamaniņu sportā
posmā uzvarēja komandu sta
fetē. Latvija startēja kā astotā,
kopumā visiem dalībniekiem
nobraucot labi, vien Aparjodam
un divniekam pieļaujot pa kļū
diņai trases lejasgalā.
Pasaules kausa posmā Latvijas
kamaniņu braucējs Kristers
Aparjods izcīnīja astoto vietu,
bet uzvaru posmā svinēja vā
cietis Johanness Ludvigs.

Kristers Aparjods
Aparjods no uzvarētāja atpa
lika 0,527 sekundes. Pārējiem
Latvijas kamaniņu braucējiem
kungu sacensībās neveicās tik
labi – Gints Bērziņš ieņēma 10.,
Artūrs Dārznieks – 19., Riks
Kristers Rozītis ierindojās 20..
vietā. Bērziņš no uzvarētāja
atpalika 0,606 sekundes, Dārz
nieks – 1,145 sekundes, bet Ro
zītis – 1,171 sekundi.
Elīza Tīruma izcīnīja piekto
vietu. Par uzvarētāju sacensībās
kļuva Jūlija Taubica, otrajā vietā
ierindojās Madeleina Egle no
Austrijas, kas no uzvarētājas
divu braucienu summā atpalika
0,012. Savukārt trijnieku no
slēdza vāciete Natālija Geien
bergere. Tīruma divu braucienu
summā no uzvarētājas atpalika
0,470 sekundes. Elīna Ieva Vī
tola sacensības noslēdza 19.
vietā, no līderes atpaliekot 1,003
sekundes.

Latvijas kamaniņu braucēji
Andris un Juris Šici Austrijā,
Īglsas trasē notiekošajā Pasaules
kausa posmā izcīnīja otro vietu,
piekāpjoties tikai mājiniekiem
Tomasam
Šteijam/Lorencam
Kolleram. No uzvarētājiem brāļi
Šici divu braucienu summā
atpalika 0,022 sekundes. Savu
kārt trijnieku noslēdza italieši
EmanuelsRīfers/Simons Kains
valders. Pēc pirmā brauciena
Altenbergā Cipuļa
Šici bija līderi, apsteidzot māji
nieku divnieku par nieka sekun
divnieks apsteidz
des tūkstošdaļu. Tikmēr Mār
Ķibermani,
tiņš Bots/Roberts Plūme Īglsā
ierindojās 10. vietā, uzvarētājiem Altenbergas trasē Vācijā Pa
zaudējot 0,356 sekundes.
saules kausa izcīņas posmā
Latvijas bobsleja divniekiem –
Emīla Cipuļa divnieks šoreiz
bija ātrāks par Oskara Ķiber
maņa ekipāžu. Paredzēts bija, ka
startēs arī Dāvis Kaufmanis ar
Ivo Danu Kleinbergu, taču pē
dējā brīdī šis lēmums tika mai
nīts sportistu veselības problēmu
dēļ. Par uzvarētāju posmā atkal
Andris un Juris Šici (attēlā) arī tika kronēts vācieša Frančesko
sprinta sacensībās izcīnīja otro Frīdricha divnieks, kuŗš aiz sevis
vietu, sprinta trasi veicot 29,960 atstaja tautieti Kristofu Hāferu
sekundēs. Šici uzvarētājiem vā un kanadieti Džastinu Kripsu.
ciešiem Tonijam Egertam/Sašam Divu braucienu summā Cipulis
Benekenam piekāpās 0,055 se ierindojās 17., Ķibermanis – 18.
kundes. Savukārt trešajā vietā vietā.

... bet Siguldā
Ķibermanis kāpj uz
goda pjedestala
Pasaules kausa posmā bobslejā
četrinieku sacensībās, kas šajā
kalendārajā gadā bija pēdējās,
Oskara Ķibermaņa četrinieks
ierindojās piektajā vietā. Par
sacensību uzvarētāju, kā ierasts,
kārtējo reizi kļuva Frančesko
Frīdricha četrinieks. Oskara Ķi
bermaņa ekipāža Siguldā sasnie
dza astoto vietu un pirmo reizi
sezonā divnieku sacensībās ie
kļuva top10. Emīla Cipuļa pilo
tētā otra Latvijas ekipāža sacen
sību noslēgumā pakāpās uz 11.
poziciju. Pirmoreiz kopš 2020.
gada decembŗa bez uzvaras Pa
saules kausa sacensībās divniekos
palika vācieša Frančesko Frīd
richa ekipāža, kas pēc kļūdām
abu braucienu starta ieskrējienā
ierindojās 12. vietā. Vācijas eki
pāžas startēja ar kamanām, kas
komandas rīcībā ir Eiropas
kausa apritē, tomēr Fridrīcham
lielākās raizes radīja paša kļūdas.
Oskars Ķibermanis ar stūmēju
Matīsu Mikni beidzot kāpa uz
goda pjedestala, Pasaules kausa
posmā Siguldā divnieku sacen
sībās izcīnot trešo vietu. Par
uzvarētāju atkal tika kronēts Vā
cijas pilota Frančesko Frīdricha
pilotētais divnieks. Otrajā brau
ciena starta laiks Latvijas eki
pāžai bija 49,88 sekundes, bet
pats brauciens vēl bija mazliet
lēnāks, nekā pirmais. Divu brau
cienu summā Ķibermaņa div
nieks no Frīdricha ekipāžas at
palika 0,55 sekundes. Ķiberma
nis pēc brauciena LTV atzina, ka
ir apmierināts ar izcīnīto vietu,
taču atstarpe starp līderi ir pārāk
liela. Viņš atzina, ka bobam
daudz kas tika mainīts.

Mārtiņš Blūms –
gada labākais
Latvijas
riteņbraucējs

Kalnu riteņbraukšanas (MTB)
disciplīnas braucējs Mārtiņš Blūms
vienbalsīgi atzīts par 2021. gadā
valstī labāko riteņbraukšanas veidu
sportistu Latvijas Riteņbraukša
nas federācijas (LRF) vērtējumā.
Blūms 2021. gadā priecēja ar iz
cīnītu ceturto vietu Eiropas čem
pionātā, kā arī piecām Starp
tautiskās Riteņbraukšanas savie
nības (UCI) līmeņa uzvarām MTB
olimpiskā krosa sacensībās.

Handbols

Latvijas vīriešu handbola valsts
vienība Rīgas domes kausa fi
nālā ar 27:22 pārspēja Igaunijas
izlasi un kļuva par turnīra uz
varētāju.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

