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2021. gada labāko sportistu 
go  dināšanas ceremonijā tika 
pa  sniegtas balvas 13 nomi nā-
cijās – Gada izrāviens sportā, 
Gada no  tikums sportā, Gada 
sporta fe  derācija, Gada sporta 
komanda, Gada sporta koman-
da indivi duā lajos sporta vei-
dos, Gada sporta pašvaldība, 
Gada sportiste, Gada sportists, 
Gada tre ne ris, Mūža iegul dī-
jums sportā, Pa    raolimpiskais 
sportists/-e, Spor ta pedagogs/-
ģe, kā arī Gada spor tists techni-
skajos sporta veidos, kas šogad 
iekļauta pirmo reizi.

Trīs Zvaigžņu balvas 2021 
svi nīgajā ceremonijā Valsts 
prezidents Egils Levits pas-
niedza bal vu nominācijā “Mūža 
ieguldī jums sportā” ilggadējam 
cīņas sporta trenerim Vis val
dim Frei denfeldam (attēlā).

Cildināti Latvijas  labākie sportisti 2021. gadā
Rīgas komandas sastāvā, kuŗā 

2021. gadā spēlēja arī Artūrs 
Strēlnieks un Guntars Strāķis, 
Lasmanis sekmēja uzvaras Pa -
saules tūres posmos Abū Dabī 
un Mehiko, bet pēc Pasaules 
tūres sezonas beigām, Lasma-
nim kļūstot par tūres rezul tā tī-
vāko spēlētāju, viņš tika iekļauts 
Pasaules tūres sezonas simbo-
lis kajā četriniekā. Pasaules 
rangā Lasmanis gadu pabeidza 
trešajā vietā, bet Miezis – otrajā.

Lasmanis ar tālmetienu fik-
sēja spēles galarezultātu (21:18) 
To  ki jas Olimpisko spēļu finālā 
spē lē ar Krievijas Olimpiskās 
ko  mitejas (OKR) komandu.

Raimonds Feldmanis pagā ju-
šajā gadā sasniedza savu līdz 
šim augstāko karjēras punktu, 
aizve dot Latvijas 3x3 basketbo-
la izlasi līdz olimpiskajām zelta 
medaļām

Pirmoreiz balva tika pasnieg-
ta katēgorijā Gada sportists 
technis kajos sporta veidos, to 
izpelnoties spīdvejistam An  dže
jam Ļe  bedevam, kuŗš palīdzēja 
Latvi jas komandai izcīnīt sesto 
vietu Nāciju kausa finālā.

Tīna Graudiņa ar “Trīs zvaig
ž ņu balvu”

Kārlis Pauls Lasmanis Andžejs Ļebedevs

Nauris Miezis, Raimonds Feld
manis, Edgars Krūmiņš – 3x3 
basketbola izlase

Par Latvijas 2021. gada labā-
ka jiem sportistiem “Trīs zvaig-
ž ņu balvas” pasniegšanas cere-
mo  nijā 8. janvārī Rīgā atzīti 3x3 
basketbolists Kārlis Pauls Las
ma nis un plūdmales volejbo -
liste Tīna Laura Graudiņa.

Tīna Graudiņa pārī ar Ana
stasiju Kravčenoku izcīnīja ce -
turto vietu Tokijas Olimpiskajās 
spēlēs un Eiropas čempionātā, 
kā arī divos Starptautiskās Vo -
lejbola federācijas (FIVB) Pa -
saules tūres četru zvaigžņu tur-
nīros. Viņas kontā ir arī Dien-
vidkalifornijas Universitātes 

ko  mandas “Trojans” rindās no -
pel nītais ASV Nacionālās kol le-
džu sporta asociācijas (NCAA) 
čem piones tituls plūdmales 
volej bolā.

Lauvas tiesu balvu nopelnīja 
olimpiskie čempioni 3x3 ba  s
ketbolā Kārlis Pauls Lasmanis, 
Nauris Mie zis, Edgars Krūmiņš 
un Agnis Čavars. Par Gada 
notikumu sportā tika atzītas 
Tokijā no  pel nītās zelta meda -
ļas, balvu par Gada izrāvienu 
sportā no  pelnīja 3x3 basket
bola izlase, olimpieši tika atzīti 
par Gada sporta ko  mandu in -
dividuālajos sporta veidos, 
Gada sportists ir Kārlis Pauls 
Lasmanis, bet Ga   da tre neris ir 
komandas vadī tājs Rai monds 
Feldmanis.

Par Gada sporta komandu 
kļuva Latvijas volejbola izlase, 
kas pēc 26 gadu pārtraukuma 
spēlēja Eiropas čempionāta fi -
nāl turnīrā. 

Ar Igaunijas treneri Avo Kēlu 
pie stūres Tallinā uzvarēja māji-
niekus, liedzot viņiem iekļū-
šanu play-off turnīrā. Astot-
daļfinālā mūsu komanda zau-
dēja nāka majiem čempioniem 
italiešiem. Savukārt Latvijas 
Volejbola fe  derācija tika atzīta 
par Gada sporta federāciju.

Par Gada sporta pašvaldību 
tika atzīta Valmieras novada 
pašvaldība, un par Gada spor-
ta pedagoģi – Rīgas Franču 
liceja sporta skolotāja Gita 
Pērkone. (attēlā).

Katēgorijā Paraolimpiskais 
spor  tists balva tika jāšanas 
sporta pārstāvim Richardam 
Snikum, kuŗš Tokijas para-
olimpiskajās spē lēs izcīnīja 
divas sudraba me  daļas iejādē. 
(attēlā)
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:

3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nedēļas gudrība
“... katra tauta, nesatikusies ar citām tautām, ir vientulīga. Tā ir vientulīga, nekā nezinādama 

par citu jūru miglām, citu bērnu smiekliem un citu tautu gudrību. ...Es meklēju citu tautu 
kultūrās savas tautas kultūras apliecinājumu.”

Imants Ziedonis

Nedēļas teikums
“Jaunāko laiku vēsture ir sniegusi mācību: ja krievi ievācas jūsu mājā, tad viņus dažkārt 

ļoti grūti dabūt ārā”. (“I think one lesson in recent history is that once Russians are in your 
house, it’s sometimes very difficult to get them to leave.”

ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens 

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

Piesūtīšana: ASV – par pirmo US $3.00

Par katru nākamo uz to pašu adresi US $2.00

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

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

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

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

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

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

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

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

Kalendāra 
tapšanu 

atbalstījusi

Vai Jūs jau pasūtinājāt LAIKU
2022. gadam? Paldies!
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(Turpināts 4. lpp.)

Tuvojamies Latvijas un ASV diplomātisko 
attiecību simtgadei 2022.gadā

“Cerēsim, ka prezidentam 
Džo Baidena kungam Rīga ir 
iepatikusies un viņš gribēs 
atgriezties”. Māris Selga, Lat
vijas vēstnieks Amerikas Sa  vie
notajās Valstīs – par to, kas no -
ticis aizvadītajā un kas gaidāms 
jaunajā, 2022.gadā Latvijas un 
ASV diplomātisko attiecību jomā 
un Amerikas latviešu kopienas 
dzīvē. 

Vēstnieka kungs, mūsu sa 
runas gandrīz sakrīt ar apaļām 
gada jubilejām – pagājušā gada 
intervijas laikā jūs bijāt pa  va
dījis vienu gadu ASV vēstnieka 
amatā, bet pašreiz gandrīz 
pagājis pirmais ASV prezidenta 
Džo Baidena prezidentūras gads. 
Kā aizvadītajā, 2021.ga  dā, at 
tīstījušās un turpinājušās Lat
vijas un ASV attiecības?

Ņemot vērā pandēmijas sā -
kumu 2020.gadā un to, ka tā vēl 
joprojām nav beigusies, tomēr 
varam uz šo gadu atskatīties ar 
gandarījumu. Latvijai un mūsu 
kaimiņvalstīm Baltijā ir pa -
stāvīgs atbalsts no abām lielajām 
ASV polītiskajām partijām (De -
mokratiskās un Republi kā nis-
kās), un līdz ar to administrāciju 
maiņa mūsu starpvalstu attie-
cības neietekmē. Zināmā mērā 
esam tādā kā priviliģētā statusā, 
un to ir pamanījušas arī daudzas 
kaimiņvalstis. Baltijas valstu 
pre zidentiem jau ir bijušas tik-
šanās ar ASV prezidentu Džo 
Baidenu, mūsu ārlietu minis-
triem ir bijušas tikšanās ar ASV 
Valsts sekretāru Entoniju Blin-
kenu (Antony Blinken), noti-
kušas vairākas telefonsarunas 
augsta līmeņa amatpersonām. 
Mūsu valstu starpā ir bijusi 
aktīva vizīšu apmaiņa – Latvijas 
Valsts prezidents viesojās ASV 
ANO Ģenerālās asamblejas lai  kā 
un apmeklēja arī Mičiganu, 
tiekoties ar mūsu sadarbības 
partneŗiem – Mičiganas Nacio-
nālās gvardes pārstāvjiem. ASV 
apmeklēja ārlietu ministrs Ed -
gars Rinkēvičs, kuŗš piedalījās 
arī Amerikas latviešu apvienības 
70.kongresā, tāpat vizītēs ir 
bijuši vairāki Latvijas Saeimas 
pārstāvji un amatpersonas no 
vairākām ministrijām.

Iepriecinoši, ka turpinās 
kon  takti augstākajā līmenī, jo 
ne jau visu valstu amat per
sonām šogad bijusi iespēja tik
ties ar jauno ASV prezidentu.

Baltijas valstu ģeografiskais 
novietojums rada iespējas un 
izaicinājumus, dodot iespēju 
valstu sadarbības un drošības 
jautājumus pārrunāt biežāk. 
Tāpat arī mūsu dalība gan Ei -
ropas Savienībā, gan NATO šo 
sadarbību stiprina vēl vairāk. 
Aizsardzības un drošības jau-
tājumi joprojām ir mūsu die -
naskārtības prioritāte. Krievijas, 
Baltkrievijas un Ukrainas jau -
tājums pašlaik situāciju ir sa  rež-
ģījis, un līdz ar to ASV admi-
nistrācijas interese par mūsu 
reģionu ir daudz lielāka. Tas ir 
darbs, pie kuŗa cītīgi strādājam 
arī vēstniecībā – lai stiprinātu 
Latvijas drošību un uzturētu 
ASV atbalstu. Diemžēl šis ir tāds 
negātīvs aspekts, jo apzināmies 
potenciālo Krievijas apdrau dē-

TAIRA 
ZOLDNERE,

speciāli Laikam

jumu gan Baltijas valstīm, gan 
NATO interesēm. Līdz ar to 
mūsu sadarbība koncentrējas uz 
valstu drošības stiprināšanu. 

Nupat, decembrī, Rīgā noti
ka liels starptautisks forums – 
NATO valstu ārlietu ministru 
sanāksme, kuŗā piedalījās arī 
ASV Valsts sekretārs Entonijs 
Blinkens.

Domāju, ka NATO valstu 
ārlietu ministru sanāksme Rīgā 
notika pareizā vietā un pareizā 
laikā. Valsts sekretāram E.Blin-
kenam tā bija pirmā vizīte 
Latvijā šajā jaunajā kapacitātē, 
un domāju, ka tas bija simbo-

NATO ir gatava jebkuŗiem pa -
vērsieniem, arī situācijas eska-
lācijai pie NATO dalībvalstu 
robežas.

Runājot par ekonomisko sa -
dar bību, izskanēja vēlme redzēt 
vairāk ASV investīcijas Latvijā. 
Viens no instrumentiem, kā šīs 
investīcijas varētu aktīvāk pie -
saistīt, ir Trīs jūru iniciatīva, 
kuŗā līdzdarbojas 12 Eiropas 
Savienības dalībvalstis. Iniciatīva 
paredz sadarbību ekonomikā, 
attīstot transporta, enerģētikas un 
digitālo infrastruktūru reģionā. 
Ja paskatās kartē, tad redzam, ka 
pēc Otrā pasaules kaŗa ļoti labi 

domā kopīgi par visām divpad-
smit valstīm, tomēr ceram, ka 
Amerikas biznesa pārstāvji re -
dzēs arī to potenciālu, kas piemīt 
Latvijai.

2022.gada jūlijā Trīs jūru 
iniciatīvas samitā Latvijā pare
dzēta ļoti iespaidīga starp
tautiskā pārstāvība. Vai varam 
cerēt arī uz ASV prezidenta 
Džo Baidena vizīti, ņemot 
vērā, ka viņam Rīga ir jau 
pazīstama pilsēta pēc 2016.
gada vizītes ASV vicepreziden
ta kapacitātē?

Uzaicinājums no mūsu Valsts 
prezidenta E.Levita kunga ASV 
prezidentam ir iesniegts. Ame-
rikas puse ir izteikusi lielu atbal-
stu Trīs jūru iniciatīvai kopumā. 
Mēs ļoti ceram, ka prezidentam 
Džo Baidenam būs iespēja atrast 
laiku piedalīties šajā samitā, 
tomēr pašlaik par to vēl ir grūti 
spriest. Cerēsim, ka preziden-
tam Džo Baidena kungam Rīga 
ir iepatikusies un viņš gribēs 
atgriezties arī tāpēc, ka Rīga ir 
skaista pilsēta.

Jūs vairākkārtīgi esat uz 
svēris, ka diplomātijā cilvēcis
kajam kontaktam un perso
nīgai sarunai ir ļoti liela 
nozīme.

2020.gada sākumā Zoom, 
Webex un citas platformas likās 
ļoti interesants jaunums, un 
priecājāmies, ka varam komu-
nicēt šādā veidā. Tomēr pama-
zām technoloģijas zaudēja “jauno 
spožumu”. Personīgie kontakti ir 
ļoti vajadzīgi. Pirmām kārtām – 
visu nevar runāt publiskos foru-
mos, un tas attiecas gan uz starp-
valstu jautājumiem, gan biznesa 
vidi. Tieši tāpēc iespējas šogad 
personīgi tikties ar kolēģiem 
jaunajā ASV administrācijā bija 
ļoti būtiskas, un tas ir labākais 
veids, kā kolēģus var iepazīt. 
Latvijas Ārlietu ministrs E.Rin-
kēvičs amatā ir jau desmit gadus, 
pazīst ļoti daudz cilvēku, kas ir 
strādājuši arī prezidenta Baraka 
Obamas administrācijā, un tas ir 
liels pluss. Rokasspiediens rei -
zēm ir daudz vērtīgāks par 
iespēju paskatīties vienam uz 
otru ekrānā.

Kāds bijis aizvadītais gads 
vēstniecības sadzīvē?

Jāsaka, vēstniecībā, tāpat kā 
visur, izjūtam pandēmiju, tomēr 
visi kolēģi ir vakcinēti un, pie -
lāgojoties pandēmijas viļņiem, 
darām arī mūsu darbu. Otro 
gadu pēc kārtas gan nerīkojām 
lielo Valsts svētku – 18.novembŗa 
pieņemšanu, bet atradām veidu, 
kā šos svētkus svinēt mazākos 
pasākumos, sākot jau ar Lāčplēšu 
dienu 11.novembrī. 

Šogad Dalasā piedalījāmies 
“Printful” jaunās ražotnes atklā-
šanā – labs pierādījums, ka lat-
viešu uzņēmēji grib un var! Uz 
Dalasu bija atbraucis arī Ārlietu 
ministrijas valsts sekretārs An -
dris Pelšs, kuŗš piedalījās pasā-
kumā, ko organizēja Dalasas 
polītiskā domnīca “World Affais 
Council”. Tā bija iespēja runāt 
par Trīs jūru iniciatīvu, uzrunāt 
un censties ieinteresēt Amerikas 
biznesmeņus arī Teksasas štatā. 

Kas jauns un kādi ir plāni 
vēstniecības un Amerikas 

latviešu kopienas sadarbībā?
Amerikas latviešu kopienai ir 

milzīga nozīme Latvijas ār  po-
lītisko projektu risināšanā un 
īstenošanā, un vēstniecība vien-
mēr ir aktīvi sadarbojusies ar 
latviešu centriem, draudzēm un 
kopienām. Gribu teikt paldies 
visiem diasporas pārstāvjiem, 
kas organizēja 18.novembŗa svi-
nības! Man bija iespēja pieda-
līties svinībās Milvokos un tepat 
Vašingtonā. Mana kolēģe Sarma 
Gintere piedalījās pasākumā 
Floridā St.Pēterburgā. 

Gribu atgādināt, ka nu jau 
vairākus gadus Amerikas lat-
viešu kopienai ir pieejams dias-
poras financējums, kas mums 
dod iespēju atbalstīt nozīmīgas 
iniciatīvas un projektus ar mērķi 
saglabāt latvisko identitāti un 
stiprināt saiknes ar Latviju. 
Nupat šis atbalsts piešķirts vai -
rākiem projektiem, no kuŗiem 
divi saistīti ar 2022.gada XV 
Vispārējiem latviešu dziesmu 
svētkiem Minesotā. Piedalīsi-
mies Dziesmu svētkos arī no 
vēstniecības puses, un mums ir 
vairāki kolēģi, kas dziedās lielajā 
kopkorī. Kultūras ministrs Nau -
ris Puntulis plāno būt Dziesmu 
svētkos, strādājam, arī lai prem-
jerministrs Krišjānis Kariņš va -
rētu atbraukt, bet galvenais – 
turam īkšķi, lai svētki varētu 
notikt. Amerikas latviešu Dzies mu 
svētki vienmēr atstājuši ļoti 
paliekošu iespaidu, un Rīcības 
komiteja, Ansis Vīksniņš ar ko -
lēģiem, dara visu, lai tā būtu arī 
2022.gadā.

Viens no mūsu svarīgākajiem 
sadarbības partneriem ir Ame-
rikas latviešu apvienība (ALA). 
Man personīgi liels un patīkams 
notikums bija ALAs 70.kongress 
Čikāgā. Prieks, ka organizatori 
izvēlējās šo pasākumu rīkot klā -
tienē, un domāju, ka tas bija ļoti 
jauks, liels pasākums pēc ilgāka 
laika. Varu minēt lielisku kopējo 
projektu kultūras jomā – 
virtuālos latviešu kino vakarus, 
un domāju, ka šo iniciatīvu mēs 
turpināsim. 

Šogad vēstniecībā izdevās 
sarīkot arī tradicionālo Zie mas-
svētku piparkūku cepšanas pa -
sā kumu, kur mēģinām iesaistīt 
pašus jaunākos mūsu tautiešus. 
Priecājamies, ka bija visai kupls 
dalībnieku skaits – 28 bērni, 
kuŗiem palīdzēja gandrīz tikpat 
daudz vecāki. Tas bija tiešām 
jauks pasākums pēc ilga laika, 
un piparkūku smarža vēstniecībā 
turējās vēl vismaz nedēļu! 

Vēstniecība atrodas divās 
blakus esošās vēsturiskās mājās, 
kuŗām jau pirms vairākiem 
gadiem bija nepieciešams re 
monts. Kā veicas ar remont
darbiem?

Vēstniecības ēkas ir vairāk ne 
kā simt gadu vecas, un klusuma 
periodu, kad nevarējām rīkot 
lielas pieņemšanas, izmantojām 
remontam – nostiprinājām ārē-
jās sienas un veicām kosmētisko 
remontu vēstniecības namā. 
Septembrī sākās remontdarbi arī 
blakus esošajā ēkā, un ceram, ka 
gada laikā tie tiks pabeigti. 

tika attīstīts sakaru un komu-
nikāciju tīkls Rietumeiropā, bet 
iztrūka savienojamība no Zie -
meļiem uz Dienvidiem. Tran-
sporta jomā jau ir uzsākta 
dzelzceļa savienojamība un trīs 
Baltijas valstīs notiek Rail Baltica 
būvniecība. Iniciatīvas ietvaros 
tiks piesaistīts arī privātais 
kapitāls. Nodibināts Trīs jūru 
iniciatīvas fonds, kas paredzēts 
privātu biznesa projektu attīs-
tībai, tomēr šiem projektiem 
jābūt starptautiskiem, iesaistot 
kaimiņvalstis. Fonds ne tikai 
apkalpos finanču līdzekļus, bet 
atbalstītie projekti fondam nesīs 
arī peļņu. Pašlaik fonda ietvaros 
jau ir apstiprināti trīs projekti. 
Ceram, ka pārskatāmā nākotnē 
tiks apstiprināts arī kāds Latvijas 
iesniegtais projekts. 

Rīga jau tagad cītīgi gatavojas 
uzņemt Trīs jūru iniciatīvas da -
lībvalstu samitu šī gada jūnijā. 
Tas nozīmē, ka pie mums vie -
sosies gan 12 valstu prezidenti, 
gan parallēli notiks biznesa 
forums un parlamentārās di -
men sijas pasākums. Mēs ceram 
uz augstākā līmeņa ASV admi-
nistrācijas dalību šajā samitā. 
Biznesa forumā plānojam redzēt 
spēcīgu Amerikas uzņēmēju 
pārstāvību. Te gan mums jā -

Māris Selga: " Personīgie kontakti ir ļoti 
vajadzīgi. Pirmām kārtām – visu nevar 
runāt publiskos forumos, un tas attiecas 
gan uz starpvalstu jautājumiem, gan 
biznesa vidi. Tieši tāpēc iespējas šogad 
personīgi tikties ar kolēģiem jaunajā ASV 
administrācijā bija ļoti būtiskas, un tas ir 
labākais veids, kā kolēģus var iepazīt."

lisks vēstījums par NATO neda-
lāmību. Blinkena kungam bija 
tikšanās ar mūsu valsts aug-
stākajām amatpersonām – ar 
Latvijas Valsts prezidentu Egilu 
Levitu, ministru prezidentu 
Krišjāni Kariņu un ārlietu mi -
nistru Edgaru Rinkēviču. Div-
pusējās sarunās tika pārrunāta 
gan situācija ap Latviju un tās 
robežām, gan citi Latvijas un 
ASV sadarbības jautājumi. Tas 
iezīmēja mūsu darba virzienus 
un pavēra arī skatu uz nākotni. 
Atgādināšu, ka nākamajā gadā 
svinam mūsu valstu diplomā-
tisko attiecību simtgadi.

Vai varat minēt pārrunātos 
Latvijas un ASV sadarbības 
virzienus?

Runājot par NATO, jāskatās, 
kā attīstīsies sadarbība ar ASV 
ne tikai mums, bet kāda būs 
NATO jaunā stratēģiskā kon-
cepcija, kas tiks pieņemta šīs 
vasaras sākumā Madrides samitā 
un noteiks Aliances stratēģiju 
turpmākajā desmitgadē. Runājot 
par Latviju, paudām vēlmi re -
dzēt lielāku ASV militāro klāt-
būtni reģionā, arī Latvijā. Tas 
parāda, ka situācija ar Krieviju 
un tas, ko Krievija pašlaik dara 
Ukrainas apkārtnē, no mūsu 
puses tiek uztverts nopietni. 
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Drošības perspektīva tuvumā un no attāluma
jeb diasporas loma Baltijas drošības stiprināšanā

KARĪNA ROZENA,
Joint Baltic-American
National Committee
(JBANC) praktikante

(Turpināts no 3. lpp.)

TAIRA ZOLDNERE

Kādi ir lielākie notikumi, kas 
plānoti nākamajā gadā?

Aprīlī Losandželosā notiks biz-
nesa forums “Spotlight Lat via”, 
ko rīko vēstniecība, Latvijas-ASV 
tirdzniecības kamera (LATK) 
un Latvijas Investīciju un attīs-
tības aģentūra (LIAA). Forumā 
runāsim par sadarbību multi-
mediju, izklaides un technoloģiju 
jomās. Pašlaik plānojam, ka tajā 
piedalīsies arī Latvijas Valsts 
prezidents E.Levits, bet daudz 
kas vēl atkarīgs no tā, kāda būs 
prezidenta starptautiskā dienas-

kārtība. Vēl gribu minēt, ka ir 
izmaiņas Latvijas Goda konsulu 
tīklā. 2021. gadā apstiprināti divi 
jauni Goda konsuli – Luiziānas 
un Kolorādo štatos. Mēs prie-
cājamies un esam pateicīgi mūsu 
tautiešiem un amerikāņiem, 
kuŗi vēlas strādāt un pārstāvēt 
Latviju šajā amatā. 

Atzīmējot Latvijas un ASV 
diplomātisko attiecību simtgadi, 
strādājam pie vairāku apmaiņas 
vizīšu organizēšanas, tajā skaitā 
prezidenta Džo Baidena vizītes, 
kā arī mūsu valsts amatpersonu 
vizītēm Amerikā. Par diplo mā-
tisko attiecību simtgadi top 

izstāde, un skatāmies uz iespēju 
izdot grāmatu ar vēsturisku ies-
katu mūsu valstu diplomātis-
kajās attiecībās. Gribam šo simt-
gadi atzīmēt ne tikai tajā dienā, 
kad dokuments tika parakstīts – 
1922.gada 28. jūlijā, bet visu 
2022. gadu iezīmēt kā Latvijas – 
ASV diplomātisko attiecību 
simt gades gadu. Jāpiemin, ka 
ASV atzina Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas valstis vienā dienā, un 
līdz ar to daudzi pasākumi 
noteikti notiks sadarbībā ar 
Lietuvas un Igaunijas kolēģiem.

Mūsu saruna notiek gadu 
mijā, tāpēc – kā jūs personiski 

Tuvojamies Latvijas un ASV diplomātisko 
attiecību simtgadei 2022.gadā

atskatāties uz aizvadīto gadu?
Gribu atzīmēt skumjos noti-

kumus šajā gadā – mūsu draugu 
un kolēģu aiziešanu. Esam 
zaudējuši Jāni Kukaini, Anitu 
Tēraudu, Ojāru Kalniņu, Pēteri 
Elfertu, diemžēl dzīve tika 
izvēlējusies tādu ritmu.

Tomēr man ir gandarījums 
par to, ka vēstniecība turpinājusi 
darbu, un Kovids mūs nav skāris 
pārāk smagi. Pašlaik izskatās, ka 
šī ziema nebūs īpaši viegla un, 
iespējams, nāksies atkal “iepau-
zēt” klātienes aktīvitātes. Tomēr 
sadarbība turpinās, un es ne -
šaubos par savu un kolēģu spēju 

pielāgoties jebkādiem apstāk-
ļiem, un mēs cerīgi raugāmies uz 
priekšdienām.

Gadu mijā vienmēr dzīvojam 
ar jaunām cerībām, un liekas, 
ka Jaunais gads nesīs kaut ko 
labu. Kāds būtu jūsu vēlējums 
mums visiem Jaunajā 2022. 
gadā?

Sākšu ar labu veselību, tas itin 
visiem ir tas svarīgākais – jeb-
kuŗā vecumā. Lai tā turas ne 
tikai nākamajā, bet vēl daudzus 
gadus uz priekšu! Veiksmi 
darbos, un lai gaišs skats uz 
nākotni!

No Rīgas uz savu prakses vietu 
Vašingtonā izlidoju vēl pirms 
lielās šīs ziemas sniegiem. Tobrīd 
pusdienu sarunas galvenokārt 
grozījās galvenokārt ap pandē-
miju un vakcināciju. Tikko 
Eiropā bija konstatēti pirmie 
omnikrona gadījumi. Starp ziņu 
virsrakstiem pavīdēja arī tieši 
tobrīd Rīgā notiekošā NATO 
ārlietu ministru tikšanās. Atce-
ros, kā pēdējā vakarā pirms lido-
juma vēl braucu pa naksnīgo 
K. Valdemāra ielu un noskatījos 
uz milzīgu, tematisku baneri pār 
Ārlietu ministrijas ēkas fasādi. 
Atceros arī to, kā mēnesi iepriekš 
nedaudz skaļāk izskanēja ziņu 
virsraksti par situāciju pie Balt-
krievijas robežas, kur migrantu 
pulks vienlaikus tiranizēja Lat-
vijas, Lietuvas un Polijas robežas. 
Protams, ne jau bez kaimiņu 
iesaistes. Par saasinājumu pie 
Ukrainas un Krievijas robežas 
padzirdēju vien šaipus okeānam. 
No tās dienas perspektīvas, es 
teiktu, atstāju mājas to ierastajā 
mierā.

Amerikā ierados novembŗa 
beigās, pateicoties Baltijas-Ame-
rikas Brīvības fonda (Baltic-Ame  -
rican Freedom Foundation, BAFF) 
stipendijai. Kopš decembŗa sā -
kuma esmu daļa no Baltijas-
Amerikas Apvienotās nacionālās 
komitejas (Joint Baltic American 
National Committee, JBANC) 
komandas, kas pārstāv Baltijas 
diasporu Vašingtonas gaiteņos 
nu jau 60 gadus. Līdz ar to 
Baltijas un plašāka reģiona dro-
šības jautājumi ir šīs organizā-
cijas un nu jau arī mana darba 
ikdiena. Gan piebildīšu, ka manas 
pārdomas nav saistītas vien ar 
personīgo apstākļu maiņu. Ne -
noliedzami šā brīža pierobežas 
saspīlējumu grūti pielīdzināt jeb-
kam, kas noticis Baltijas pievārtē 
pēdējo gadu laikā. Šodien pie -
dzī vojam šķietami vēl nepiere-
dzētu mūsu drošības apdrau dē-
jumu, kas saistīts gan ar pie -
augošo Krievijas kaŗaspēka klāt-
būtni pie Ukrainas robežas, gan 
neseno Kremļa pieprasījumu at -
saukt ASV un NATO kaŗaspēka 
daļas no bijušajām PSRS valstīm, 
tai skaitā, protams, arī Baltijas. 

Daudz satraucošu viedokļu un 
ziņu virsrakstu par šīm tēmām 
var lasīt ASV medijos un pub-
liskajā telpā. Intereses pēc no -
lēmu apskatīt arī Latvijas ziņu 
virsrakstus un komentārus dienā, 

kad Krievija publiskoja divu 
starptautisku līgumu redakcijas, 
kas pieprasa mūsu sabiedroto 
militāro daļu atsaukšanu no bi -
jušās Padomju Savienības val -
stīm. Izskatot pāris ziņu portālus 

un sociālos medijus latviešu 
valodā, nonācu pie tāda paša 
miera, kā aizbraucot – mājās viss 
tā kā būtu normas robežās, ja 
neskaita kovida plosīšanos. Šur 
un tur, protams, redzēju arī kādu 
satrauktu komentāru par notie-
košo aiz robežas, tomēr jāno-
rāda, ka ikdienā to autori pa -
stiprināti seko līdzi ārpolītikas 
un drošības jautājumiem, tāpēc 
lasīto nebūtu korrekti uzskatīt 
par kopējo sabiedrības noska-
ņojumu. Tas viss man rosināja 
uzrakstīt īsas pārdomas par 
drošības perspektīvu, skatot to 
no attāluma un, esot uz vietas 
Latvijā. 

Krievijas pēdējo nedēļu agre-
sīvā nostāja satrauc lielāko daļu 
pasaules. Līdz ar to jautāju sev – 
cik drīz un vai vispār mani sa -
trauktu aiz robežas notiekošais, 
ja es šobrīd būtu Rīgā? Ikviena 
atbilde šeit būs tikai spekulācija, 
tomēr man šķiet, ka mans šā 
brīža satraukums par apspriesta-
jiem notikumiem ir lielāks nekā 
tiem, kas palikuši mājās. To var 
skaidrot ar daudz un dažādiem 
faktoriem, tomēr man šķiet, ka 
cilvēciskā līmenī sabiedrības ju -
tība pret draudu līmeni no lecīgā 
Austrumu kaimiņa samazinās 
gadu no gada. Arī smagais un ne 
īpaši veiksmīgais ceļš uz kriev-
valodīgo integrāciju ir darījis 
savu šajā jautājumā. Ir pieļauts 
daudz kļūdu. Līdz ar to nereti, 
runājot par Kremļa gaŗo roku, 
tiek piesaukti arī Latvijas kriev-
valodīgie, kam tik mērķēti tiek 
pielāgota kaimiņu propaganda, 
tādējādi apgrūtinot Latvijas 
valsts daudznacionālo patriotu 
spēju apvienoties. 

Vēl pirms nedēļas JBANC 
birojā iekšēji diskutējām par to, 
kas gan ir sarkanās līnijas, pie 
kuŗām ASV un NATO reaģēs uz 
Krievijas provokācijām. Šobrīd 
sāku domāt par to, kas ir tās 
sarkanās līnijas Latvijas sabied-
rībā, kuŗas sāktu radīt satrauku-
mu par kaimiņos notiekošo.

Manas pārdomas nav pārme-
tums mājās palikušajiem. Manu-
prāt, ir cilvēciski censties mazāk 
satraukties. It īpaši situācijā, kad 
lielā kaimiņa provokācijas ir 

biežākas nekā pašmāju kino 
jaunumi. Jau šeit esot, mani 
izbrīnīja, ka ASV kolēģi atteicās 
atvērt Krievijas Ārlietu ministri-
jas oficiālo mājaslapu drošības 
apsvērumu dēļ. Tas lika pie sevis 
gardi pasmaidīt. Kad pāris gadus 
atpakaļ strādāju ar Eiropas Sa  vie-
nības sponsorētu Baltijas pro-
jektu, kolēģiem bija aizdomas, 
ka viņu telefonsarunas, iespē -
jams, noklausās netālu esošā 
Krievijas vēstniecība. Neviens 
neko tā arī nemēģināja pierādīt. 
Varbūt kādu brīdi piesardzīgāk 
tika lietoti tālruņi svarīgām 
sa runām, bet ātri vien arī tas viss 
aizmirsās. Ziņas par kaimiņu 
propagandu un mēģinājumiem 
ietekmēt dzīvi Baltijas valstīs nu 
jau ir kļuvušas par ikdienu, kas 
acīmredzot notrulina sabied-
rības baiļu sajūtu. Pastāvēs, kas 
pielāgosies, ja nedaudz pār gro-
zām Raiņa teikto. 

Tad kāda īsti ir diasporas loma 
Baltijas drošības stiprināšanai? 
Vien mēneša laikā JBANC man 
ir atklājis jaunu skatu uz diasporu 
un tās ietekmi Baltijai tik no  zī-
mīgos jautājumos kā sabiedroto 
atbalsts. Daudz tiek runāts par 
diasporas paveikto gaŗajā Bal-
tijas valstu neatkarības atgūšanas 
ceļā, nepienācīgi pievēršoties tās 
atbalstam Baltijas drošībai mūs-
dienu kontekstā. To nemaz ne -
meklējot, esmu ieguvusi jaunu 
sirdsmieru. Tagad es zinu, ka 
visapkārt pasaulē ir savējie, kas 
ar modru aci seko līdzi tam, kas 
notiek pie Baltijas robežām. Un 
ne vien seko līdzi, bet arī ir aktīvi 
mūsu interešu aizstāvji savās 
mītnes zemēs, ko sauc par mā  jām. 
Tomēr nobeigumā gribas vēl pie -
bilst – kā jau ierasts, patiesība ir 
kaut kur pa vidu! Dažbrīd šķiet, 
ka no attāluma baiļu sajūta mēdz 
būt pat nedaudz pārmērīga. 
Līdzīgi kā maniem vecākiem, 
mani šurp pavadot. Pašiem esot 
tik tālu, pat neliels šķērslis var 
šķist kā milzīgs drauds mūsu 
ikdienas sarunās. Noķert vese-
līgu un objektīvu skatījumu uz 
ikdienas izaicinājumiem nav 
viegli, bet tieši tāpēc ir tik labi, ka 
katrs dod savu devumu gan esot 
tuvumā, gan no attāluma.

Karīna Rozena: "JBANC man ir atklājis 
jaunu skatu uz diasporu un tās ietekmi 
Baltijai tik nozīmīgos jautājumos kā 
sabiedroto atbalsts. Daudz tiek runāts 
par diasporas paveikto gaŗajā Baltijas 
valstu neat ka rības atgūšanas ceļā, ne  pie-
nācīgi pievēršoties tās atbalstam Baltijas 
drošībai mūsdienu kontekstā. To nemaz 
nemeklējot, esmu ieguvusi jaunu sirds-
mieru. Tagad es zinu, ka visapkārt pa -
saulē ir savējie, kas ar modru aci seko 
līdzi tam, kas notiek pie Baltijas robežām. 
Un ne vien seko līdzi, bet arī ir aktīvi 
mūsu interešu aizstāvji savās mītnes 
zemēs, ko sauc par mājām."
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EDUARDS 
SILKALNS

“Es atrodu veidus, kā saglabāt latviešu liesmu”
Jo drīzi tīmekļa vietnē būs 

skatāma filma – seriāls “Recycle”, 
kuŗā galvenajā lomā mūsu – 
latviešu aktrise Julia Plost
nieks. Un tas vēl nav viss – 
viņa saņēmusi veselu apbalvo-
jumu buķeti, par ko “Laiks” 
lūdza Juliu pastāstīt.

Kas tā ir par filmu, kur 
nospēlēji galveno varoni un 
plūci laurus Paris International 
Short Film Festival, Vīnē, Du 
baijā un – kur vēl?

Patiesībā tā ir web series, un 
mēs esam iesnieguši pirmo epi-
zodi šajos festivālos vai nu kā 
web    isode, vai kā atsevišķu īsfil-
mu, atkarībā no festivāla. Līdz 
šim filma ieguvusi balvas Austin 
International Art Festival, Dubai 
Independent Film Festival, Paris 
International Short Film Festival, 
Sicily Art Cinema Festival, Vienna 
Indie Short Film Festival, Vesu-
vius International Film Fest, un 
Berlin Shorty Film Festival. Tā ir 
bijusi oficiālā atlasē daudzos ci  tos 
festivālos – no Losan dželosas 
līdz Čikāgai un Londonai, un man 
paveicās saņemt Outstanding 
Excellence balvu aktieŗmākslā 
WRPN.TV Global Webisode 
Competition.

Kā ieguvi šo lomu – piedalījies 
konkursā, tevi uzaicināja?

Mani uzaicināja! Scenāriste un 
producente Soda Persi bija mani 
redzējusi dažās lugās Losan dže-
losā un aicināja piedalīties. Acīm-
redzot, pamatojoties uz to, ko 
viņa bija saskatījusi manā 
sniegumā.

Kas tev bija jāatveido? Kā ar 
tevi strādāja režisore? Vai esi 
par veikumu gandarīta?

Stāsts ir par vīra un sievas 
šķiršanos (es spēlēju sievu Chris 
Perry) un to, kā tas ietekmē viņu 

ģimeni, attiecības un viņu pašu 
laimi. Tomēr caur seriāla sižetu 
top skaidrs, ka viņi joprojām ļoti 
mīl viens otru, lai gan abu per-
sonīgās dzīves iet dažādus ceļus. 
Tā kā šis sākās kā “pandēmijas 
projekts”, visi mēģinājumi un pat 
visa filmēšana notika, izmanto-
jot Zoom. Stāsts izvēršas, izman-
tojot vairākas Zoom sarunas 
starp varoņiem. Tas arī ļāva 
izvei dot starptautisku aktieŗu 
sastāvu un filmēšanas komandu 
– režisors Paul Ramshaw kopā ar 
dažiem aktieŗiem (ieskaitot David 
Cradduck, kuŗš spēlē manu vīru), 
dzīvo Londonā, es pašlaik mītu 
Ziemeļkarolīnā, pārējie aktieŗi 
atrodas Losandželosā. Tas dažkārt 
gan apgrūtināja plānošanu, taču 
– mums izdevās! Un par veikumu 
esmu priecīga! Šobrīd strādājam 
pie otrās sezonas, esam sākuši 
filmēt klātienē. Ir brīnišķīgi, ka 
atkal varu strādāt ar citiem 
aktieriem vienā telpā. 

Vai tev jau bijusi filmēšanās 
pieredze? Kur?

Lai gan manas mājas ir ska -
tuve, man ir bijusi iespēja strādāt 
dažās īsfilmās Losandželosā, gal -
venokārt ar producentu kom-
pānijas Hold for Plane Pictures 
starpniecību, ar kuŗu joprojām 
esmu saistīta.

Ko esi mācījusies? Latviešu 
sabiedrībā tevi pazīst kā dzie
dātāju – loma slavenajā “Eslin
genā”, solopartijas nozīmīgos 
Dziesmu svētku koncertos. Kā 
liec lietā savu vokālo talantu?

Skolā es apguvu aktieŗmākslu, 
un dažādos karjeras posmos 
esmu privāti mācījusies vokālu. 
Tomēr esmu atklājusi, ka vis la-
bākā izglītība ir bijusi darbošanās 
uz skatuves un filmēšanas lau-
kumā, mēģinājumos cieši sadar-
bojoties ar režisoriem, un mū -

niecei? Vai viņa tev ir kritiķe, 
atbalstītāja, skolotāja?

Mamma ir vienmēr bijusi 
visas trīs! Kad biju bērns,  viņa 
bija mana klavieŗu un balss 
skolotāja, bet, tā kā viņa ir mana 
māte, stundas ne vienmēr no -
ritēja pārāk gludi. Biju spītīga 

iedvesmas avots. Viņai ir tik 
daudz zināšanu un jutīguma 
attiecībā uz mākslu, un es esmu 
tik pateicīga, ka viņa ir vienmēr 
“manā stūrītī”.

Vai vēlētos piedalīties kādā 
Latvijas filmā – mums ir ļoti 
talantīgi režisori, un ir latviešu 
kinomākslas uzplaukums!

Tas būtu sapņu piepildījums! 
Latvijā uzņem tik krāšņas fil-
mas, un būtu gods kādreiz 
piedalīties. 

Varbūt tev ir kāda “sapņu 
loma”?

Man patīk spēlēt spēcīgas 
Šekspīra lomas (es savulaik 
spēlēju Brutu Jūlijā Cēzarā – tas 
bija fantastisks izaicinājums!), un 
es labprāt spēlētu Lēdiju Mak-
betu. Taču pēdējā laikā mani 
piesaista arī vienkāršākas lomas 
– saistītas ar problēmām, kas 
skaŗ mūs visus. Maigi stāsti. 
Klusi stāsti. Personīgi stāsti…

Ko tev nozīmē Latvija un būt 
latvietei?

Latvietība  vienmēr bijusi ļoti 
svarīga manas dzīves sastāvdaļa 
... valoda, mūzika, māksla, sa -
biedrība. Mūsu kultūras uztu-
rēšana un celšana ir ne tikai 
mūža darbs, bet arī gods. Pēdējie 
pāris gadi man ir bijuši mazliet 
grūti, nedzīvojot latviešu sabied-
rībā (augusi Filadelfijā un, dzī -
vojot savu pieaugušo dzīvi Lo -
sandželosā, es vienmēr biju ļoti 
iesaistīta), bet es atrodu veidus, 
kā saglabāt to latviešu liesmu. 

P.S. Julias balsi varat dzirdēt arī 
latviešu firmas Mádara Cosmetics 
reklāmās – skat.
https://youtu.be/cbp2lHFUpME
https://youtu.be/rxMfo2xSIX8

JULIU PLOSTNIEKS 
uzklausīja LIGITA KOVTUNA

Kamēr ikdienā cilvēki bieži 
aizbildinās ar laika trūkumu, 
žurnālistikā laiku ir daudz. Vis -
pirms, protams, jāpiemin mūsu 
pašu Laiks. Rīgā vēl iznāk mē -
nešraksts Rīgas Laiks. Pasaulē 
populārs ir amerikāņu iknedēļas 
žurnāls Time. Anglijas prestižākā 
avīze par laikiem saucas daudz-
skaitlī – The Times, bet vāciešiem 
ir nedēļas avīze Die Zeit. Šai 
laiku rindā tomēr neiederas 
Ai vara Kļavja (dz. 1953.g.) 
grāmata “Avota laiks”, jo ne vien 
tā nav periodisks izdevums, bet 
periodiskais, ko Kļavis apceŗ, 
saucās Avots, kamēr laiks attiecas 
uz laiku no 1986. līdz 1992. 
gadam, kad Avots ar Kļavi kā 
galveno redaktoru iznāca.

Avots bija literātūrai un kul-
tūrai veltīts izdevums – tāds kā 
mūsdienās Jaunā Gaita vai Do -
muzīmes, kam Maskava lika 
vienlaicīgi parādīties un attīs-
tīties vairākās t.s. padomju re -
publikās. Bija ticis lemts par 
diviem parallēliem izdevumiem 
katrā republikā – vienu vietējā 
valodā, bet otru krievu valodā. 
Saturs abās valodās daļēji, tomēr 
ne viscaur, varēja būt līdzīgs. 
Žurnāla iecerētais mērķis bija 
ciešāk saliedēt dažādās PSRS 

Gribēja pateikt vairāk nekā drīkst
Aivars Kļavis, “Avota laiks”, apgāds Zvaigzne ABC,2021.g.,344 lpp.

zikas režisoriem un vienmēr 
mācoties no citiem aktieŗiem. 
Māksla ir un paliek saistīta ar 
patiesu veidu atrašanu, kā sazi-
nāties ar cilvēkiem. 

Otrajā sezonā man būs iespēja 
dziedāt un spēlēt klavieres. Ar 
nepacietību gaidu, kad varēšu 

ietilpstošās tautības un vienot 
tās ap un ar priekšzīmīgo krievu 
tautu. Avota krieviskais brālis 
Latvijā saucās Rodņik. Pirmā 
numura metiens latviešu izde-
vumam bija 85 000, bet krievu 
izdevumam – 15 000, abi ar mūs -
dienām gluži nesalīdzināmu me -
tienu. eksemplārs maksāja 50 
kapeikas.

Avota ziedu laiks tātad bija 
Gorbačova sludinātās atklātības 
un pārbūves laiks, kas veicināja 
t.s. tautas atmodu Latvijā. Cen-
zūra, atsaukdamās uz elku dieva 
Ļeņina atziņām un postulātiem, 
vēl turpināja strādāt, tomēr 
Avota ļaudis, izmantodami jau-
nos vējus, izmēģināja iedabūt 
žurnālā ieskatus un patiesības, 
kādu paušana vēl pirms dažiem 
gadiem nebūtu šķitusi iedo mā-
jama. “Toreiz ikvienam sakarī-
gam rakstam bija zemteksts,” 
atceras Aivars Kļavis (133.lpp.). 
Kā labi zinām, tieši šo zemtekstu 
meklēšana, uziešana un slepus 
pārrunāšana ar uzticamiem 
domu biedriem bija tā laika 
latviešu inteliģences aizrautība. 
Tiklīdz iestājās runātā un rak-
stītā vārda brīvība, tā žurnāla 
tirāža tiktāl pamazinājās, ka 
Avots savu tecējumu dabūja 

pārstāt. Kļavis tagad atskatā uz -
lūko par žurnāla uzdevumu ro -
bežu paplašināšanu starp drīkst 
un nedrīkst, pārvietojot no ne -
drīkst kategorijas uz drīkst pakā-
peniski arvien vairāk vaļsirdīgu 
uzskatu un cerot, ka cenzori tos 
izlaidīs cauri. viņš savu žurnālu 
uzskata kā pārejas laika “ideo-
loģijas vakuuma aizpildītāju (82.). 
Būs nudien bijis ko pildīt, ja jau 
Latvijā toreiz bijusi tikai viena 
televīzijas un viena radio pro-
gramma.

Avota laika lasītājiem no bi -
jušās trimdas aprindām pasveši 
varētu šķist daudzi personāži 
gan no Kļavja atbalstītāju, gan 
oponentu vides, taču viņus prie-
cēs atsauces uz viņu labākiem 
paziņām ārzemēs. Citēts pozitīvs 
Avota vērtējums 1987. gada 16. 
oktobŗa Laikā. Vārdos nosaukts 
Linards Tauns, Aivars Ruņģis, 
Uldis Ģērmanis, Andrejs un 
Anšlavs Eglīši, Roberts Mūks, 
Lalita Muižniece un citi.

Īpaši amizanti ir lasīt nodaļu 
“Vienā gultā ar čekistu” (175.-
185.) par 1988. gada maijā Rie -
tumberlīnē notikušajām Padomju 
Latvijas kultūras dienām. Tur 
līdzās Kultūras sakaru komitejā 
ietilpstošajam Kļavim piedalī-

jušies arī “no Minsteres atbrau-
kuši latviešu jaunieši”. Tā kā 
drusku agrākos gados – 60-os 
un 70-os – arī es strādāju Min -
steres ģimnazijā, labi atceros, cik 
negātīvi mēs, toreizējā vidējā un 
arī vecākā paaudze, raudzījāmies 
uz jauniešu interesi uzņemt kaut 
kādus sakarus ar okupētās Lat-
vijas pārstāvjiem, kaut vai tikai 
lai apmierinātu ziņķāri. Tad nu 
jāsaka, ka Avota laikā autors 
drīzāk tiecas pavīpsnāt par savas 
delegācijas neveiklībām un 
maldu ceļiem un tai pašā laikā 
šķietami atzinīgi novērtēt Rie -
tumu jauniešu stingrību un 
uzdrīkstēšanos. Jau pirmajā Ber-
līnes naktī no atbraucējiem no 
austrumiem “pāris koŗa puišu, 
lieki laiku netērējot, aizstaigāja 
līdz netālu esošajam publiska-
jam namam”. Savukārt jaunieši 
no rietumiem, “pirmo reizi mūžā 
(redzot) dzīvu čekistu”, publiski 
birdina uz viņu jautājumus no 
visām pusēm, līdz panāca, ka 
viņš neuzkrītoši pamet zāli. 
“VDK pulkvedis bija nonācis 
auditorijas varā.”

“Kā jūs sauc? Kas tāds esat? Ko 
šeit darāt? Mēs gribam, lai no -
saucat savu vārdu! Kāpēc jūs 
atrodaties šeit?” Tā Minsteres 

jaunieši sauc cits aiz cita un cits 
pāri citam. Varbūt sava laika 
vecāku ar Minsteri saistītu pa -
audžu bažas, ka jaunos varētu 
būt inficējis sarkanais bacilis, 
bija nevietā?

Cik objektīvs un patiess savās 
atmiņās bijis Aivars Kļavis? To 
bijušajam trimdiniekam grūti 
izvērtēt. Iespējams, ka dažs viņa 
līdzstrādnieks, par kuŗu viņš 
pateicis ko negātīvu, liktu dažu 
citādu akcentu. Kļavis raksta, ka 
pirms 50 gadiem iestājies komū-
nistu partijā, bet pirms 30 ga -
diem no tās izstājies. Kāpēc 
izstājies, nav interesanti zināt, jo, 
komūnisma laika galam pienā-
kot, no partijas izstājās daudzi. 
Bet kāpēc iestājās? Īsti līdz galam 
neizklāstīti paliek apstākļi, kādos 
Kļavis tika izbalsots no Avota 
galvenā redaktora vietas.

Privāts pasmaidījiens. – Pirms 
sava Avota amata Kļavis vadījis 
Rakstnieku savienības Literā-
tūras propagandas biroju jeb 
LPB. Šis LPB saīsinājums arī 
manai sirdij tuvs, jo aptuveni tai 
pašā laikā dažus gadus vadīju 
Latviešu Preses Biedrības Aus-
trālijas kopu. Varbūt pienākas 
izteikt kollēgam kolleģiālu svei-
cienu?

“atrast” varones balsi un stilu, 
nevis tikai savu.

Kāda ietekme uz tavu profe
sijas izvēli mammai – pazīsta
majai diriģentei Guntai Plost

meitene! Bet savā karjērā, uzticos 
viņas viedokļiem un ieteikumiem 
un vienmēr novērtēju viņas iegul-
dījumu. Mamma vienmēr ir 
bijusi ne tikai atbalsts, bet arī 
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Imants 1990. gadā ar māsīcām Zigrīdu Saliņš un Ingridu Jēkabsons Austrālijā ar manu 
krustmāti Mildu Krulls, brālēnu Pauli Krulls

L A T V I E Š U  L I K T E Ņ S T Ā S T I

(Turpināts 7.lpp.)

ILMĀRS H. DAMBERGS

Latvijas Rietumkursas aug-
stienes daļā Ventas kreisajā 
pusē, atrodas Nīgrandes pa -
gasts. Vārdam “Nīgrande” 
esot divas nozīmes – kuršu 
valodā – “kalna mugura” jeb 
lībiešu “stāvkrasts”. Pagasts 
šajās dienās ir viens no Saldus 
novada administrātīvajām 
ter   ritorijām.

Kad 1834./35. gadā lat vie-
šiem Kurzemē sāka dot vār-
dus, kā esam izpētījuši, mūsu 
plašā ciltskoka visvecākais 
zināmais vārds – Janševskis 
tika dots tikai Nīgrandē.

Divus brāļus – Frici (ģimenē 
saukts Ansis) un Krišu uz -
skatām par ciltskoka priekš-
tečiem. Esam uzzinājuši, ka 
viņiem tēva vārds bija Jānis. 
No Latvijas Nacionālā archīva 
ir saņemtas ziņas, ka Jan-
ševsku ģimene 19. gadsimta 
otrā pusē dzīvoja dažādās 
Tukuma apriņķa muižās. 
Es  mu lepns, ka viņi, gan 
būdami kalpu cilvēki, bijuši 
kārtīgi latviešu zemnieki. 
Piederēja Kandavas luterāņu 
draudzei.

No archīva pētījuma uzzi-
nām, ka Fricis dzimis Nīg-
randē ap 1832. gadu. Tajā 
laikā kā kalpu puisis Aizdzires 
muižas “Mustenu” mājās, 
salaulāts 1862. gada 28. ok -
tobrī ar “Mustenu” mājas 
dienestmeitu Nezi (ģimenē 
saukta Agnese) Zanderi.

Ģimene, dzīvojot un strā-
dājot Kandavas apkārtnē, svē-
tīta ar vienpadsmit bērniem – 
sešiem dēliem un piecām 
meitām. Divi dēliņi gan mirst 
ļoti jauniņi.

Ar šo rakstu nedomāju 
apskatīt visu plašo Janševsku 
saimi. Pastāstīšu vien par 
divām māsām – manu vec-
vecmāmiņu Annu un viņas 
māsu – ģimenes pēdējo bērnu 
Sofiju, dokumentā nosaukta 
Sapa. Anna, ģimenē otrais 
bērns, bet pirmā meita, pie-
dzima 1865. gada 24. janvārī 
Aizdziras muižas “Pitriku” 
mājās. Sofija piedzima 1884. 
gada 9. janvārī Kukšu muižas 
“Depju” mājās. Tātad abām 
māsām it vairāk nekā astoņ-
padsmit gadu starpība.

Šī raksta turpinājums galve-
nokārt ir par Sofiju un viņas 
pēcnācējiem.

Sofija apprecas ar Kasparu 
Kauki. Viņu ģimenē, dzīvojot 
Ragaciemā, 1911. gada 23. ok -
tobrī piedzimst Anna Lizete 
Elza Kauke. Ģimenē vēl trīs 
bērni. Anna Lizete apprecas 
ar Jāni Zakalauski, vietējo 
zvejnieku. 1933. gada 3. maijā 
ģimenē piedzimst Imants – 
mans otrās pakāpes brālēns. 
1940. gada beigās ģimene 
maina uzvārdu. Ģimenes 
draugs Jānis Liepiņš, (“Latvija 
Amerikā”, 2021. gada 17. 

Mans brālēns – Imants Ziedonis
aprīlī) apraksta, ka: “Dzejnieka 
tēvs, iesniegdams dokumen-
tus uzvārda maiņai, nav jau 
arī vairs norādījis sava tēva 
četrus uzvārdus, tikai pēdējo. 
Cik labi darījis Jānis Ziedonis, 
ka mums tagad ir dzejnieks ar 
skaistu vārdu un uzvārdu!”

Manas puses sence, vecākā 
māsa Anna apprecas ar Pēteri 
Cīruli, kalpa puisi no Kukšu 

Anna apprecēja kādu Kras-
lovski (Kraslavski) un pārcēlās 
dzīvot Kalnciema apkārtnē 
pie Tīreļpurva. Vēsturnieki 
raksta, ka pie Kraslovsku 
mājām Ziemassvētku kauju 
laikā krita pirmie trīs latviešu 
strēlnieki. Savu apmeklējumu 
iesākām Pumpuros. Gājām 
līdz Lielupes krastmala. Vec-
māmiņa Ede sasauca laive-

pagāja visa nakts, bet, skato-
ties ceļa kartē, viņiem bija 
jābrauc gaŗām Mellužiem. 
Nākošā dienā pa gaismu tas 
pats ceļš atpakaļ uz mājām. 

Ciltskoka pēcnācēji – mūsu 
ģimene – dzīvoja Amerikā. 
Vecmāmiņa Ede aizceļoja 
līdzi jaunākai meitai Mildai 
uz Austrāliju. Sofija un Zie -
doņi dzīvoja Latvijā un pār-

ļoti pateicīga par kādām 
zālēm no Amerikas. Lasot un 
pārlasot šo vēstuli, liekas, ka 
kāds kontakts iepriekš tomēr 
jau ir bijis.  

Man zināmais nākamais 
kontakts ir 1982. gada vēstule, 
kur māsīca Brigita Muzikante 
(ģimenē saukta Gita) vēstulē 
apraksta manai mammai 
(Gitas krustmātei) Latvijas 
apmeklējumu. Muzikanti tajā 
laikā dzīvoja Saūda Arabijā, 
kur Gitas vīrs Andrejs strādāja 
par inženieri pie pasaul sla-
venās Bechtela būvfirmas. 
Vēstulē aprakstīta tikšanās ar 
Imantu. Gitas vārdiem: “Pava-
dījām jaukas stundas. Viņš 
mums stāstīja par vecomāti 
Sofiju. Arī apskatījāmies veco 
foto albumu.” Tātad Gita 
zināja par Ziedoņiem, un 
noteikti kāda iepriekšēja 
sarakstīšanās ir bijusi, vismaz 
no Austrālijas radu puses. 
Gan jau bija arī kāda paciņu 
izmaina. 

Daļa no šo rindu lasītājiem, 
iespējams, zina, ka 30 gadus 
dienēju ASV armijā – no 
1954. gada septembra līdz 
1984. gada jūnijam. Padomju 
okupācijas laikā mani vecāki 
slēpa ziņas par manu dienes-
tu, kad sarakstījās ar tuviem 
radiem Latvijā. Jāmin gan, ka 
mammai lielākā daļa sarak-
stīšanās bija ar vectēva Paula 
Kodola jaunāko māsu – ģi -
menē sauktu “tante Annija”.

Iespējams kāds no lasītājiem 
atcerēsies, ka Imantam Zie -
donim bija sirds operācija 
Čikāgā 1991. gadā. Izvese-
ļojies, 22. septembrī Imants 
Čikāgā noturēja dzejas vaka-
ru, kas bija ļoti labi apmeklēts. 
Lasīju, ka viņš jau iepriekš, 
1987. gadā ir uzstājies Čikāgā. 
Šoreiz, pēc divarpus mēnešu 
prombūtnes, viņš ar dzīves-
biedri aktrisi Ausmu Kantāni 
30. septembrī atgriezās Lat vi jā, 
sirsnīgi sagaidīts ar ziediem.

Neesmu speciālists aprakstīt 
brālēna talantu, spējas un sa -
sniegumus literātūrā, tomēr 
varu rakstīt par viņa interesi 
un panākumiem mūsu dzim-
tenes dabas kopšanā un 
spodrināšanā.

Kā jau minēju, Imants savu 
bērnību pavadīja Rīgas jūras 
līča krastmalā, zvejnieku vidē. 
Pārlasot viņa bērnības at  mi-
ņas, tomēr viņam lauki un 
daba patika vairāk nekā jūra. 

1975. gada 19. oktobrī sa -
pulcējās Imanta domu biedri, 
un šis datums uzskatāms par 
dibināšanas dienu tā sauktajai 
“Ziedoņa koku grupai” jeb 
“Dižkoku atbrīvošanas” kus-
tībai. Patriotiski domājoši 
cilvēki pārņēma savās rokās 
Latvijas dabas veidošanu, 
atņemot to tā laika varai. 

muižas. Viņiem 1888. gada 
14. decembrī, strādājot Jaun-
moku muižā (netālu no Tu -
kuma), piedzimst mana vec-
māmiņa Ede. Viņa 1911. gadā 
Tukumā apprecas ar Pauli 
Aleksandru Kodolu no Alsvi-
ķiem, Vidzemē. Esmu viņu 
mazdēls, dzimis 1932. gadā 
Jūrmalā, Jaundubultos, des-
mit mēnešus pirms Imanta. 
Dažādu iemeslu dēļ mamma 
Ella un tēvs Indriķis izšķīrās, 
kad biju apmēram septiņus 
gadus vecs. Viņa kādu laiku 
strādāja Rīgā, un vecmāmiņa 
Ede audzināja brāli Ēriku un 
mani. Imants savu bērnību un 
agros skolas gadus (kopīgi ar 
Noru Ikstenu), ir aprakstījis 
ļoti interesantā 2006. gadā 
izdotā grāmatā “Nenoteikta 
Bija”. Tajā viņš arī plašāk 
izsakās par savu vecmāmiņu 
Sofiju un pārējiem ģimenes 
locekļiem.

Agrā bērnība mums abiem 
ir katram īpaši sava. Imants 
uzauga Ragaciemā, zvejnieku 
ciemā. Es – Mellužos. Domāju, 
ka mana bērnība bija ļoti 
viegla. Savu vecvecmāmiņu 
Annu atceros saticis tikai 
vien reiz. Vācu okupācijas laikā 
vecmāmiņa Ede, apciemojot 
savu māti, paņēma mani un 
brāli Ēriku sev līdzi. Vec vec-
tēvs Pēteris Cīrulis bija miris 
samērā jauns, un vecvecmāte 

nieku, kuŗš mūs pārcēla pāri 
Lielupei. Turpinājām gājienu, 
līdz nonācām pie Tīreļpurva. 
Vecmāmiņa ar gaŗu koku 
bikstināja purva malā pāris 
vietas, līdz atrada zem ūdens, 
no stingriem žagariem taisītu 
teku jeb tiltiņu. Tā tikām pur-
vam pāri. Mēs ar Ēriku lē  kā-
jām pa vēl nepilnīgi aizau g u-
šām Ložmetējkalna Ziem-
svētku kauju tranšejām, līdz 
nonācām pie Kraslavsku 
mājām. Gadus vēlāk mājas 
esot nodegušas, bet netālu ir 
uzcelta jauna māja.

Mūsu ģimene, atstājot Lat-
viju 1944. gada oktobrī, bija 
spiesta aprakt mantas, ieskai-
tot fotografijas, cik nu daudz 
tās bija. Starp tām, kas atrodas 
mūsu rīcībā, ir dažas, kur var 
skatīt kādas svinības – laulības 
vai iesvētības. Diemžēl tajās 
klātesošie aculiecinieki sen 
jau Mūžībā. Jāsaka arī, ka, 
augot kā puikām, bija citas 
intereses, nevis pētīt bildes un 
meklēt kādu omītes seju. Vai 
starp abu māsu pēcnācēju 
ģimenēm nemaz nebija kāda 
kontakta? Es nespēju dot tiešu 
atbildi. Imants savās bērnības 
atmiņās min, ka mamma viņu 
ņēmusi līdzi, braucot uz tirgu 
pārdot žāvētās zivis. Lai no 
rīta nokļūtu Āgenskalna tirgū, 
no Ragaciema bija jāizbrauc 
jau iepriekšējā vakarā. Ceļā 

cieta smagos okupācijas ga -
dus. Imanta tēvs, Jānis, tiek 
izsūtīts 1949. gadā. Imants 
raksta: “Tētiņš bija Ulmaņa 
aizsargs.” Mums, dzīvojot brī -
vajā pasaulē, tomēr bija liela 
interese par notikumiem un 
dzīvi okupētajā dzimtenē. 
Mamma man atstāja atmiņu/
piemiņu klades ar avīžu un 
žurnālu izgriezumiem, Ziem-
svētku kartītēm no Latvijas, 
publicētiem Imanta dzejo-
ļiem, un citām lietām. Starp 
avīžu izgriezumiem ir ziņas 
par Imantu. Lasu, ka viņš 
1978. gadā uzstājies Kolum-
bijas universitātē. Mamma 
bija audiencē, bet man vēlāk 
stāstīja, ka “neesot bijusi dūša” 
iepazīties ar slaveno radi-
nieku. Žēl! Starp vecmāmiņas 
Edes atstātajām vēstulēm at -
radu vienu, ko uzskatu par 
pirmo man zināmo ziņu. 
1957. gada marta beigās vai 
aprīlī viņa saņēma vēstuli no 
Latvijas. Tajā Imanta mamma 
Anna Lizeta raksta, ka Edes 
māte Anna (mana vecvec mā-
miņa) 92 gadu vecumā, pār-
nākusi dzīvot no Kalnciema 
apkārtnes pie savas jaunākās 
māsas Sofijas Ragaciemā, bet 
aizgājusi Mūžībā 3. martā. 
Anna Lizeta arī min, ka viņas 
24 gadus vecais dēls Imants 
jau piecus gadus slimo ar 
plaušu tuberkulozi. Viņa būtu 
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Atpūšamies pēc Ložmetējkalna apmeklējuma. Imants, māsīca Gita Muzikants un Ausma 
Kantāne, (domājams 1999. gadā)

Imants un es Rīgā, 1993. gada jūlijā

(Turpināts no 6. lpp.)

Mans brālēns – Imants Ziedonis

Vairāk nekā desmit gadus 
Imants ar saviem domu-
biedriem apbraukāja Latviju, 
atrada un sakopa dižkokus, 
meklēja piemiņas vietas un 
saglabāja skaistus dabas vei-
dojumus un godināja ap -
koptas lauku sētas. Šis viņa 
dzīves posms ir aprakstīts 
1992. gadā izdotā grāmatā 
“Tutepatās”. Esmu apmeklējis 
pāris šīs vietas un varu liecināt 
par lielo un svētīgo darbu, kas 
padarīts.

Mammas māsa un mana 
krustmāte Milda Krulls, kā 
jau minēju, “dīpīšu laikā” no 
Vācijas pārcēlās dzīvot uz 
Austrāliju un bija pirmā no 
mūsu ģimenes, kas atjaunoja 
sakarus ar Ziedoņiem. Abi – 
Imants 1990. gadā un viņa 
dēls Rimants, arī dzejnieks un 
žurnālists, viesojās Austrālijā. 

Dzimto zemi pirmoreizi pēc 
1944. gada izceļošanas apcie-
moju 1992. gada novembrī, 
būdams ASV Nacionālās Gvar-
des (U. S. National Guard 
Bureau) biroja šefa – ģene-
rālleitnanta Kanoveja (LTG. 
John B. Conaway) latviešu va -
lodas tulks. Jāmin, ka ģenerālis 
bija pirmais tik augstas pa -
kāpes ASV Bruņoto spēku 
pār stāvis Baltijas valstīs. 

Apmēram pusgadu vēlāk 
kopā ar savu “tiešo priekš-
niecību” Veru 1993. gada 
jūnijā viesojāmies Latvijā. 
Bijām nolēmuši apmeklēt 
XXV Vispārējos Dziesmu un 
deju svētkus. Otrs iemesls bija 
ielūgums piedalīties 1. Pasau-
les Latviešu virsnieku saietā. 
Mēs ielidojām 20. jūnijā, un 
mūs sagaidīja Valdis Pavlov-
skis, krustmāte Milda un vēl 
citi. Valdis arī sagādāja nakt-
smājas tā laika Saeimas de -
putātu viesnīcā. Nākošās die -
nas bija aizņemtas ar virsnieku 
saietu, pēc tam apciemojot un 
baudot radinieku viesmīlību, 
kā arī apmeklējot bērnības 
atmiņu vietas. Dziesmu svētki 
bija pilnā spēkā. 2. jūlijā bei-
dzot satiku savu slaveno brā -
lēnu. Satikāmies pie Raiņa 
pieminekļa. Kā atceros, viņš 
minēja, ka viņu dzīvoklis Zaļā 
ielā esot “apgādāts” ar no  klau-
sīšanās ierīcēm. Sirsnīgās pār-
runās viņš mūs izvadīja pa 
Rīgu. Nākamais mūsu Latvijas 
ceļojums bija 1996. gadā. Rīgā 
ielidojām 13. jūnijā. Mani un 
Veru sagaidīja Imants un viņa 
meitas Baibas vīrs – znots 
Gunārs Jansons. Satiku atkal 
savu slaveno brālēnu. Sirsnī-
gāka sapazīšanās notiek ne -
dēļu vēlāk, 28. jūnijā, kad 
esam ielūgti Imanta un Aus-
mas Kantānes rīkotās “Put-
raim desu vakariņās” Zem ga-
les restorānā Dzirnavu ielā. 
Kopā bijām samērā liela grupa 
– radi no Latvijas, Amerikas 
un Austrālijas, jo tajā laikā 

mana krustmāte Milda arī 
viesojās Latvijā. Ausmu jau 
biju saticis Dailes teātrī pēc 
izrādes “Bīstamie sakari” 
(Dangerous Liasons), kur viņa 
tēloja marķīzes de Mertejas 
lomu. Vēl jāmin ciemošanās 
Ziedoņu jaukajās vasaras 
mājās Murjāņos. Svinējām 
viņa vārda dienu. Klāt bija arī 
kāds ducis viņa laika un domu 
biedru. Atmiņā palicis, ka 
tiem nebija nekādas intereses 
par Amerikas viesiem, bet ļoti 

kamēr bijām kopā, Imants 
bija žirgts, taču ātri nogura. 
(Piezīme – no šīs ciemošanās 
Laiks 2008. gada 18.-24. ok -
tobŗa numurā ir fotografija.)

Tad pienāca 2013. gada 27. 
februāŗa sēru vēsts. Brālēns 
Imants bija aizgājis Mūžībā. 
Bēŗu dievkalpojumā Rīgā un 
apbedīšanā Ragaciemā mūs 
visus, ārpus Latvijas radu 
saimi, pārstāvēja māsīca Bri -
gita ar savu vīru. Andreju 
Ziedu un piemiņu vietā sazie-

tavas dzīvesvietas. Tu gan jau 
biji medmāsu uzraudzībā, bet 
dūšīgi turējies. Atgriezies Ame-
rikā, grāmatu izlasīju uzreiz. 
Vienā otrā vietā man likās, ka 
mums vienāda domāšana. 
Gadus vēlāk, blakus Tavam 
ierakstam, dabūju arī Noras 
Ikstenas parakstu.

2015. gada augustā rīkotais 
“Janševsku ciltskoka” saiets 
Kolkā, Imanta meitas Baibas 
un znota Gunāra Jansona 
viesmīlīgajā viesu namā “Vī -

toli”. Kopā sanācām vairāk 
nekā 70 ciltskoka atvases. Tur 
godinājām arī Imantu. Saietas 
galvenā “lokomotīve”, ar Bai -
bas un Viļņa Janševska palī-
dzību, bija Ingrida Ručevska. 
Ingridas vecvecmāte ir Jan -
ševsku ceturtā meita Marija, 
dzimusi 1882. gadā un pre-
cējusies ar Eduardu Klāsonu.

Dzīves apstākļu un lielo 
attālumu dēļ mēs nevarējām 
satikties daudz biežāk. Imants 
savulaik ierosināja apciemot 
Ložmetējkalnu. Tur satikām 
viņa draugu Voldemāru Birz-
nieku, tolaik Klīves mež nie-
cības mežsargu, Birznieks 
Lož metējkalna apkārtnē uz -
sāka strēlnieku kapu kopšanu, 
ar draugu un domubiedru 
palīdzību, tostarp Imantu un 
“Dižkoku atbrīvošanas” gru-
pu, vēstures skolotāju Odiseju 
Kostandu, skolēnu grupām, ir 
uzstādījuši 15 piemiņas ak -
meņus, 50 norādes par Ziem-
svētku kauju vaļņiem, grā-
vjiem, zemnīcām un nocieto-
jumiem. Mēs izbraucām un 
izstaigājām visas astoņu lat-
viešu strēlnieku pulku kaujas 
izeju vietas. Vienreizēji! Cik 
daudz ir tādu, kam šāda 
iespēja tiek dota. Paldies Tev, 
brālēn! Un uz redzēšanos, līdz 
tiekamies atkal!

LAIKA GRĀMATA 
PIEDĀVĀ

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

St. Petersburg, Florida 33715

Grāmatas klajā nākšanu atbalstījusi Liepājas dome, 
Liepājas Rotary klubs, Žaņa Lipkes memoriālais mūzejs 

Rīgā, kā arī Kluso varoņu fonds. 
Cena USD 45,

interesēja mana atvestā skoča 
pudele. Imants mums vēlāk 
parādīja Ausmas apmēram 
simt lāču un lācīšu kollekciju. 
Iespaidīga bija arī Ausmas ļoti 

platā un gaŗā, domāju, Liel-
vārdes sarkanbaltā josta, kas 
karājās no otrā stāva līdz 
grīdai.

Gadi pagāja. Imanta veselība 
pasliktinājās. Apmainījāmies 
ar vēstulēm un kartītēm, gal-
venokārt Ziemassvētkos. Vēl 
vienu reizi kopīgi ar Muzi-
kantiem 2008. gada 16. jūlijā 
apciemojām Imantu un 
Ausmu sanatorijā Majoros. 
Ilgi nevarējām ciemoties, bet 

doto naudas summu izlie-
tojām, sagādājot stipendiju 
Arnim Koroševskim viņa 
baltu filoloģijas maģistra stu -
dijām. Brālēna kapavietu 

2015. gadā apmeklēju kopā ar 
Imanta māsu Anitu Bumburi. 
Lai Tev, brālēn, vieglas smil-
tis! Varu vien iedomāties, kā 
Tava dvēsele un gars brīvi 
lidinās pa Ragaciemu un 
apkārtni, kā Tu to apraksti 
savās atmiņās “Nenoteiktā 
Bija”. Vai Tu joprojām sāc 
savu lidojumu no tā šķūņa? 
Grāmatu Tu man uzdāvināji, 
kad 2006. gadā tikāmies Tavā 
mīļākajā restorānā, netālu no 
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MAIJA STRĒLNIEKS Ziemsvētki Milvokos

Ziemsvētku tirdziņš Indianapolē

Šajos Ziemsvētkos, atšķirībā 
no iepriekšējā gada Ziemsvētku 
laika, kad pandēmijas dēļ 
iespējas bija ļoti ierobežotas, 
Milvoku latviešu ev. lut. Sv. 
Trīsvienības draudze ar patei-
cību un prieku nosvinēja gads-
kārtējos Ziemas saulgriežu 
svēt kus. Par to, ka svētki  varēja 
notikt, pirmām kārtām jāpa-
teicas mūsu izcilajam draudzes 
priekšniekam Andrejam Jun-
gem, kuŗš visā smagajā laikā  
laikā gādāja, lai neviens drau-
dzes loceklis nejustos atstāts vai 
aizmirsts. Viņš mudināja darīt 
visu iespējamo, lai drau dzes 
dzīve atgrieztos ierastās sliedēs. 

tas nav jādara. Lai nodrošinātu, 
ka piparkūku nepietrūkst, tās 
pat iepriekš jāpasūtina. 

Tirdziņam sekoja draudzes 
Ziemsvētku sarīkojums, kas 
iesākās ar Ildzes Rudzītes rak-
stīto bērnu ludziņu, ko iestu-
dēja archibīskape Lauma Zušē-
vica un Dr. Astrīda Kaugura. 
Ludziņā piedalījās visjaunākie 
bērni – Elsie Zušēvica, Nikolajs 
un Paulis Rudzīši, kā arī 
draudzes jaunieši Andris Carr, 
Amalija Junge, Krišjānis Kau-
gars un Roberts Osis. Paldies 
visiem par gatavību iepriecināt 
draudzes locekļus!

Pēc tam bija svētbrīdis māc. 

Jāņa Gintera vadībā, kam se -
koja draudzes koŗa/ansambļa 
priekš  nesums. Trīs dziedātās 
Ziem svētku dziesmas skanēja 
spēcīgi un iejutīgi. Koris sekoja 
vadī tājam māc. Jānim Ginte-
ram, un koŗa un klausītāju 
sajūsma raisīju patiesu  prieku! 
Svētku sajūtu kāpināja aici-
nājums ko pīgi nodziedāt 
visiem labi zināmās Ziemsvētku 
dziesmas. 

Un drīz atskanēja spēcīgs 
klauvējiens pie nama durvīm – 
bija ieradies Ziemsvētku vecītis 
ar lielu dāvanu maisu. Bērni 
devās tās saņemt ar pateicību 
un prieku. Paldies arī Eduar-

dam Petrovskim par atjautīgo 
iesaistīšanos! 

Tad visi kopā  baudījām silto 
vakariņu bagātīgi klāto galdu,  
saldo ēdienu gardumus, kam 
sekoja mantu izloze, loterija. 
Vēlreiz paldies Kaijai Petrovskai 
un dāmu komitejas loceklēm ar 
palīgiem par tik brīnišķīgi 
sagatavoto mielastu, kā arī 
Andrejam Jungem!  Visa lejas 
telpa bija skaisti izdaiļota, un 
par to paldies Vilnim Strēl-
niekam ar palīdzi.

Svētdienā, 12. decembrī, no -
tika draudzes tradicionālais 
dāvanu un ēdienu došanas 
dievkalpojums. Jau vairāk nekā 

Latviešu sabiedriskā centra 
valde aicināja gan biedrus, gan 
ciemiņus uz Ziemsvētku tir-
dziņu 11. decembrī. Pēc ie  priek-
šējās nakts briesmīgo vie  suļu 
plosīšanās blakus pavalstī 
Indianapolē diena bija tumša un 
brāzmaina. Lauzti koki, sakrituši 
zari. Toties Centrs, ciemiņiem 
piebraucot, pavērās gaišs un 
viesmīlīgs. Svētku tir  dziņa tra -
dicija Centrā piekopta daudzus, 
daudzus gadus. No samērā pie -
ticīga sākuma tir  dziņš, ga  diem 
ejot, izvērties par patīkamu iz -
klaidi gan mums, biedriem, gan 
vietējai publikai. Tirdziņā bija 
iespējams iegā dāties gan pīrā-
dziņus, gan pi  parkūkas un citus 
labumus svētku priekam, pasē-
dēt izvei dotā kafejnīcā “Rīga”. 
Sarīko jums vienmēr piesaistījis 
arī tirgotājus, kas piedāvājuši 
gan rotas, latviskos un Ziem-
svētku laikam piemērotos izstrā-
dā ju mus. Iepriekšējos gados 
diem  žēl arī tirdziņšs bija pieklu-
sis. Jautājums šogad – vai vispār 

valde tirdziņu spēs sarīkot. Jau 
18. novembŗa piemiņas brīdi 
valde bija spiesta atcelt, jo deju 
kopas “Jautrais Pāris” dejotājus 
bija skāris vīruss. Vēl arī Centra 
dāmu komitejas ilggadīgās va  dī-
tājas Marijas Sventeckas aiz  ie-
šana ,,pensijā”, līdz ar ko darbību 
izbeidza arī viņas va  dītā dāmu 
komiteja. Izlēmusi sarīkojumu 
neatsaukt, īsā laikā valde ar 
palīgiem sagatavoja visu, kas bija 
nepieciešams, lai tirdziņš izdo-
tos. Vajadzēja saru nāt tirgotājus, 
darbiniekus, kas pagatavotu visu 
vajadzīgo ,,Rīgas” kafejnīcai, iz -
dekorēt telpas utt. Kafejnīcā 
netrūka nekā. Šogad interesants 
jaunums bija poļu, lietuviešu un 
igauņu kopienu stendi. Liels 
paldies valdei, visiem palīgiem, 
kā arī tiem biedriem un cie  mi-
ņiem, kas tik nejaukā dienā 
ieradās Centrā un palīdzēja 
uzturēt mūsu iemīļoto tradiciju. 
Uz redzēšanos nākamā gada 
Ziemsvētku tirdziņā LSC telpās!

E.V.K

20 gadus draudzes locekļi tiek 
aicināti atnest bērnu mantiņas, 
dāvanas un ēdienus, kas tiek 
nodoti labdarības organizā-
cijām. Dievkalpojumu vadīja 
māc. Jānis Ginters, uzrunu 
bērniem teica archibīskape 
Lauma Zušēvica. Bērni tika 
aicināti sanest ziedotās dāvanas 
zem eglītes. Šis pasākums pa -
līdz bērniem piedzīvot došanas 
prieku. Gadu gaitā bērni tiešām 
saprot, cik labi ir saņemt 
dāvanas, bet labi  arī tās dāvināt 
citiem bērniem! 

Šogad jo sevišķi jāpateicas 
draudžu locekļu devīgajām 
sirdīm – 1000 mārciņu ēdiena 
Milvokos tika ziedoti “Hunger 
Task Force”. 

Jau oktobrī draudze piedzī-
voja “pirms Ziemsvētku prie-
ku”, savācot bērnu mantiņas un 
dāvanas, kuŗas visas tika no -
sūtītas mūsu Baznīcas drau -
dzes svētdienas skolai Latvijā. 
Paldies Dievam, dāvanas no -
nāca Latvijā pirms Ziemsvēt-
kiem! Pateicoties devīgiem 
draudzes locekļiem un darba 
grupas “Talcinieki Latvijai” da -
lībniekiem, visiem bija kopējs 
prieks par iespēju piedalīties, 
lai Kristus mīlestības garā dotās 
un dalītās dāvanas nestu 
svētību gan Milvokos, gan 
Latvijā! 

Draudzes tradicionālais Ziem-
svētku tirdziņš notika sestdien, 
11. decembrī. Jau vairākus mē -
nešus dāmu komitejas priekš-
nieces Kaijas Petrovskis vadībā 
dāmas bija cepušas piparkūkas, 
lai tās pārdotu tirdziņā. Bija arī 
citi gardumi,  ko iegādāties un 
svētkos dāvināt. Tirdziņa da -
tums tiek izsludināts plašākai 
sabiedrībai, un to apmeklē arī 
kaimiņi un it visi, kam garšo 
piparkūkas. Tirdziņa sākuma 
gados vajadzēja dot piparkūkas 
nogaršot par brīvu, bet tagad 
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L AT V I JA  D I E N U  R I T Ē J U M Ā

(Turpinājums 10. lpp.)

     

S P I L G T S  C I TĀT S

Žurnālā IR  intervijā Ministru prezidents Krišjānis Kariņš ai -
cina pirms omikrona viļņa katram pašam sevi pasargāt ar vakcī -
nu un dalās pārdomās par vienu  no šābrīža aktuālajiem jautā-
jumiem – iespējamo Krievijas uzbrukumu Ukrainai. Sniedzam 
nelielu fragmentu no intervijas.   

Krišjānim Kariņam jautāja: Kādai 
jābūt NATO reakcijai uz Putina 

ultimātu par PSRS ietekmes sfē
ras atjaunošanu? Ko Lat vi ja 
dara šajā jautājumā?

Latvija aktīvi piedalās visos 
forumos ar Eiropas Savienības 
un NATO partneriem. Līdz 
šim visa Rietumu pasaule – 

Ei  ropa, NATO, tai skaitā ASV – 
ir bijusi vienota un runā vienā 

balsī – nevajag uzbrukt Ukrainai, 
Ukrainai ir tiesības uz savu robežu 

neaizskaramību, un, ja notiks uzbru-
kums, būs smagas ekonomiskās sekas.

Kādas tieši – iesaldēs miljardus oligarchu kontos, atslēgs Krie
viju no SWIFT? 

Visas opcijas ir uz galda, tajā skaitā Nord Stream 2 neatvēršana. 
Vai vēl ir iespējams apturēt Kremļa lēmumu sākt uzbrukumu?
Viss ir iespējams. Grūtākais visā šajā situācijā ir milzu asimetrija. Jo 

Krievijai ir kodolieroči, un tā labi saprot, ka neviens neies tai uzbrukt. 
Arī Donbasa ieņemšanā artilērija šāva no Krievijas terri torijas, labi 
zinot, ka ukraiņi neatbildēs, lai nebūtu atklāts kaŗš ar Krieviju.

Mēs kā demokratiska valsts paši esam dziļi ieinteresēti, lai demo-
kratija Ukrainā nostiprinās. Jo demokratijas aizstāvība ir kollektīvā 
aizstāvību, jo alternatīva demokratiskai valstij ir imperija. Un 
diezin vai tā būs Latvijas imperija pār Ziemeļeiropu. Tā būtu kāda 
cita imperija, kuŗas daļa būtu Latvijas territorija, kā vēsturiski tas 
ir bijis. Tāpēc cīņa no mūsu puses ir tiešām īsta, mēs sniedzam 
visāda veida palīdzību Ukrainai, Gruzijai.

Tas ir mūsu laiku lielais jautājums, kas notiks ar pašu Krieviju. 
Vai tā varēs un būs gatava pārveidoties par nacionālu valsti, kas 
jutīsies ērti savās robežās. Putinam vēl ir imperiālistiskā domāša -
na. Savā laikā Hitlers runāja par vācu “telpu”, Putins līdzīgi runā 
par “krievu telpu”.

Putins draud ar “militāru atbildi” uz NATO it kā apdrau
dējumu Krievijai. Vai ir manīta Krievijas militārā aktīvitāte pie 
Latvijas robežas?

Nav novērota. Un arī aktīvitāte uz Baltkrievijas robežas tiek rak-
sturota kā stabila. Protams, mūsu bruņotie spēki un robežsargi ir 
nemitīgā kontaktā ar sabiedrotajiem. Situācija visu laiku tiek 
uzraudzīta. (..)

Vai jūs kandidēsiet Saeimas vēlēšanās un vai būsiet partijas 
kandidāts premjērministra amatam?

Es par to esmu domājis. (..)
Vai būsiet partijas kandidāts premjērministra amatam.
Man ir interese turpināt. No tā izriet, ka droši vien kandidēšu. 
Kādu rezultātu vēlēšanās jūs prognozējat Jaunajai Vienotībai, 

ja valdība nostrādās visu atlikušo Saeimas pilnvaru laiku?
Es neesmu zīlnieks, varu tikai teikt – ja man dod iespēju, es darī-

šu visu, lai īstenotu tās programmas un projektus, ko esam uzsākuši. 
Ja vēlētāji to ņems pa labu, gan jau nobalsos.

Vēlēšanas, kā es vispār tās saredzu – mūsu valstī tādā ziņā nekas 
daudz nav mainījies trīsdesmit gados. Aizvien Saeimā ir vismaz 
viens spēks, un, iespējams, nākamajā būs vairāki spēki, kuŗi nepie-
krīt mūsu pamata kursam, kas ir uz Eiropu orientēts, ir uz atvērto 
tirgu orientēts, nav uz Austrumiem orientēts. Man ir svarīgi arī 
personīgi, arī ģimenes dēļ, ka mēs noturamies uz šā ceļa. Es vēlos 
dzīvot valstī, kas ir daļa no Eiropas Savienības.

Lai to panāktu, mums valstī ir vajadzīgas divas lietas – laiks un 
miers. Izklausās banāli, bet tā tiešām ir. Jo ilgāk mums ir miers, tai 
skaitā polītiskais miers, jo var pieņemt lēmumus un mūsu uzņēmēji 
un radošie cilvēki var attīstīties. Nākamgad mēs ieliekam beidzot 
zinātnei 32 procentu pieaugumu. Un, ja mēs to turpinām, tad četru 
gadu laikā mums jau varētu būt nopietna financējuma zinātnei 
baze. Ar augstskolu reformu, kas ir faktiski īstenota, un ar vairāk 
naudas mēs reāli varētu arī iesaistīt vairāk profesorus, augstākas 
kvalitātes profesorus, kas cels studentus uz augšu, un visa tā lieta 
aizies. Bet tam ir vajadzīgs laiks un miers, lai mēs to visu varam 
īstenot, tātad pamatkursa noturēšanu.

Zinu, ka citi polītiķi nepiekrīt tam pamata virzienam, un es esmu 
gatavs to pamatvirzienu aizstāvēt un cīnīties par to līdz pēdējam. 
Un es ceru, un līdz šim arī pieredze rāda, ka mūsu valsts iedzī vo -
tājiem un vēlētājiem veselais saprāts ir ļoti stabils. Šis veselais sa -
prāts ir noturējis mūs uz šā kursa trīsdesmit gadus, un nav nekādu 
pazīmju, ka tam būtu jāmainās.

Kovids liek justies tā, it kā viss būtu nestabili. Nav tā! Kovids ir 
nestabils, ne jau valsts ir nestabila. 

Krišjānis Kariņš: 
“Man ir interese turpināt.”

***
Barikāžu atceres programmā 
šogad – tiešsaistes pasākumi 

un Gunāra Astras 
pieminekļa atklāšana

Aprit 31 gads, kopš 1991. gada 
janvāŗa barikādēm, kad Latvijas 
neatkarības atbalstītāji aizstāvēja 
valsts brīvību pret militārām ak -
cijām un neatkarības pretinie-
kiem. “Barikādēm 31” program-
ma īpaši veidota visu pasākumu 
baudīšanai tiešsaistē 1991. gada 
barikāžu mūzeja Facebook lapā, 
sociālajos tīklos un Latvijas medi-
jos. Tāpat mūzeja mājas lapā vir-
tuāli var izstaigāt visu mūzeju, kā 
arī apskatīt jauno izstādi, infor-
mēja 1991. gada barikāžu mūzeja 
pārstāvji.

***
Pēdējam čekas ieslodzītajam 

Leo Hiršsonam 
pasniegta nacionālās pretošanās 
kustības dalībnieka apliecība. Rī -
gas domē 6. janvārī, svinīgā pa -
sākumā pasniedza nacionālās 
pre tošanās kustības dalībnieka 
apliecību un krūšu nozīmi Leo 
Hiršsonam. Hiršsonu aizvadītā 
gada nogalē Saeima atzina par 
na cionālās pretošanās kustības 
dalībnieku.

Apliecību un krūšu nozīmi pa -
sniedza Rīgas vicemēre Linda 
Ozola (JKP), sveikšanā piedalījās 
arī tieslietu ministrs Jānis Bordāns 
(JKP) un Saeimas Juridiskās ko -
misijas vadītājs Juris Jurašs (JKP). 
Hiršsona dzīves gaitas liecina par 
viņa aktīvu pretošanos padomju 
okupācijas režīmam un viņa ak -
tīvās darbības bija vērstas uz to, lai 
atjaunotu 1918. gada 18. novem-
brī proklamētās Latvijas valsts 
neatkarību.

***
 Heisteru ģimenes ziedojums 

Vītolu fondā 
2008. gada nogalē Anglijas tau-

tiete Biruta Heistere veica ziedo-
jumu, kas ļāva sasniegt divu mil-
jonu latu atzīmi Vītolu Fonda ne -
aizskaramajā kapitālā. 13 gadus 
vēlāk, izpildot testamentāro novē-
lējumu un piepildot vecāku gribu, 
bērni Lia un Andris Heisteri zie-
dojuši vairāk nekā simt tūkstošus 
eiro, tādējādi 2021. gadā visu zie-
dotāju kopā saziedotā summa 
Vītolu fondā pārsniegusi divus 
miljonus eiro. 

Biruta Heistere bija ilggadēja 
Fonda atbalstītāja, kuŗas sadar  bī-
ba ar Fondu aizsākās 2005. gadā, 
kad Mūžībā devās dzīvesbiedrs 
Daumants Heisters un tika dibi-
nāta stipendija vīra piemiņai. Bi -
rutas dzīves balss apklusa 2018. 

gadā, bet atskaņas no tās joprojām 
iepriecina un dod spēku jaunie-
šiem no Bukaišiem, Elejas un 
Pļaviņām – vietām, ko par savām 
dzimtajām sauca Biruta un Dau-
mants un no kuŗienes nāka ma-
jiem studentiem vēlēta konkrētā 
stipendija.

Ziedojums stipendijām gan nav 
vienīgais veids, kā Heisteru ģi   me-
ne atbalsta jaunus cilvēkus un to 
izaugsmi. Turpinot mammas ie   -
sākto, Lia jauniešiem dāvina biļe-
tes uz operas izrādēm. Ik gadu Lia 
viesojas Latvijā un tiekas ar sti -
pen diātiem. Vītolu fonds saka lie-
lu paldies Heisteru ģimenei par  
šo lielo dāvanu ceļā uz Fonda div-
desmitgadi!

***
Ziemassvētku kaujās 

apliecinātās strēlnieku vērtības
arī šodien raksturo mūsu bru ņo-
tos spēkus, norāda aizsardzības 
ministrs Artis Pabriks (AP). Pa -
briks un Nacionālo bruņoto spē-
ku komandieris Leonīds Kalniņš 
apmeklēja Ložmetējkalnu, lai, 
no liekot ziedus, godinātu 1916. 
gada Ziemassvētku kaujās kritušo 
kaŗavīru piemiņu.

Ziemassvētku kaujās kritušo 
latviešu strēlnieku piemineklis 
Ložmetējkalnā

Tā caur nacionāliem militāriem 
formējumiem smagajās Ziemas-
svētku kaujās Ložmetējkalna ap -
kaimē, kuŗās latviešu strēlnieki 
demonstrēja lielu varonību un 
drosmi, iesākās ceļš uz Latvijas 
armijas izveidi.

***
Atzīmējot Oskara Kalpaka 

dzimšanasdienu, 
Zemessardzes rindas papildina 

jaunie zemessargi
Atzīmējot pirmo Latvijas brīv-

valsts valdībai pakļauto militāro 
vienību komandieŗa pulkveža 
140. dzimšanas dienu, zvērestu 
deva jaunie Zemessardzes 4. Kur-
zemes brigādes zemessargi. Go  di-
not pulkveža O. Kalpaka piemiņu, 
6. janvārī svinīgajos pasākumos 
Rudbāržos piedalījās arī aizsar-
dzī bas nozares vadība. Aizsar dzī-
bas ministrs zemessargs Artis 
Pabriks kopā ar Zemessardzes 4. 
Kurzemes brigādes komandieri 
pulkvedi Andri Riekstu, brigādes 
zemessargiem un  ASV vēstnie cī-
bas Latvijā aizsardzības atašeju, 
ASV Armijas majoru Džeikobu 
Maieru devās 12 kilometru gaŗā 
pārgājienā no Rudbāržu muižas 
līdz Aizpores kapiem un atpakaļ. 
(attēlā).

Kapsētas apmeklējums bija cie -
ņas apliecinājums vīriem, kuri 

Neatkarības karā cīnījās par Lat-
viju, kaujā uzticoties pulkvedim 
O.Kalpakam. Uzspīdot saulei un 
janvāra dzestrumam rimsto ties, 
klātesošie piemiņas brīdī nolika 
sveces.

“Latvijas brīvība mums nav 
uzdāvināta. Latvieši par to ir cī -
nījušies un lējuši asinis. Paska tie-
ties, kas šodien notiek uz Austru-
mu robežām. Nav runa tikai par 
fiziskiem apdraudējumiem, tie ir 
garīgu vērtību apdraudējumi. 
Tiek apdraudēta latviskās domas 
neatkarība un valstiskā domāša-
na. Par to ir jācīnās,” uzsvēra at -
vaļinātais NBS komandieris Rai-
monds Graube.

Pēc pārgājiena Rudbāržu ev. lut. 
Baznīcā tika noturēts svinīgais 
dievkalpojums, pēc kuŗa zvērestu 
deva jaunie Zemessardzes 4. Kur-
zemes brigādes zemessargi. Viņi 
jau pēc diviem mēnešiem poli-
gonā “Mežaine” uzsāks pamatap-
mācību.

Jauno zemessargu vidū ir kur-
zemniece Lidija Lagzdiņa. Kā at -
zīst jaunā zemessardze, viņa, ie -
stājoties Zemessardzē burtiski ie -
lēkusi pēdējā vagonā, jo sasniegu-
si maksimālo 55 gadu vecumu 
uzņemšanai Zemessardzes rin -
dās (attēlā).

Zemessargs Lidija Lagzdiņa

“Vēlējos, lai mans bērns iesais-
tās Jaunsardzē. Līdz ar viņu, tiku 
uzrunāta arī es. Tad sapratu, ka 
dzīvē kaut kas ir jāmaina un šo 
lēmumu nenožēloju. Iekšēji ir lai-
mes sajūta. Līdz ar zvēresta do  -
šanu, pacēlusies arī mana pašap -
ziņa,” sava sajūtas apraksta zemes-
sardze L. Lagzdiņa. Viņas galve-
nais pienesums Zemessardzē būs 
mediķa funkcija, jo šajā profesijā 
Lidija strādājusi iepriekš.

Zemessargs Kristians Aksels 
Zervens

Savukārt jaunais zemessargs 
Kristians Aksels Zervens  nolēmis 
kļūt par zemessargu, jo iepriekš 
aktīvi darbojies Jaunsardzē. Die  -
n estā ir arī viņa vecāki. Šobrīd 18 
gadīgais Kristians mācās Saldus 
technikumā, apgūstot kiberdro-
šības techniķa profesiju. Arī savu 
nākotni dienestā jaunietis redz 
tieši šajā jomā.

Ar īpašu pārgājienu pulkveža 
O. Kalpaka 140. dzimšanas dienu 
atzīmēja arī Pulkveža O. Kalpaka 
profesionālās vidusskolas kadeti.
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(Turpināts no 9. lpp.) toram pašam pret sevi, taču šķie-

tami nenopietnajā atmosfērā ne -
reti tiek risināti jautājumi, kurus 
citiem autoriem nebūtu drosmes 
cilāt. “Cilvēki, kas lasa Vērdiņu, ar 
katru rakstu kļūst nedaudz zi -
nošāki, arī tad, ja paši to nepama-
na,” pauž žūrija. Kopā ar balvu 
Vērdiņš saņem 1500 eiro stipen-
diju, kuŗu atbalsta technoloģiju 
uzņēmums “Tilde”.

***
Baldonē plāno celt 

katoļu baznīcu
Iedzīvotāju migrācijas dēļ daudz-

viet Latgalē baznīcas paliek arvien 
tukšākas, bet lielajās pilsētās un 
Pierīgā to nepieciešamība pieaug. 
Sapni par jaunu baznīcu sākusi 
lolot Baldones draudze. Jau vai  rā-
kus gadus dievkalpojumi notiek 
nelielā dzīvojamajā mājā, kas 
kļuvusi par mazu.

Nelielā baltā ķieģeļu ēka atro -
das starp citām dzīvojamajām 
mā  jām, un tikai plāksne pie tās 
liecina, ka te uz lūgšanām pulcējas 
ticīgie. Zemes gabals ar ēku Rožu 
ielā draudzes īpašumā nonāca 
deviņdesmito gadu beigās. Pa -
šiem krājot naudu, ar nelieliem 
re    montiem draudze centusies ēku 
uzturēt, taču tā ir sliktā stāvoklī.  

Priesteris Ilmārs Tolstovs, kuŗš 
līdztekus Salaspils draudzei kalpo 
arī Baldonē, stāsta, ka saņēmis 
Rīgas archibīskapa mētropolīta 
Zbigņeva Stankeviča svētību, lai 
sāktu dievnama celtniecību Bal-
donē. Lai arī izskatītas iespējas par 
citu zemes gabalu, pagaidām pa -
likuši pie tā paša, uz kuŗa atrodas 
dzīvojamā ēka. Turpat netālu ir 
arī luterāņu dievnams un varētu 
izveidot vienu plašāku, kopīgu 
stāvvietu. Priesteris ir pārliecināts: 
“Cilvēkiem vajadzīga lielāka vieta, 
kur pulcēties, pandēmija jau arī 
kaut kad beigsies.”

nepieciešamības preces un pa -
kalpojumi, kā arī sabiedriskais 
transports.

***
Zolitūdes traģēdijas 

krimināllietas iztiesāšanu
Rīgas apgabaltiesa turpinās jan-

vārī. Tiesas sēdē plānots uzklausīt 
apsūdzētā Ivara Sergeta liecību. 
Lietas materiāli pašlaik ir apko-
poti 129 sējumos. Par pirmās in -
stances tiesas spriedumu, kuŗa 
apjoms pārsniedz 1200 lappuses, 
lietā tika iesniegts prokurātūras 
apelācijas protests, apsūdzētā aiz-
stāvja apelācijas sūdzība un vairāk 
nekā 50 apelācijas sūdzības no 
cietušajiem un viņu pārstāvjiem

2013.gada 21.novembrī, Zolitū-
dē sabrūkot lielveikalam “Maxi-
ma”, dzīvību zaudēja 54 cilvēki, 
bet vairāki desmiti guva smagus 
ievainojumus.

Būveksperti secināja, ka traģē-
dija notika, jo bija nepareizi ap -
rēķinātas jumta konstrukciju slo-
dzes, tādēļ tas iegruva. Pro kura-
tūra deviņām personām apsū-
dzības uzrādīja par būvniecības 
noteikumu pārkāpšanu, valsts 
amatpersonas pienākumu nepil-
dī šanu, nonāvēšanu aiz neuzma-
nības un darba aizsardzības no -
teikumu pārkāpšanu.

Pirmās instances tiesā krimi-
nāllietā par vainīgu tika atzīts 
būvinženieris Ivars Sergets, ku -
ram bez sešu gadu cietumsoda 
piespriests arī liegums piecus 
gadus strādāt savā profesijā.

***
Naumaņa Gada balva 

mākslas kritikā – 
Kārlim Vērdiņam

Normunda Naumaņa vārdā 
no  sauktā Gada balva mākslas kri-
tikā 10. janvārī sarīkojumā “NN 
nakts” tika pasniegta dzejniekam 
un literātūras kritiķim Kārlim 
Vērdiņam, savukārt Jaunās kriti-
ķes veicināšanas balvu saņēma 
kino kritiķe Agnese Lipska. Žū -
rijas pamatojumā, piešķirot gal-
veno balvu Vērdiņam, teikts, ka 
viņa recenzijas nav akadēmiskas, 
tomēr nedaudzos vārdos viņam 
izdodas precīzi pateikt ko būtisku 
par strāvojumiem, procesiem un 
aktuālitātēm. “Šāda izteiksmes 
vienkāršība, vieglums un skaid rī-
ba ir iespējama vienīgi tad, ja 
rakstītājs saprot un zina daudz 
vairāk, nekā izsaka,” norāda 
žūrija.

Pēc vērtētāju paustā, tāpat kā 
Vērdiņa dzejai, arī viņa recenzi-
jām raksturīga ironija, kas liedz   
ar pārlieku nopietnību attiekties 
pret šedevriem, klasiķiem un au -

***
Par SAB direktoru virza 

līdzšinējo vietnieku 
Egilu Zviedri

Nacionālās drošības padome    
8. janvārī vienojusies par Satvers-
mes aizsardzības biroja (SAB) 
direktoru virzīt Egilu Zviedri, 
kuŗš līdz šim bijis SAB direktora 
vietnieks, aģentūru LETA infor-
mēja Prezidenta kancelejā.

Zviedris valsts drošības iestādēs 
strādā kopš 1992. gada, SAB –
kopš 2000. gada. Patlaban viņš ir 
SAB direktora vietnieks un Izlū-
košanas pārvaldes priekšnieks. 
Par Zviedra iecelšanu amatā būs 
jālemj Saeimai.

Rīgas Techniskajā universitātē 
Zviedris ieguvis inženieŗzinātņu 
bakalaura gradu būvniecībā, bet 
Biznesa augstskola “Turība” – 
ma  ģistra grads uzņēmējdarbības 
vadībā. Viņš strādājis Valdības 
ap  sardzes dienestā, Valsts Eko-
nomiskās suverēnitātes aizsar dzī-
bas departamentā (VESAD), Dro-
šības policijā, 2000. gadā kļuvis 
par SAB Izlūkošanas pārvaldes 
sevišķi svarīgu lietu inspektoru, 
2011. gadā – par SAB Izlūkošanas 
pārvaldes NVS nodaļas priekš-
nieks, bet kopš 2014. gada ir SAB 
direktora vietnieks un Izlūkoša-
nas pārvaldes priekšnieks. Kopš 
pagājušā gada augusta Zviedris 
pārstāvējis SAB vadību Eiropas 
Savienības (ES) un NATO izlū-
košanas un drošības dienestu 
starptautiskajās sanāksmēs, in -
formē prezidenta kanceleja.

***
Latvija un Ukraina plāno 

attīstīt sadarbību militārās 
industrijas jomā

Latvija un Ukraina plāno attīstīt 
sadarbību militārās industrijas  
jo  mā, aģentūru LETA informēja 
Latvijas Aizsardzības ministrija. 
Tuvākajā laikā Latvijā un Ukrainā 
plānotas augsta līmeņa vizītes šo 
un citu divpusējās sadarbības 
jautājumu apspriešanai. 5. janvarī 
aizsardzības ministrs Artis Pa -
briks (AP) tikšanās laikā ar Uk -
rainas vēstnieku Latvijā Oleksan-
dru Miščenko pauda bažas par 
Krievijas militārajām aktīvitātēm 
Ukrainas territorijā un sevišķi 
pēdējā laika Krievijas spēku kon-
centrēšanos pie robežas ar Uk -
rainu.

***
Ārkārtējo situāciju Latvijā 

pagarina līdz 28. februārim
Covid-19 izplatības dēļ izslu di-

nātā ārkārtējā situācijā Latvijā, kas 
saskaņā ar iepriekšējiem notei-
kumiem bija spēkā līdz 11. jan vā-
rim, pagarināta līdz 28. februā-
rim. Tāpat spēkā paliek iepriekš 
ieviestie epidemioloģiskās dro-
šības pasākumi, lai novērstu zi -
bensveidīgu Covid-19 infekcijas 
izplatību valstī. Tā 6. janvārī, lē -
ma Ministru kabinets (MK). Ār -
kārtējā situācija valstī ir spēkā no 
pērnā gada 11. oktobŗa un tā pa -
redz dažādus ierobežojumus, to -
starp uzsvaru uz Covid-19 potes 
vai pārslimo šanas sertifikāta esa-
mību no  dar binātībā un pakalpo-
jumu saņem šanā, kamēr perso-
nām, kas nav potētas vai vīrusu 
izslimojušas, tā dēvētajā “sarka-
najā režīmā” pie ejamas pirmās 

***
Jaunais režisors Henrijs Arājs 

Valmierā iestudējis izrādi 
“Mans tēvs – Pīters Pens”

***
Rīgas cirka vadītājas amatā 
apstiprināta Māra Pāvula

Kultūras ministrija (KM) at  klā-
tā konkursā uz valsts SIA “Rīgas 
cirks” (RC) valdes locekļa amatu 
trīs pretendentu kon ku ren cē par 
atbilstošāko izraudzījusi līdzši-
nējo Rīgas cirka stratēģiskās attīs-
tības vadītāju Māru Pāvulu. Dar-
ba pienākumus jaunā RC vadītāja 
sāka pildīt 3. janvārī.

Māra Pāvula vairākus gadus 
strādājusi arī kā Rīgas cirka skolas 
vadītāja, bijusi biedrības “Sansusī” 
valdes locekle un producente – 
mākslas rezidenču programmas 
vadītāja, kā arī projektu vadītāja 
un producente vairākās citās ne -

valsts organizācijās, tostarp Beļ-
ģijā un Francijā.

***
Latvijas Nacionālais vēstures 

mūzejs laidis klajā
480 lappušu biezu grāmatu 
“Ādol fa Karnupa dienasgrāma -
tas. 1941–1946” – mūzeja krāju-
mā gla bāta avota pirmpubli cē-
jumu, informēja mūzeja pārstāvji.

Kā skaidroja mūzejā, Ādolfs 
Karnups (1904-1973) bija viens 
no talantīgākajiem 20. gadsimta 
Latvijas vēsturniekiem, ar plašām 
zināšanām arheoloģijā, etno gra-
fijā, numismātikā, mākslas un 
kultūras vēsturē. Karnups vadīja 
arheoloģiskos izrakumus un et -
no grafiskās ekspedīcijas, publi-
cēja vairāk nekā 150 zinātnisku 
rakstu par arheoloģiskajiem izra-
kumiem Talsu pilskalnā, tautas-
dziesmām, tradicionālo apģērbu 
un citām temām. Dienasgrāmatas 
rakstītas no 1941. gada 4. janvāŗa 
līdz 1946. gada 15. martam.  28. 
martā Ādolfu Karnupu arestēja 
padomju drošības iestādes, inkri-
minējot viņam mūzeja vērtību 
piesavināšanos.

Sešās paštaisītās burtnīcās jeb 
nedēļas plānotājos izdarītas īsas, 
koncentrētas piezīmes par kon-
krētajā dienā darba vietā plānoto 
un paveikto, minētas personas, ar 
kuŗām plānota vai notikusi tik-
šanās, atzīmēti to autoram būtiski 
vietējie un starptautiskie notiku-
mi. “Personīgajām vajadzībām 
tapušie pieraksti vēsta ne tikai par 
autora dzīvi un ikdienas darbu 
Valsts Vēsturiskajā mūzejā (tagad 
Latvijas Nacionālais vēstures mū -
zejs), bet izgaismo visai Latvijas 
sabiedrībai, kā arī kultūras un 
zinātnes institūcijām sarežģīto, 
trauksmaino un nežēlīgo okupā-
ciju varu pārmaiņu laiku,” no -
rādīja grāmatas izdevēji.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

ČECHIJA. Latvijas vēstniece Gunta Pastore 5. janvārī, atzī-
mē jot diplomātisko attiecību simtgadi starp Čechiju (toreiz Čecho-
slovakiju) un Latviju, Igauniju un Lietuvu, kopā ar Igaunijas vēstnieci 
Gitu Kalmetu (Gita Kalmet) un Lietuvas vēstnieku Laimonu Talatu-
Kelpšu (Laimonas Talat-Kelpša) tikās ar Čechijas parlamenta 
(Deputātu palātas) prezidenti Marketu Pekarovu Adamovu (Mar-
kéta Pekarová Adamová).
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Šī publikācija sagatavota ar Mediju 
atbalsta fonda fi  nanciālu at  bal stu no 
Latvijas valsts budžeta lī   dz ek ļiem. Par 
publikācijas  saturu at  bild biedrība 
“Laiks-BL”

Pirmdien, 10. janvārī, Šveices 
pilsētā Ženēvā sākās ASV un 
Krievijas sarunas, kuŗās piedalī -
jās ASV valsts sekretāra vietniece 
Vendija Šermana un Krievijas ār -
lietu ministra vietnieks Sergejs 
Rjabkovs. Tika pārrunātas Mas-
ka vas pieprasītās “drošības ga  -
ran tijas” un saspīlējums, ko izrai-
sījusi Krievijas kaŗaspēka kon -
cen trācija pie Ukrainas robežas. 
Laikā, kad rakstu šīs rindas, vēl 
nav zināmi sarunu rezultāti. Vie -
na no Krievijas prasībām ir 
NATO spēku atvilkšana no vals-
tīm, kas šai militārajai aliancei 
pievienojās pēc 1997. gada. Tātad 
arī no Latvijas. Žēl, ka sarunas par 
mūsu drošību notiek bez pašas 
Latvijas piedalīšanās. Tikmēr 
Krie vijas mediji jau berzē rokas, 
paredzot bezmaz vai Baltijas vals-
tu “izslēgšanu no NATO”. Pagai-
dām varam mierināt sevi ar do -
mu, ka mūsu intereses netiks no -
dotas. ASV vēstniece NATO Džu-
liana Smita apliecinājusi, ka ASV 
neapsver savu spēku izvešanu no 
Austrumeiropas. Savukārt Ven-
dija Šermana savā tvitter kontā    
6. janvārī ierakstīja: “Es došos uz 
Ženēvu un Briseli, lai turpinātu 
Baidena administrācijas centie-
nus veicināt tādu sadarbību ar 
mūsu NATO un ES partneriem, 
kas atturētu Krieviju no agresijas 
pret Ukrainu”. Un kāda sakritība – 
naktī no 5. uz 6. janvāri Ka  zach-
stanas diktators Kasims To  kajevs 
griezās pie Kollektīvās dro šības 
līguma organizācijas (Armēnija, 
Baltkrievija, Kirgizstana, Krievija, 
Tadžikistana un pati Kazachsta-

Atslābināties nedrīkstam ne mirkli
na) ar lūgumu palīdzēt apspiest 
valstī sākušos masu protestus! Jau 
6. janvārī Kazachstanā tika ievests 
Krievijas okupācijas kaŗaspēks, 
ko liekulīgi dēvē par “miera uz -
turēšanas spēkiem”. Nākamajā 
dienā, 7. janvārī, ASV valsts sek-
re tārs Antonijs Blinkens pateica nu 
jau slaveno frazi, brīdinājumu Ka -
zachstanai un pasaulei: “Jaunā ko 
laiku vēsture ir sniegusi mā  cību – 
ja krievi ievācas jūsu mājā, tad 
viņus dažkārt ļoti grūti dabūt ārā” 
(“I think one lesson in recent history 
is that once Russians are in your 
house, it’s sometimes very di  f  fi cult to 
get them to leave”). Tajā pašā dienā 
notika Latvijas aiz sardzības mini s-
tra Arta Pabrika telefonsaruna ar 
ASV aizsardzības sekretāru Loidu 
Ostinu. Mūsu ministrs norādīja, 
ka Krievijas ul  timāti Latvijai ir 
nepieņemami: “Šis ir kritisks mirk-
lis ne tikai Ukrainai un tās eiro-
atlantiska jiem centieniem, bet arī 
pārbau des moments Rietumu vie-
notī bai, starptautiskajai uzticamī-
bai un demokratiju spējai aizstā -
vēt savas vērtības”.

Kā redzam, pasaule ir iegājusi 
bīstamā, neprognozējamā turbu-
le ncē. Jautājums ir, lūk, par ko – 
cik stipri šodien ir Rietumi? Cik 
mēs varam paļauties uz ASV, 
NATO un Eiropas Savienību? Īsi 
pirms Ziemassvētkiem Šveices 
avīze “Neue Zürcher Zeitung” pub-
licēja franču filozofa Paskāla Brik-
nera (Pascal Bruckner) eseju “Ei -
ropa dzīvo illūzijās”. Lūk, dažas 
Briknera domas, kuŗās vērts ie -
klausīties: “Eiropa šodien nevēlas 
dzirdēt sliktas ziņas. Tā dzīvo 

cerībā, ka visas problēmas iespē-
jams atrisināt ar dialogu un ie -
cietību... Mūsdienu lozungs skan- 
“mazo soļu demokratija”. Bet 
lielās idejas ir noraktas, ideāli iet 
mazumā... Tas varētu darboties 
ideālā pasaulē, kur valda tiesības, 
dialogs un iecietība. Diemžēl reā-
litāte ir citāda”. Brikners raksta: 
“Putins lieto “salami taktiku”, kas 
pazīstama kopš PSRS laikiem – 
pirms kāda zeme tiek norīta pa -
visam, tai nogriež gabalu pa ga -
balam. Piemēri – Osetija un Ab -
hāzija Gruzijā, Krima un Don-
bass Ukrainā, Piedņestra Mold o-
vā. Viņa mērķis ir Eiropas izjauk-
šana un sadalīšana – kā atriebība 
par 1989. gada pazemojumiem... 
Vienlaikus šis revanšists bauda 
milzīgu populāritāti galēji labējās 
un kreisajās Rietumu polītiskajās 
aprindās”. Rezumējums: “Eiropa 
dzīvo illūzijās. Uz draudošajām 
briesmām Brisele reaģē ar pārstei-
dzošu naivitāti. Tā netic ļaunu-
mam un aizbarikādējas aiz nor-
matīviem, rēgulējumiem un pro-
cedūrām... Briesmas, kas savelkas 
ap kontinentu, tiek ignorētas... 
Kaŗavīrs pārvērties par archaisku 
tēlu, ko vēl knapi piecieš. Eiropas 
demokratijas ir patvērušās “mazo 
dzīves ērtību” pasaulē. Savā aiz-
sardzībā tās pilnībā paļaujas uz 
ASV... Bet patiesība ir tāda, ka, ja 
ASV rīt pazudīs, Eiropa sabruks 
kā kāršu namiņš. Tā līdzināsies 
vēsturiskam luksusa kūrortam, 
kas ticis demontēts, sadalīts un 
izvazāts pa gabaliņam vien... Cen-
trālās un Austrumeiropas valstīm 
ir taisnība tādā ziņā, ka savu ro -

bežu aizsardzībā tās pirmām 
kārtām paļaujas uz NATO. Bet 
viņas pārvērtē Amerikas izlē mī-
bu. Baidens neko nedarīs, ja Pe -
kina rīt norīs Taivanu, bet Putins 
iemaršēs Ukrainā”.

Līdzīgus brīdinājumus jaunā 
gada pirmajās dienās izteicis ame-
rikāņu polītologs Frensiss Fuku-
jama. Viņš britu žurnāla “The 
Economist” izdevumā “Pasaule 
2022” (“The World Ahead 2022”) 
publicējis rakstu “ASV hegemoni-
jas beigas”. Fukujama uzskata, ka 
ASV lielākā problēma ir sabied rī-
bas sašķeltība: “Aizvien grūtāk pa -
nākt vienprātību. Savulaik cīņa 
bija par nodokļiem un abortiem, 
tagad tā jau eskalējusies kaujās 
par kultūras identitāti. Ārējie 
drau di parasti vieno un saliedē 
sabiedrību kopīgiem mērķiem. 
Taču Covid-19 pandēmija parā-
dīja, ka plaisa sabiedrībā tikai 
palielinās”. Nevienprātība iespai-
dojot arī ASV ārpolītiku: “Puse 
no ASV republikāņiem ir pārlie-
cināti, ka demokrati apdraud 
ASV vairāk nekā Krievija”. Un 
Fukujama uzdod retorisko jau-
tājumu: “Vai ASV ir gatava upurēt 
savu dēlus un meitas par Taivanas 
neatkarību? Vai tā riskēs iesais-
tīties militārā konfliktā ar Krie-
viju, ja Maskava iebruks Uk  rai-
nā?” Viņa rezumējums: “ASV ne -
kad vairs neatgūs savas kādreizē-
jās pozīcijas, un to nemaz nevajag 
censties darīt. Tā vietā ASV kopā 
ar saviem sabiedrotajiem jācenšas 
uzturēt tāda pasaules kārtību, 
kuŗā iestājas par demokratiskām 
vērtībām”.

Un tagad viena atziņa, kas aiz-
vien skaidrāk izkristalizējas tieši 
šajās dienās. Pēc atgūtās Latvijas 
neatkarības izskatījās, ka mūsu 
trimdas organizāciju iespaids ma -
zināsies, ka to galvenais darba 
lauks būs valoda, izglītība un 
kultūru. Tomēr ārzemēs dzīvo-
jošie latvieši par sevi atkal atgā-
dināja 2000. gadu sākumā, kad 
Latvija, Lietuva un Igaunija veda 
sarunas par pievienošanos NATO 
blokam. Tolaik ALA un PBLA 
veica milzīgu lobija darbu, lai 
pārliecinātu ASV polītiķus par 
NATO paplašināšanās nepiecie ša-
mību. Tagad, kad Krievija draud 
Ukrainai, bet Putins kopā ar Balt-
krievijas diktatoru Lukašenko fak-
tiski okupē Kazachstanu, mēs va -
ram pilnībā novērtēt, cik sva rīga 
ir Latvijas atrašanās NATO. Tas 
gan nenozīmē, ka mēs varam gulēt 
uz lauriem pārliecībā, ka Latvijas 
drošība un neatkarība garantēta  
uz mūžiem. Latviešu organizāci-
jām ir jāturpina polītis kā lobija 
darbs savās mītnes ze  mēs, it īpaši 
ASV un Kanadā. Ne  pieciešamības 
gadī jumā jākoor dinē sadarbība ar 
lie tuviešiem, igauņiem, poļiem un 
ukraiņiem. Atslābināties nedrīk-
stam ne mir kli. Diemžēl tāda ir 
pasaule, kuŗā dzīvojam.

Šī gada 5. janvārī Krišjāņa Ka -
riņa vadītā valdība kļuva par vis-
ilgāk pastāvošo valdību Latvijas 
vēsturē. 1078 dienas kopš apstip-
rināšanas Saeimā, par vienu dienu 
apsteidzot Kariņa kunga priekš-
teci Māri Kučinski! Te gan jāsaka, 
ka visilgāk amatā esošais prem-
jērministrs Latvijas vēsturē, ja ne -
skaita Ulmaņa diktatūru, bija Val-
dis Dombrovskis ar 1777 dienām, 
taču tās bija trīs atsevišķas valdī-
bas, kamēr Kariņa kunga vadītais 
Ministru kabinets ir bijis vienī -
gais viņa vadītais.

Kariņa valdību 13. Saeima ap -
stiprināja pēc ļoti gaŗa procesa, 
kuŗa laikā toreizējais Valsts prezi-
dents Raimonds Vējonis vispirms 
tās veidošanas iespēju uzticēja 
Jaunās Konservātīvās partijas 
(JKP) līderim Jānim Bordānam. 
Nesanāca. Nākamais bija KPV LV 
pārstāvis Aldis Gobzems – arī vi -
ņam neizdevās. (Atskatoties gan 
varam atviegloti nopūsties, jo no 
advokatūras par ētikas pārkā pu-
miem izraidītais cilvēks nu ne -
būtu pats pārliecinošākais no 
premjēriem, un tas vēl ir ļoti maigi 
teikts.)

 Tā teikt, trīs lietas – labas lietas, 
un pēc trīsarpus mēnešiem Kriš-
jānis Kariņš piekrita nolikt man-
dātu Eiropas Parlamentā un kļūt 
par Latvijas premjēru. 

Rekordists
13. Saeimas vēlēšanās ne  kan-

didēja, un viņa pārstāvētā Jau nā 
Vienotība tika pie tikai as  to ņiem 
no 100 mandātiem parla men t ā, 
taču citas iespējas pēc J. Bor dāna 
un A. Gobzema izgāšanās īsti ne -
viens nesaskatīja. Bija divas “sar-
ka nas līnijas” –  neviena partija 
ne    gri bēja veidot koaliciju ar Sa -
skaņu, JKP atteicās pie dalīties 
koa licijā ar Zaļo un zemnieku sa -
vienību, to ne bez pamata uz  ska-
tot par partiju, kuŗai arī  dzan ir 
bijušas problēmas ar ēti kas prin-
cipiem. 

Kariņa valdība sākotnēji sastā-
vēja no Jaunās Vienotības, Nacio-
nālās Apvienības, partijas Attīstī-
bai/Par, JKP un KPV LV. Pirmajā 
gadā viens no būtiskākajiem uz -
devumiem bija nodrošināt vairāk 
stabilitātes valsts finanču sektorā, 
jo vairāku banku sabrukšana pēc 
apsūdzībām dažādos grēkos nozī-
mēja, ka  apdraudētas Latvijas at -
tiecības ar citām valstīm pasaulē, 
tajā skaitā un it īpaši ar Ameriku. 
Koalicija nodrošināja Egila Levita 
ievēlēšanu Valsts prezidenta ama-
tā, kā arī Mārtiņa Kazāka ievē-
lēšanu Latvijas bankas prezidenta 
amatā.

Valdība nekavējoties uzsāka 
darbu pie kārtējām reformām 
Latvijas administrātīvi territoriā-
lajā sistēmā. Iepriekšējā sistēma ar 

daudziem maziņiem novadiņiem 
bija izrādījusies nepraktiska, jo 
atsevišķi no tiem nebūt neatbilda 
pat minimālākajām prasībām par 
novada statusu. Par reformām 
Saeimā un sabiedrībā tika lauzti 
šķēpi, taču galu galā reformas 
trešajā un galīgajā lasījumā ap -
stiprinātas 2020. gada pavasarī. 
Pērn jūnijā bija pašvaldību vēlē-
šanas jaunās sistēmas ietvaros. 
Vien pāris dienas pirms tām Lat-
vijas Satversmes tiesa procesa ri -
teņos iemeta sprunguli, noraidot 
Varakļānu novada pievienošanu 
Rēzeknes novadam. Vēlēšanas 
tapa atliktas gan mazajā Varakļānu 
novadā, gan lielajā Rēzeknes no -
vadā, un galu galā patlaban Va -
rakļānu novads ir vienīgais atli-
kušais mazītiņais novads. 

Protams, valdības pirmajai gads-
kārtai tuvojoties, pasaulē sā  ka 
parādīties pati pirmā informācija 
par jaunu koronavīrusu. Kādu 
laiku nelikās, ka būtu iemesls glo-
bālai pānikai, taču drīz vien izrā-
dījās, ka Covid-19 vīruss pār ņē-
mis visu pasauli. Latvijā pirmais 
zināmais gadījums bija 2020. gada 
martā, ar to bija sasirgusi sieviete, 
kuŗa bija atpūtusies Italijā, kur,    
kā izrādās,  bija pirmais lielais sa -
slim stības epicentrs Eiropas kon-
ti nen tā. Jau 12. martā Kariņa val-
dība izsludināja pirmo ārkārtas 

situā ciju, vispirms līdz 14. aprī-
lim, tad līdz 12. maijam un visbei-
dzot  ‒ līdz 9. jūnijam. Latvijas ie -
dzīvo tājiem tika paģērēta roku 
maz gāšana un distancēšanās, bet 
ne vēl masku nēsāšana. 26. jūnijā 
Slimību profilakses un kontroles 
centrs vēstīja par 1112 kopumā 
inficētajiem mūsu valstī, no ku -
ŗiem 175 bija nonākuši slimnīcā 
un 30 miruši. Gados jaunākais 
inficētais bija mazāk par gadu vecs.

2020. gada vasara pagāja salī-
dzinoši mierīgi, bet, kolīdz 1. sep-
tembrī sākās jaunais skolas gads, 
sāka uzrasties pirmās infekcijas. 
Skolēni un skolotāji nonāca ka -
rantīnā. Visa skolas gada gaŗumā 
mācību stundas brīžiem notika 
klātienē un tad atkal neklātienē,  
un tā pa riņķi. Es pats 2021. gada 
pavasaŗa semestrī pirmoreiz ne -
klātienē lasīju lekcijas žurnālisti-
kas studentiem Latvijas Universi-
tātē.

2021. gada sākumā sāka parā dī-
ties pirmās vakcīnas pret Covid-
19, un tā bija joma, kuŗā sākot -
nēji Latvijas valdības reakcija bija 
vismaz juceklīga. Eiropas Savie-
nības ietvaros mūsu valstij bija 
paredzēta konkrēta vakcīnu kvo-
ta, taču divi ierēdņi Veselības 
ministrijā nolēma – nē, paldies, 
nevajag! Līdz ar to vakcinācijas 
process Latvijā sākās klupšus, 

krišus, plūs vēl valdības neno-
teiktība radīja telpu, kuŗā varēja 
izvērsties visabsurdākie mīti un 
sazvērestības teorijas par Covid-
19 vīrusu un it īpaši par vakcī-
nām. Un vēl piebildīšu, ka ju -
ceklīgā sākuma dēļ pērn janvārī 
amatu zaudēja veselības ministre 
Ilze Viņķele.

2021. gada pavasarī brūkošā 
partija KPV LV bija sabrukusi tik-
tāl, ka tā tika izraidīta no Kariņa 
valdības. Koalicijas partijām līdz 
ar to Saeimā bija tikai 47 balsis, 
taču viena daļa no, manā uztverē, 
visai absurdi lielajām frakcijām 
nepiederošo deputātu vajadzīgos 
balsojumos balso kopā ar koalici-
ju, kamēr citi – ar opozīciju. Vis-
ticamāk, Kariņa valdība noturē-
sies līdz 14. Saeimas vēlēšanām 1. 
oktobrī. Matēmatiskā nozīmē 
īpaši daudz koalīicijas variantu 
13. Saeimā nav. Ja tā, tad Kariņa 
valdība paliks amatā līdz brīdim, 
kad ievēlētā 14. Saeima būs ap -
stiprinājusi jaunu valdību. Grūti 
spriest, vai arī tai būs nepieciešams 
tikpat ilgs laiks kā 13. Saeimai tās 
darba pirmsākumos. Taču viens 
ir droši zināms. Artūrs Krišjānis 
Kariņš ir pirmais un līdz šim 
vienīgais premjērs, kuŗš nācis no 
trimdas latviešu kopienas. Par to 
Laika un Brīvās Latvijas lasītāji 
droši vien var justies lepni.
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Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu
(t.sk. pasta izdevumi).

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

Mag. hist. AGNIJA LESNIČENOKA,
Latvijas Valsts archīvs

2021.gada izskaņā apritēja 60 
gadi kopš dibināts Latvijas Valsts 
archīvs, kas glabā unikālu vēstu-
risko pieredzi – latviešu nācijas 
izdzīvošanu ilgas okupācijas ap -
stākļos – gan okupētajā Latvijā, 
gan mītnes zemēs trimdā.

1961. gada 31. decembrī LPSR 
Ministru padome pieņēma lēmu-
mu Nr. 831 par Centrālā valsts 
Oktobra revolūcijas un sociālis-
tiskās celtniecības archīva jeb 
CVORA izveidošanu no 1962.  ga - 
 da 1. janvāŗa. CVORA tika di  bi-
nāts kā LPSR territorijā izvei - 
dotu dokumentu (no 1917. līdz 
1919.  gadam un laikā no 
1940. gada) saglabāšanas iestāde. 
Pirms PSRS okupācijas Latvijas 
Republikā pastāvēja 1919.gadā 
dibinātais Valsts archīvs. Pēc oku-
pācijas to pārdēvēja par Lat vi -    
jas PSR Centrālo valsts archīvu, 
savukārt CVORA dibināšana ti  -
ka saistīta ar LPSR Centrālā valsts 
archīva glabātavu aizņemtību un 
kadru trūkumu, ar tā nespēju no -
drošināt pienācīgu dokumentu 
saglabāšanu un izmantošanu zi -
nātniskiem un tautsaimniecis-
kiem mērķiem. CVORA dibinā-
šanu Latvijas PSR, iespējams, va -
rēja ietekmēt arī Latvijas Komū-
nistiskās partijas 16. kongress 
1959.gadā, kas izskatīja nacionā-
lās politikas ieviešanas jautāju-
mus. Atkāpšanās no PSRS Ko  mū-
nistiskās partijas polītiskajām 
nostādnēm veicināja nepiecieša-
mību stiprināt valdošo ideoloģiju, 
jo PSRS partiju līdeŗi archīvus 
uzlūkoja kā aģitācijas un propa-
gandas izplatīšanas līdzekļus, vēs-
tures falsifikācijas ieroci. Doku-
mentu izmantošanai propagan-
das mērķiem bija dažādas for - 
mas – demonstrācijām, publikā-
cijām, izmantošanai radio raidī-
jumos, televīzijas programmām, 
lekcijās, plakātos u.  c. Īpaša uz -
manība publikāciju izstrādē bija 
veltīta PSRS “piemiņas dienām”, 
Padomju Savienības cildināšanas 
un komūnistiskās audzināšanas 
mērķiem.

Visu padomju laiku archīvs un 
tā viesi bija pakļauti valdošajai 
ideoloģijai. Lai gan archīva lasī ta-
va bija atvērta, pētniekiem bija 
liegta pieeja attiecīgu laika posmu 
un tēmu dokumentiem (piem., 
Latvijas Republikas laiks 1918. – 
1940). Pirms lasītāju pieprasīju-

Jauna virtuālā izstāde – 
“Latvijas Valsts archīvam 60”

ma izpildes tie tika kritiski pār-
skatīti, izpētīta izsniedzamo do -
kumentu saturiskā atbilstība pēt-
niecības tematikai, izvērtēts jautā-
jums par to izsniegšanas nepie cie-
šamību, lai nepieļautu pētnieka 
iespējamu kaitniecību pastāvo-
šajai varai. Sākot tikai ar 20. gs.   
80. gadu nogali sākās atsevišķu 
dokumentu atslepenošana.

Pēc PSRS sabrukšanas un Lat-
vijas neatkarības atjaunošanas uz 
visu archīvu bazes tika izveidoti 
valsts archīvi, kas veiksmīgi tur-
pina savu darbību arī mūsdienās. 
CVORA tika pārdēvēts par Lat-

vijas Valsts archīvu (LVA) un dar-
bojas saskaņā ar 1991.  gada 
26. martā pieņemto likumu “Par 
archīviem”. 1991.  gada 7.  janvārī 
LVA direktora amatā stājās Daina 
Kļaviņa, kuŗas vadībā turpmākās 
divas desmitgades archīvs pie dzī-
voja lielas pārmaiņas – LVA pār-
ņēma Latvijas Komūnistiskās 
par tijas, Valsts drošības komite-
jas, likvidēto un privatizēto uz -
ņēmumu dokumentus, archīvam 
bija fundamentālā loma Latvijas 
pilsoņu padomju laikā nacio na-
lizēto īpašumu atgūšanā un kom-
pensāciju saņemšanā, kā arī pa -

domju okupācijas gados notiesā -
to personu reabilitēšanā. Archīvs 
pēdējos 30 gados izdevis vairākas 
publikācijas par PSRS veiktajiem 
noziegumiem pret Latvijas iedzī-
votājiem, uz Latviju tika pavērts 
ceļš trimdas latviešu organizāciju 
un personu privātajiem archīviem 
un dokumentiem. Rezultātā LVA 
20. gs. 90. gados un 2000. gadu sā -
kumā kļuva ievērojami bagātāks 
ar lielu daudzumu dokumentu, 
ko sastādīja gan LKP, gan VDK, 
gan trimdas dokumenti. Pašlaik 
LVA glabājas lielākā daļa Latvijā 
nonākušo trimdas dokumentu.

Latvijas Valsts archīvs ar trim-
das archīvu vākšanu, sistēmati zē-
šanu, glabāšanu un populārizē-
šanu nodarbojas kopš 1993. gada, 
kad tika saņemti pirmie trimdas 
dokumenti. Lielākie nopelni sai  -
s  tās ar direktores Dainas Kļaviņas 
un LVA Kultūras dokumentu 
daļas, vēlāk Personu fondu un 
trimdas dokumentu nodaļas va -
dītāja Māra Branča centieniem 
dibināt kontaktus un īstenojot 
kopīgas ieceres ar trimdas latvie-
šiem. Tas viss rezultējies ievēro-
jamos fondu papildinājumos, or -
ganizētās konferencēs, izstādēs 
un publikācijās.

Šodien Latvijas Valsts archīvs 
uzkrāj un glabā Latvijas PSR un 
Latvijas Republikas augstāko valsts 
pārvaldes institūciju un citu ie -
stāžu, Rīgas un Jūrmalas pilsētas 
pašvaldību institūciju dokumen-
tus, Latvijas un ārvalstu personu 
fondus un trimdas latviešu orga-
nizāciju archīvus, Latvijas Sociāl-
de mokratijas, Latvijas Komūnis-
tiskās partijas (LKP) un Latvijas 
PSR Valsts drošības komitejas 
(VDK) dokumentus par repre-
sētajām personām. Visi šie doku-
menti glabājas divās archīva pār-
valdībā esošās ēkās – Bezdelīgu 
ielā 1a un Skandu ielā 14, Rīgā.

2021.gada pašā nogalē, archīva 
darbinieku gadumijas kopābū ša-
nā tika atklāta jauna virtuālā iz -
stāde “Latvijas Valsts archīvam 
60”, kas pieejama ikvienam no 
ikvienas pasaules malas. Izstāde 
piedāvā ielūkoties archīva vēsturē, 
nozīmīgākajos notikumos un dzī-
ves aspektos, kas atspoguļo mūs-
dienu archīvniecības attīstī bu, lo    mu 
polītiskajos procesos, kopē jās Lat-
vijas vēstures ainas veido šanā, 
zinātniskajā pētniecībā, do  ku-
mentu populārizēšanā un to pie-
ejamībā 60 gadu gaŗumā. Saite uz 
izstādi – www.archiv.org.lv/lva60

Sastādīja Māris Brancis
Redaktore Ligita Kovtuna

Grāmatas izdošanu atbalsta

Cena 20,– USD

Pēc lasītāju pieprasījuma
izdota grāmatas 

"Trimdas archīvu mājupceļš" 
papildtirāža

Latvijas PSR Centrālā valsts Oktobra revolūcijas un sociālisma 
celtniecības archīva (tagad Latvijas Valsts arhīvs) ēkas 
celtniecība Rīgā, Bezdelīgu ielā 1, 1981.gads. Tā joprojām ir 
vienīgā archīva vajadzībām būvētā ēka Latvijā. Foto: Osvalds 
Mazurs // Avots: LNA Kinofotofonodokumentu archīvs

Latvijas Valsts archīva glabātava Bezdelīgu ielā 1a, Rīgā // 
Foto: Ojārs Jansons

Latvijas Valsts archīva pārņemtie Latvijas Komunistiskās par
tijas dokumenti, apstrādes process. Priekšplānā partijas 
funkcionāru lietas. 1990.gadu sākums // Avots: Latvijas Valsts 
archīvs

Kalamazū, ASV 1997.gada 14.oktobris. Brīdis pirms konteineris ar Latviešu studiju centra 
nodotajiem dokumentiem uzsāk ceļu uz Latvijas Valsts archīvu. Galvenie darba veicēji – 
latvieši no Kalamazū un tuvākās apkārtnes // Avots: Latvijas Valsts archīvs
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Pirms divpadsmit gadiem 
pavārmeistares Vineta Žamoi  -
dika un Alla Oldermane-Va -
dzinska atvēra Cēsīs savu kafej-
nīcu-konditoreju, kas ir kļuvusi 
par daļu no pilsētas vizītkartes. 
Sarunās cēsnieki nereti to mīļi 
dēvē par “kārumlādīti” vai vien-
kārši par “lādīti” un uzskata, ka 
ciemiņi noteikti jāiepazīstina ar 
tās gardumiem. 

Mūsu saruna notiek “Kārum-
lādē”. Saruna ir viegla un raita, 
abas saimnieces smaida, un ik 
pa brīdim smiekli ir ne tikai  
viņu balsīs, bet arī acīs.

Vineta smej, ka ir Cēsu iedzim-
tā, bet Alla ir no Piebalgas un 
par cēsnieci kļuvusi divdesmit 
gadu vecumā. Abas pavār meis-
tares iepazinušās pirmajā darba 
vietā Cēsu hotelī, tur nostrā dā-
jušas gadus desmit, tad darba 
gaitas pašķīrušās, bet ne drau-
dzība. Alla saka, ka jau no sā -
kuma vairāk darbojusies kā kon-
ditore, reizē arī mācoties visus 
aroda knifiņus. Ar laiku aizvien 
biežāk draugi, radi un paziņas 
lūguši uzcept kādu torti vai 
sagatavot svētku cienastus.

“Mēs visu laiku mācījāmies 
kaut ko jaunu, pētījām ārvalstīs 
izdotās pavārgrāmatas, žurnālus. 
Toreiz jaunums bija tematiskās 
tortes, saldumi, un sākām tos 
gatavot. Bieži vien nācās strādāt 
tā, it kā būtu divas darbavietas, 
jo, pārnākot no darba mājās, 
sākās otrā maiņa, jo pasūtījumu 
skaits tikai palielinājās,” stāsta 
Alla. Tā pamazām radusies do -
ma, ka varētu atvērt kafejnīcu, ar 
savu ideju abas padomu meklē-
jušas biznesa inkubatorā un pēc 
aptuvenu gadu ilgas darbošanās 
tajā, rakstot biznesa projektus 
un mācoties uzņēmuma vadības 
pamatus, pienācis brīdis, kad 
kļuvis skaidrs – tas ir jādara! Pēc 
diviem gadiem “Vinetas un Allas 
Kārumlādes” cepumu kārbai 
tika piešķirts Cēsu vizītkartes 
goda nosaukums, tā tiek dāvi-
nāta Cēsu viesiem, un saimnie-
ces saka, ka to pasūtījis pat kon-
sulārais dienests Ziemassvētku 
dāvanām. “Tā bija gada balva, 
un mūsu cepumi ar Cēsu vārdu 
to nes tālāk pasaulē,” skaidro 
Alla. “Tas ir patīkami, ja saņem 
atzinību par savu darbu. Cēsu 
mērs mums ir teicis, ka “Kārum-
lādi” daudzi viesi ietveŗ savā 
apmeklējamo vietu sarakstā, tas 
arī priecē. Tas dod enerģiju un 
spēku brīžos, kad liekas – viss, 
vairs nav spēka”. 

Vai esat saņēmušas arī kādu 
praktisku atbalstu no pilsētas?

Alla. Cēsīm ir projektu darbi. 
Agrāk šiem projektiem varēja 
pieteikties jaunie uzņēmumi, 
konkursā varēja pieteikt projek-
tu un iegūt granta financējumu 
tādam kā atspērienam. 2020. 
ga  dā Cēsu projektam varēja pie-
teikties jebkuŗš uzņēmums. Star-
tējam ar savu jauno, vegānisko 
produktu līniju, kas nesatur 
glutēnu. Saņēmām diezgan lielu 
finanču grantu.

Vineta. Tas kļuva par mūsu 
desmitgades projektu. Pēc divu 
gadu darba saņēmām balvu – 

“Nekad nenokaram degunu”
Cēsu “Vinetas un Allas Kārumlādes” saimnieces Vineta Žamoidika un 

Alla OldermaneVadzinska sarunā par dzīvi, darbu un gardumiem ar Salliju Benfeldi

Cēsu vizītkartes nosaukumu. To -
reiz pārcēlāmies arī uz citām, 
lielākām telpām Rīgas ielā. Un 
pēc desmit gadiem – pilsētas fi -
nanciālais atbalsts. Patīkami, ka 
atzinību saņem arī tie, kuŗi jau 
labu laiku darbojas.

Atceros, ka, pirms desmit ga 
diem, kad pārcēlos uz Cēsīm, 
man sacīja, ka vērts aiziet uz 
“Kārumlādīti”, esot interesanta 
kafejnīciņa ar maizītēm un 
kūciņām, kādas nav citur. Un 
tā tiešām bija lādīte, ar dažiem 
galdiņiem.

Alla. Tur bija tikai trīs galdiņi, 
Un mēs tagad sēžam pie viena 
no tiem apaļajiem galdiņiem, tie 
kalpo joprojām. Kafejnīcas otro 
dzimšanas dienu jau nosvinē -
jām šeit, Rīgas ielā.

Jūs ne tikai piedāvājat siltos 
ēdienus, dažādus našķus, kas 
gatavoti pēc jūsu receptēm, bet 
pie jums var nopirkt arī zem
nieku saimniecībās ražotus 
produktus. Kā tos izvēlaties?

Alla. Lielāko tiesu mūsu sa -
darbības partneru ir no Latvijas 
un no Vidzemes. Atnākot pie 
mums kaut iedzert tikai kafiju 
un apēst kādu pīrādziņu, katrs 
var iegādāties tepat tuvumā 
tapušus labumus.

Vineta. Mēs neatsakāmies sa -
darboties ar dažādiem uzņēmu-
miem, bet pie mums var iegādā-
ties, piemēram, Raunā gatavotus 
makaronus. Starp citu, šī uzņē-
muma saimnieks kādreiz kā 
praktikants strādāja pie mums, 
kad bijām pavāres hotelī. Mūsu 
draudzība ilgst gadu gadiem.  
Arī pesto ražotāji ir mūsu drau-
gu vidū. Ir labi, ja viens otru 
varam atbalstīt. Mēdz uzskatīt, 
ka latvietis ir viensētnieks, bet ir 
vajadzīgi sabiedrotie, ja gribi ko 
lielāku izdarīt. 

Vai jums ir nācies ņemt kre
dītus?

Alla. Mēs esam apņēmušās iz -
tikt bez kredītiem, tos neesam 
ņēmušas. Vienīgie kreditētāji ir 
bijušas mūsu ģimenes, iegul dī-
jām pašas savus ietaupījumus. 
Esam iztikušas bez aizdevējiem 

un lielu procentu maksājumiem. 
Sākām ar mazumiņu, uz mazo 
“Kārumlādīti” sākumā atnesām 
visu, kas mums bija mājās – pat 
mīklas rulli un cepumu formi ņas. 

Pandēmija droši vien arī 
jums ir grūts laiks?

Alla. Jā, pagājušajā rudenī un 
ziemā, “Kārumlādi” aizvērām, 
darbinieki saņēma valsts pa -
balstus, bet mums, īpašniecēm, 
valsts nemaksāja, un kļuva 
skaidrs, ka kafejnīca jāatveŗ un 
mums jāgatavo produkcija līdz-
ņemšanai, ja negribam izputēt. 
Cilvēki arī zvanīja un vaicāja, 
kad atkal strādāsim. Tā atkal 
sākām gatavot. Vasarā, kad va -
rējām kārtīgi strādāt, jo mums ir 
galdiņi ārā, kur cilvēki varēja 
paēst, nopelnītais vismaz nose-

dza ziemas zaudējumus, un ru -
deni sākām pa nullēm. 

Orģinālās receptes pašas iz 
domājat vai kaut kur atrodat? 
Piemēram, jūsu ceptās tortes ir 
lielais kārdinājums, grūti tam 
pretoties, un nenopirkt kaut 
vienu gabaliņu...

Alla. Receptes ir dažādas, ir      
no mammām un vecmāmiņām 
man totās, ir tādas, kuŗas esam pa -
pildinājušas, mazliet mainī ju šas. 
Protams, ir receptes, ko var saukt 
par Latvijas standartu – piemē-
ram, medus kūka. Esam pirkušas 
arī dažādas recepšu grāmatas, 
arī semināros sadarbības part-
neŗi, kas piegādā šokolādes un 
marcipānus, mēdz piedāvāt re -
ceptes, kas ir pazīstamas Vācijā 
vai Francijā.

Vineta. Mēs vienmēr mēģi-
nām kaut ko ielikt arī no sevis – 
kaut ko noņemt, kaut ko pie - 
likt. Radīt tādu konditoreju, kas 
nav visiem un visur, tas bija 
viens no mūsu mērķiem, gri-
bējām atšķirties. Mums reizēm 
jautāja, kāpēc mums nav magoņ-
maizīšu? Bet tās taču ir visur, 
kāpēc arī mums tās vajag? 

Vai pēc divpadsmit gadiem 
vēl var izdomāt kaut ko jaunu?

Alla. Dažbrīd ir grūti, liekas, 
ka galvā ir pilnīgs tukšums, bet 
tad atkal atnāk kāda ideja, kas 
patiesībā it kā nav tik jauna. Mēs 
esam sākušas gatavot aknu pa -
stē ti līdzņemšanai pēc vecmā-
miņas receptes, un cilvēki ļoti 
labprāt to iegādājas un saka, ka 
tai esot viņu bērnības garša.

Pirms dažiem gadiem jūs 
ciemos uzaicināja Brazīlijas 
lat vieši. Kā tas notika?

Alla. Tas ir neticamais stāsts, 
mūsu dzīves lielākais piedzīvo-
jums. Nupat saņēmām arī foto-
grafijas, jo decembrī divi puiši 
no Liepājas aizbrauca uz Brazī-
liju palīdzēt latviešu deju kopai 
sagatavoties un iemācīties dejas 
nākamajiem Dziesmu un deju 
svētkiem. Iedevām viņiem līdzi 
mūsu ceptās un izdekorētās pi -
parkūkas cienastam Brazīlijas 
latviešiem. Tagad saņēmām fo -
to grafijas ar priecīgām, smai  - 
do šām un pazīstamām sejām. 
Mū  su draudzība ilgst jau ceturto 
gadu.

Vineta. Cēsīs bija pilsētas 
svēt ki. Pie mums ienāca vispa -
saules cēsnieks, kā mēs dēvējam 
Aigaru Strausu, un piedāvāja 
mūs iepazīstināt ar diviem Bra-
zīlijas latviešiem, kas ir at  brau-
kuši uz Cēsīm. Tobrīd mums 
bija daudz darba, jo pi lsētas svēt-
ku laiks vienmēr ir sa springts – 
mēs ne tikai vadām uzņēmumu, 
bet vienmēr arī pa  šas strādājam 
virtuvē. Ar Ai  garu bijām iepazi-
nušās, kad viņš bija koordinā -
tors Vispasaules cēsnieku die-
nām un tā ik pa laikam, kad bija 
Cēsīs, viņš ienāca pie mums. 
Aigars stāstīja, ka Bra zīlijā tiek 
rīkotas etniskās dienas.

Alla. Latvieši dzīvojot Brazī-
lijā, kur dzīvojot trīspadsmit da -
žādu tautību ieceļotāju ko  pie -
nas, un arī latvieši rīkojot lat -
viešu dienas.

Vineta. Un latviešiem vaja-
dzē  tu latviešu pavārus. Tobrīd tā 
īsti nopietni to neuztvērām, jo 
kur esam mēs un kur Brazīlija! 
Bet neko jau neiebildām un tei-
cām, ka varam un ka maizi arī 
varētu cept un iemācīt, kā to da -
rām. Pacienājām Aigaru ar zu -
pu un “Kārumlādē” pašu cepto 
mai zi. Sarunājām, ka sazināsi-
mies un gājām uz virtuvi strādāt. 
Pagāja laiks, un mums atgā di-
nāja, ka esam taču piekritušas  
un tad sapratām, ka tas ir no -
pietni. Mēs pat nezinājām, ko 
darīt, jo mēs nekad abas kopā 
“Kārumlādi” neatstājam, vien mēr 
viena no mums te ir. “Kā  rum-
lāde” mums ir kā bērns, kuru 
visu laiku pieskatām.

Vineta Žamoidika (pa kreisi) un Alla OldermaneVadzinska

Kopā ar deju kopu “Staburags” no Ižui pilsētas Brazīlijā (Turpinājums 15. lpp.)
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DIĀNA 
JANCE

Pēc Katrīnas dienas Latvijā 
uz sniga sniegs – tik biezs un 
skaists, ka pat pieklusa šī gada 
sāpes, nošķirtība, bailes un ap -
lamās domas. Tagad, decembŗa 
vidū, gan baltais brīnums jau 
teju nokusis, bet gaišās domas 
iespējams aktivizēt un atgūt, 
domājot par visu labo, kas no -
tiek, kas ir noticis. Esmu patei-
cīga par to sāpju pilno pienā-
kumu, ko glābjot dzīvības, klusi 
un rezēm pat nemanāmi pildī -
juši Latvijas ārsti un māsiņas. Tā 
tas notiek visā pasaulē. Atmiņā 
palicis kāds pirms dažiem ga -
diem lasīts teikums: “Vairs neva-
ram dzīvot kā melnkoka tornī, 
izolējušies no labā un sliktā, no 
notiekošā tuvākā vai tālākā ap -
kaimē vai zemeslodes otrā pusē” 
(mākslas zinātnieks Māris Bran-
cis).

Iespējams, gaiši ir tāpēc, ka 
aizvadītajā gadā ik pa laikam 
izdevās sasaukties ar latviešiem 
tālās zemēs. Tās bijušas skaistas 
tikšanās, kuŗu laikā atklājām, 
kas mēs tādi, kāpēc vēl joprojām 
mums ir būtiski runāt latviski, 
saukt sevi par latviešiem. 

JANVĀRIS
“Man ir liels prieks, ka latviešu 

mākslinieki un mūziķi ir izdo-
mājuši dažādus veidus, kā cauri 
visām grūtībām darboties un 
uzturēt mākslas un mūzikas mī -
lestību. Redzot, cik izturīgi ir 
cilvēki Latvijā, esmu pati jutu -
sies stiprāka un domājusi – arī 
mums ir jāiztur, citādi nevar!” – 
teica Dace Aperāne, kad pērn, 
dažas dienas pēc Ziemsvētkiem 
sarunājos ar komponisti.  Pa  tie-

sībā tieši saruna ar Daci aizsāka 
tikšanās brīžu virteni. Viņu pa -
zinu jau sen – komponiste bieži 
strādājusi Latvijā, uzstājusies 
koncertos, organizējusi meistar-
klases un atbalstījusi jaunus 
talantus. Man liekas, ka bez vi -
ņas enerģijas un tai pašā laikā 
gaišā skata daudzu gadu gaŗu -
mā būtu bijis daudz ilgāk un 
grūtāk apvienot pasaulē izklī du-
šos latviešu mūziķus. Varbūt 
tieši šajā sarunā sajutu, cik mēs 
patiesībā esam tuvu? Cik esam 
laimīgi dzīvot mūsu laikā un 
sajusties tik tuvu? Pēc kaŗa ma -
nai vecvecmāmiņai tādas iespē-
jas nebija – viņa vēl ilgi nezināja, 
kur palika, vai izglābās viņas 
brālis un māsa ar ģimenēm, 
daudzie draugi un paziņas. Vēl 
ilgi viņi nevarēja sazināties un 
vairs nekad nesatikās.

FEBRUĀRIS
“Šis laiks ir pierādījis, ka mēs 

tiešām cits citam esam vajadzīgi! 

Gaisma pār latviešiem pasaulē
2021. gada sarunas atceroties

Cilvēki ir sociālas būtnes. Un 
brīvība! Tas ir tik dīvaini, ka 
bijām sākuši uzskatīt brīvību par 
pašsaprotamu. Es nekad neva rē-
ju iedomāties, ka brīvību mums 
pēkšņi varētu atņemt, bet tad   
tas notika,” saka latviešu vissla -
ve nākā aktrise Ņujorkā  Laila 
Robi ņa. Par viņu biju dzirdējusi, 

Rīgā biju pat satikusi vienu no 
viņas māsām – Dainu, bet bija 
brīnišķīgi priecīga sajūta, kad 
Laila man atsaucās un piekrita 
sarunai. Nezin kāpēc biju iedo-
mājusies, ka viņa būs mazāk 
“latviska”, ka smiesies plašus un 
skaļus amerikāņu smieklus. Bet 
nē – aizrunājāmies par Latvijas 
pagātni, par ziemu un sniegota-
jiem ceļiem… Nebija grūti iedo-
māties slaveno amerikāņu ak -
trisi lepni nēsājam latviešu tau-
tastērpu. Starp citu – skaistās, 
gluži kā no Holivudas dīvu lai-
kiem nākušās Lailas fotografijas 
mani sasniedza, slēpojot pāri 
Zemgales laukiem, manās senču 
mājās. Tajā brīdī lielā pasaule 
likās tik neticami tuvu. Mēs visi 
esam cēlušies no vienas zemes.

MARTS
“Kad biju jaunāka, nejutos pa -

reiza, un man likās, ka cilvēki 
mani nepieņem kā īstenu lat -
vieti. Bet tad kādā brīdī sapratu, 
ka ir vienalga, ko dara citi, es  
pati sevī zinu, ka esmu latviete. 
Tas    ir veidojis manī visu, kas es 
esmu – gan valodas, gan mākslas 
un mūzikas ziņā, man tas viss 
patīk, mana identitāte pasaulē ir 
absolūti neatšķirama no latvie-
tības.”

Pavasarī iepazinos ar māksli-
nieci no Čikāgas – Ritu Grendzi. 
Patiesībā – Ritu  “satiku” pavisam 
nejauši, sākām sarunu par skrie-
šanu – viņa bija izdomājusi vir-
tuāli “apskriet” ap Latviju, tādā 
veidā vācot naudu Latviešu 
Fonda projektiem. Arī es kādu 
gabalu “skrēju” līdzi. Kas saru -
nās ar Ritu uzrunāja visvairāk? 
Varbūt tā bija viņas tik latviskā 
krāsu izjūta, dzīvesprieks un 
čaklums. Ne velti mākslinieces 
2017. gada izstāde Latvijas Na -
cionālajā bibliotēkā saucās “Simt 

raksti tiem, kas meklē gaismu”. 
Man liekas, Ritas rokās atdzīvo-
jas tūkstošiem seno latvju rakstu 
un atrod savas šodienas krāsas. 
Seno rakstu nozīmi mēs vēl 
minam, diezin ko par mums 
domās tie, kuŗi nākotnē mēģinās 
atminēt šodienas zīmes? 

APRĪLIS
“Angliski ir vārds “resilience”. 

Latviski tam ir dažādi tulkoju -
mi – gan izturība, gan attapība, 
gan elastība: kā pārdzīvot laiku, 
uzturot garu. Mēs zinām latviešu 
tautasdziesmu: “Liku bēdu zem 
akmeņa, pāri gāju dziedāda -
ma.” Tas ir iekodēts latviešos – 
kā var tikt galā ar šausmām, 

sērām, pārdzīvojumiem. Tagad 
tas ir galvenais jautājums, ar 
kuŗu nodarbojas daudzi, – kā 
ga  rīgi nesabrukt.” To teica reži-
sore, rakstniece un teātŗa māk - 
s las pasniedzēja Toronto uni -
ver sitātes Drāmas, teātŗa un per-
formanču centrā Baņuta Ru 
bess. 

MAIJS
“Ticu, ka par to skaļi spēj ru -

nāt drosmīgākie, jo atklātība ap -
kārtējo attieksmi patiešām mai-
na, un ne vienmēr uz pozitīvo 
pusi. Runājot par šo visu skaļi, ir 
jābūt gatavam dažādām reakci-
jām, un nepatīkamu reakciju 
gadījumā jāatceras, ka tieši tava 
pieredze var kādam citam palī-
dzēt – izprast grūtības, nezaudēt 
cerību un ticību. Ir svarīgi runāt 
publiski, taču tikai tad, kad un ja 
tam esi gatavs, – nenodarot pāri 
sev.”

Jaunā latviešu autore Linda 
Ma  teša dzīvo Nīderlandē, vēl 
viņa nav uzrakstījusi daudz grā -
matu, bet mērķis ir īpašs – daļu 
no katras pārdotās grāmatas 
vi  ņa ziedo smadzeņu audzēju un 
epilepsijas pacientu atbalstam. 

Šis bija gads, kad daudzreiz 
pamanīju, cik ļoti lielu atbalstu 
mēs, latvieši, cits citam varam 
dot. Un arī dodam. 

JŪNIJS
“Vai nav brīnišķīgi, kā mūsu 

valoda un kultūra mūs visus    

var vienot? Uzstājos Luksem-
burgā, un uz koncertu bija at -
nākuši latvieši. Pat nezināju, ka 
viņi tur ir. Pēc tam iepazināmies, 
un noslēgumā visi kopā dzie-
dājām Latvijas himnu, tas bija 
tik spēcīgs brīdis, mums acīs bija 
asaras. Toreiz teicu: mana ģi -
mene ir tālu projām, jūs mani 
pat nepazīstat, bet jūtos, kā at -
radis īstus radiniekus.”

Tiek lēsts, ka aptuveni 20 tūks-
tošiem Brazīlijas iedzīvotāju ir 
latviskas saknes. Latvieši ir mū -
zikāla tauta, un tā arī meklētājā 
ierakstīju – “latvietis  Brazīlijā. 
Mūziķis”. Sazinājos ar pianistu 
Paolo Šteinbergu. Mūsu saruna 
aizveda tālos laikos, un mēģi nā-
jām saprast, no kuŗas Latvijas 
puses savulaik pasaulē devās 
Paolo vecvecāki. Klausoties Pao-
lo, kuŗš Latviju ir apciemojis 
tikai reizi dzīvē, tik mīļi latviskas 
likās viņa ilgas pēc mājās cep-
tiem pīrādziņiem. Jā, esmu pa -
manījusi – daudzi  no tiem, kuŗi 
nemāk latviski, zina vismaz di -
vus vārdus – “paldies” un “pīrā-
gi”. Vai ir iespējams iekodēt 
garšu un smaržu? Laikam gan. 

JŪLIJS
“Rīga! Man patīk pilsēta, kur 

Latvijas kultūra izskan tik dau-
dzās un dažādās mākslās: archi-
tektūra, mūzeji ar mākslas dar-
biem, laba mūzika… Atceros, kā 
skolā, toreiz vēl pavisam maza, 
centos izskaidrot, ka mana māte 
ir latviete no Latvijas. Tolaik 
bērni un pat pieaugušie drīzāk 
saprata, ka domāju par Lapze -
mi, tajā laikā Latvijas vārds bija 
praktiski nedzirdēts. Es domāju, 
ka tieši manas latviešu saknes ir 
devušas lielo mīlestību pret 
dabu, augiem. Ceru, ka nākam-
gad atkal varēšu braukt uz 
Latviju.” 

Ainavu architekti Mariju 
Džūliju Da Sacco esmu pazi-
nusi vienmēr, pazinu vēl, pirms 
mēs satikāmies. Viņa ir mūsu 
ģimenes italiešu daļa, un toreiz, 
kad mūs šķīra “dzelzs priekškars”, 
šis tuvais tālums bija sāpīgs. 
Viņas māte bija māksliniece Vija 
Spekke, viņas vectēvs bija sūtnis 

un vēsturnieks Arnolds Spekke. 
Arī Džūlija ir no tiem tik dau-
dzajiem latviešiem, kuŗi nemāk 
latviski, bet dziļi mīl Latviju. 

AUGUSTS
Vasaras vidū satiku plati 

smaidošo un enerģisko Kali for-
nijas latvieti Zīli Dumpis, kuŗa 
jau daudzus gadus atgriezusies 
savās vīra mājās Jūrmalā. Viņa 

man iedeva zibatmiņu, kuŗā va -
jadzēja būt fotokadriem no tik-
šanās ar zviedru kungu Lenartu 
Lībeku, kas savulaik dzīvojis 
viņas vīramātes mājiņā un kuŗa 
tēvs, Ķeguma spēkstacijas inže-
nieris no Zviedrijas, 1939. gadā 
uzņēma filmu par Latviju. Ne -
jauši pie manis nonāca kāds cits 
mazs atmiņu glabātājs – tajā bija 
daudz mūsdienu bilžu no Zīles 
meitu un viņu ģimeņu svinī -
bām. Skatoties tajās, redzēju lī -
dzīgus kadrus, gluži kā pirms-
kaŗa filmiņā – skaistu, izremon-
tētu vasaras mājiņu, priedes, 
gan drīz sadzirdēju abu Zīles 
maz dēlu smieklus un noskatījos 
rotaļās. Laimīgo Jūrmalas vasaru 
dzīve turpinās – tā, it kā gaŗo 
okupācijas gadu nemaz nebūtu 
bijis.

Tā, itin kā nemaz nebūtu 
bijis... Šis ir tas iemesls, kāpēc 
mums ir tik svarīgi būt kopā, 
citam citu atrast un atrast, par ko 
sarunāties. Man patīk iedomā-
ties, ka ikviens, jebkur ir daļa no 
Latvijas, arī no mūsdienu Lat-
vijas. Mūsdienu Latvija ir daudz 
plašāka par mūsu valsts robe-
žām. Cik mēs būtu stipri un ba -
gāti, ja no mūsu zemes nevienam 
nekad nebūtu bijis jāaizbrauc, 
jāaizbēg un tur, svešumā, jāpa -
liek!

SEPTEMBRIS
Dažreiz šajā vasarā senču 

mājās, kuŗās mūsu dzimta dzīvo 
vismaz kopš 1710. gada, es cepu 
ābolmaizi. Āboli bija krituši no 
mana vecvecvectēva sētās vai 
stādītās ābeles, to cepu maizes 
krāsnī, kuŗas būvēšanu bija pie -
redzējuši mans vecvectēvs un 
vecvecmāmiņa. Gan mājas, gan 
ābele, gan krāsns bija piedzī-
vojušas gaŗus gadus, kuŗu laikā 
mēs, gluži kā daudzi citi, ne -
drīkstējām dzīvot dzimtas mājās. 
Mums bija tā laime atgriezties. 
Un nu es varu rasotā zālē, palsā 
agra rudens rītā lasīt no sense -
nos laikos iesakņojušās ābeles 
kritušos ābolus. 

(Turpinājums 15. lpp.)
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Gaisma pār latviešiem pasaulē
2021. gada sarunas atceroties

UN KO NU?! Grāmatas “Un ko nu?!” autore 
Silvija Grigule Džonsa ir Īrijas 
veclatviete, Zaļajā salā nokļuvusi 
līdzīgi citiem latviešu bēgļiem 
pēc Otrā pasaules kara. Māte 
sešiem bērniem un 13 mazbēr-
niem, Īrijas latviešu vidē atsau-
cīga ar savu pieredzi un zinā ša-
nām. Viņas grāmata ir vērtīgs 
mazāk zināmas latviešu trimdas 
stāsts, balstīts faktos. Šī ir vien 
otrā grāmata par latviešiem Īrijā, 
kur joprojām mīt un darbojas 
ievērojama latviešu kopiena.

Grāmata sarakstīta aizraujošā 
vēstījumā, balstīta faktos, at klājot 
arī vēsturisko un specifisko laik-
meta fonu. Tapusi pēc 13 gadus 
vecās mazmeitas rosinājuma, 
tāpēc sarakstīta valodā, kas sa -
protama arī pusaudžiem.

Grāmatas izdošanu  atbalsta
PBLA Kultūras fonds Cena 30,– USD

“Nekad nenokaram degunu”
Cēsu “Vinetas un Allas Kārumlādes” saimnieces Vineta Žamoidika un 

Alla OldermaneVadzinska sarunā par dzīvi, darbu un gardumiem ar Salliju Benfeldi

Alla. Attālums jau arī milzīgs, 
otra pasaules mala. Sapņojot par 
to, kur kādreiz gribētu nokļūt, 
par Brazīliju nekad nebijām pat 
iedomājušās. Un tad Aigars pie-
zvanīja un pateica, ka ir biļetes 
un mums jāsāk posties. Sajūta 
bija nereāla, tikai pamazām sa -
pratām, ka tā tiešām notiks, mēs 
lidosim uz Brazīliju pie lat vie-
šiem! Bijām tur trīs nedēļas. Nā -
kamajā rudenī atkal lidojām 
ciemos uz Brazīliju. Tad sākās 
pandēmija, tagad, protams, ne -
zinām, kad atkal varēsim cie -
moties. Bija ļoti interesanti ie -
pazī ties ar latviešiem Brazīlijā, 
dzirdēt, kā cilvēki, kuri nekad 

nav bijuši Latvijā, runā latviešu 
valodā, kā kundzes deviņdesmit 
četru gadu vecumā izmet kādu 
tautas teicienu, kuru no Latvijas 
līdzi paņēmuši viņu vecvecāki. 
Viņi dziedāja tādas dziesmas!  
Tā ir bagātība, ko vairāk nekā 
pirms simt gadiem, viņu senči ir 
paņēmuši līdzi, un ir saglabāts 
latviskums. 

Vineta: Brīžam tirpiņas skrēja 
pār kauliem, kad viņi dziedāja 
latviešu dziesmas. Tur piere dzē-
tais un piedzīvotais mums lika 
uz savu latvietību paraudzīties 
arī mazliet citādāk, padomāt par 
to. Latviešu kopienai pievieno-
jušies arī cilvēki, kuŗi nav et -
niskie latvieši, bet ir ieprecēju-
šies. Viņi savā sirdī ir kļuvuši par 

latviešiem un ir tik ļoti latviski, 
ka tajā brīdī jūties lepns par sa - 
vu Latviju, par to, ka to pārstāvi. 
Latvieši Brazīlijā ir pratuši sa -
glabāt savu latviskumu, un tad 
jādomā, ka mēs šeit reizēm to 
kaut kā palaižam vaļā, it kā pa -
zaudējam savu patriotismu. 

Šis gads nebūs viegls ne  vie
nam nekur, vai jums ir padoms 
pašām sev, kā tikt cauri šim 
skarbajam laikam?

Alla. Mums vienmēr gribas 
kaut ko izdomāt, nepadoties. 
Brazīlijā skatījāmies, kā viņi ga -
tavo un tas ir tik garšīgi! Jautā-
jām, kas tad tur ir klāt, viņi sa -
ka, ka tikai sāls. Izrādās, ka sālim 
ir dažādas piedevas. Pēc savām 
garšas sajūtām uztaisījām savu 

sāli un tagad prātojam – varbūt 
jāliek burciņās un jāpārdod? 
Nesen sākām taisīt un likt ma -
zajās burciņās pikanto tomātu 
zaptīti – zeltaino lupitas ievā-
rījumu no dzeltenajiem tomā-
tiem un vairāku veidu pipariem. 
Ir jāmeklē kaut kas jauns un 
interesants. Visgrūtākais laiks ir 
janvāris un februāris, tas laiks    
ir jāiztur. Būs labi, mums nepa -
tīk žēloties, ir jādara. Un prieku 
nes arī paldies par darbu, ko 
saņemam no cilvēkiem. Daudzi 
mūsu kārumus sūta latviešiem 
uz citām valstīm. Latvieši ir visur 
pasaulē, un ir prieks, ja mūsu 
“Kārumlādes” vārds ir nokļuvis 

pie viņiem. Mēs nenokaram de -
gunu, vismaz ne abas vienā lai -
kā. Ja vienai ap sirdi kļūst bē -
dīgāk, tad otrai jau ir pārgājis un 
var pabakstīt un par visu pa -
smaidīt. Tā ir latviešu spītība. 
Un mūsu ģimenes – gan vīri, gan 
bērni – no pirmās dienas ir 
mūsu lielākais atbalsts.

Vineta un Alla kopā ar Brazīlijas latviešu draugiem

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

(Turpināts no 13. lpp.)

(Turpināts no 14. lpp.)

OKTOBRIS
Pēc dzejnieces Astrīdes Iva -

skas aiziešanas Viņsaulē, man 
tika dota iespēja piedalīties kādā 
īpašā ceremonijā. Dzejnieces 
tēvs bija Latvijas armijas ģene-
rālis Mārtiņš Hartmanis, un nu 
jau 16 Nacionālās aizsardzības 
akadēmijas absolventiem ir pie-
šķirti Latvijas armijas ģenerāļa 
Hartmaņa Goda zobeni. Zobenu 
saņem ne tikai par lieliskām 
zināšanām, bet arī teicamu pil-
sonisko un militāro stāju, skai d-
ru dzīves pozīciju un ideāliem, 
kā arī cieņu pret tradicijām un 
valsts vēsturi. Goda zobenu ir 
ieguvuši vislabākie, bet teicama 
militārā un kultūras stāja ir 
daudziem kareivjiem. Ne velti 
aptaujā par uzticamāko insti-
tūciju Latvijā lielākā daļa iedzī-
votāju minējuši Latvijas Nacio-
nālos bruņotos spēkus.

NOVEMBRIS
“Es esmu ļoti grūti un daudz 

cītīgi strādājusi, lai man izdo -
tos. Nedomāju, ka tā būtu no -

ticis, ja vienkārši sēdētu dīvānā 
un sapņotu, ka visi tie ansambļi 
tikai nāks un pasūtīs tavu 
mūziku. Tā nenotiks.” 

Rudenī, Latvijas svētku mē -
nesī, sazinājos ar Ellu Mačēnu, 
jaunu latviešu komponisti no 
Austrālijas. Varbūt, tieši saruna 
ar Ellu deva visstiprāko pārlie-
cību par latvietības turpinājumu 
pasaulē. Sidneja liekas esam tik 
tālu, un ģeografiski tā ir tālu,  
bet, manuprāt, tieši Ella, kuŗa 
dzimusi teju pusgadsimtu pēc 
Otrā Pasaules kaŗa un Latviju 
pirmo reizi apciemoja tikai 17 

gadu vecumā, ir viena no mūs-
dienu vislatviskākajām skaņu 
radītājām. Neatceros, kad, jau 
pirmo reizi klausoties, kāda koŗa 
dziesma mani būtu saviļņojusi 
tik ļoti kā Ellas komponētā “Ar 
Dieviņu”. Tā skan ar Ellas vec mā-
miņas Ainas Andersones vār-
diem. Sveicu Ellu, PBLA Kultū ras 
fonda galveno balvu saņe mot!

DECEMBRIS
Mēneša vidū pēkšņi manā 

redzeslaukā tīmeklī parādās 
lūgums: “Mīļie KBLS (Krišjāņa 
Barona latviešu skolas) vecāki! 
Atbrauciet bērniem drusku ag -
rāk pakaļ šodien! Mums vajag 
talciniekus pie piparkūku cep-
šanas! Citādi skolas eglītē pie-
dāvās tikai sadegušās un nobi-
rušo cukuru….” Nē, es neesmu 
latviešu vecāku pulciņā tālajā 
Amerikā, Čikāgā. Un tomēr lie-
kas, ka šis mīļais lūgums uzrunā 
arī mani, mūs visus. Tuvojās 
taču latviešu Ziemsvētki – ar 
piparkūkām, pīrāgiem un do -
mām par satikšanos.…

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

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

L AIKA  GR ĀMATA
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KRUSTVĀRDU MĪKLA Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Uz salas Daugavā pie Kokneses top Likteņdārzs – gaišas atceres vieta,     
kur svinēt latviešu tautas izturību un spēku. Tas ir arī Tavas ģimenes un 
dzimtas Likteņdārzs, veltīts visiem latviešiem, kas 20. gadsimtā gājuši bojā 
vai cietuši svešu varu dēļ. Likteņdārzs top kopdarbībā un par ziedoju
miem, tā atbalstītāju skaits jau pārsniedz 500 tūkstošus. Mūsu nākamais 
lielais kopdarbs  uzcelt Saieta namu! Palīdzi! Ziedo!

Nodibinājums “Kokneses fonds”
Adrese: Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV1011, Latvija
info@koknesesfonds.lv

Ziedojumiem EUR:
AS “Citadele banka”
Konts: LV94PARX0015211160001
SWIFT: PARXLV22

Starpniekbanka ziedojumiem USD:
USA CITIBANK, N.A., NEW YORK
Konts: 36392149
SWIFT/BIC: CITIUS33

Vairāk informācijas  www. liktendarzs.lv

Krustvārdu mīklas (Nr. 01) 
atrisinājums. 

Līmeniski. 2. Kariatīde. 7. 
Vimba. 8. Zaube. 9. ‘’Mciri’’. 11. 
Bali. 12. Paniņas. 13. Āres. 17. 
Rampa. 19. Saiga. 21. Inese. 23. 
Triki. 24. Breve. 25. Erots. 26. 
Sloka. 28. Erato. 29. Ieva. 31. 
Cikādes. 34. Kebs. 38. Irsis. 39. 
Krīki. 40. Utena. 41. Saskaitīt. 

Stateniski. 1. ‘’Diena’’. 2. Kalē. 
3. Rumba. 4. Īrija. 5. Ezis. 6. 
Ibēre. 10. Ipiķi. 11. Burtnieki. 14. 
Skeletons. 15. Kariess. 16. 
Ķimenes. 18. Metro. 19. Seims. 
20. Ambra. 22. Eseja. 27. Omārs. 
30. Ezers. 32. Ibiss. 33. Elsot. 35. 
Berne. 36. Asis. 37. Ļaut.

Līmeniski. 3. Slazdi. 8. Ietei-
kums. 10. Reliģiski grupējumi. 
12. Īss jautra satura priekš ne-
sums. 14. Dāvanas. 15. Dzēlīgs 
nopēlums. 16. Smagums lidapa-
rāta celtspējas rēgulēšanai. 19. 
Neliels pārtraukums intensīvā 
darbā. 21. Pilsēta Italijas ziemeļ-
rietumos. 22. A. Bela romāns. 
23. Pūču dzimtas putns. 29. 
Latviešu gleznotāja (1939). 30. 

Valsts Eiropā. 31. Pie virsdrēb - 
ju apkaklēm piestiprinātas gal-
vassegas. 32. Apdzīvota vieta 
Alūksnes novadā. 34. Ciemiņš. 
35. Aparāti jūras dziļuma no -
teikšanai. 37. Valsts Āzijas dien-
vidos. 38. Apavi. 39. Elastīga 
mechanismu detaļa. 

Stateniski. 1. Parupja satura 
komēdija. 2. Saules sistēmas 
planēta. 4. Strinkšķināms somu 

un karēļu mūzikas instruments. 
5. Latviešu diriģents (1917-
1967). 6. Pliknis. 7. Kaķu dzim-
tas dzīvnieks. 9. Novada centrs 
Latvijā. 11. Upe Kurzemē. 13. 
Bišu tēviņš. 17. Medicīniska 
iestāde. 18. Pilsēta Somijas dien-
vidos. 20. Upe Tālajos austru-
mos. 21. Upe Dienvidrietumu 
Āzijā. 24. Zvejas rīks. 25. Sterilas 
marles strēmeles, kuŗas ieliek 
brūcē. 26. Asa, īslaicīga kustības 
ātruma palielināšana sportā. 27. 
Apsveikuma raksti glītos ietēr-
pos. 28. Staltbriedis. 33. Vīrieša 
vārds (novembr.). 34. Pilsēta 
Igau nijas dienvidaustrumos.    
35. Strinkšķināmais mūzikas 
instruments. 36. Ziedkopa. 

Jūs esat uzņēmies lielu un 
labu darbu – grāmatu “Atmiņas 
par Eslingenu” pārtulkot vācu 
valodā, lai to nākamvasaras 
svētkos Eslingena 75  piedāvātu 
Vācijas interesentiem. Kā iet?

Tulkošana iet strauji uz priek-
šu. Līdz janvāŗa beigām būs ga -
tavs.

Kāda ir jūsu personīgā saikne 
ar Eslingenu – “mazo Latviju”? 

 Ar Eslingenu man ir vairākas 
saiknes. Pirmām kārtām es te 
lasu lekcijas Techniskajā Akadē-
mijā jau kopš 50. gadiem. Turklāt 
man ir ilggadēja draudzība ar 
mūsu bijušo archibīskapu El -
māru E. Rozīti. Elmārs mūs ar 
sievu laulāja, un mūsu dēlam 
viņš ir krusttēvs. Dēls Jānis pie-
dzima Vācijā un es ar viņu vien-
mēr runāju tikai latviski. Viņš 
divus gadus dzīvoja un strādāja 
Rīgā.

Iepazīsimies – Ivars VeitsLIGITA KOVTUNA

Man gan ir citāda biografija 
nekā mūsu bēgļiem, kas te iera-
dās kaŗa beigās. Maniem vecā-
kiem bija iespēja 1941. gada feb-
ruārī atstāt Latviju, man tolaik 
bija pieci gadiņi. 1961. gadā, t. i. 
20 gadus vēlāk, es aizbēgu no 
komūnistiskās Austrumvācijas  
(VDR). Es no pirmās dienas 
meklēju kontaktus ar mūsu 
tautiešiem te, Rietumvācijā. Ak -
tīvi iesaistījos Minsteres ģim na-
zijas darbā, vairākus gadus biju 
Latviešu ko  pī bas Vācijā priekš-
sēdis. Arī lat viešu draudzes 
priekšsēdis Štut gartē un Ha  no-
verā.  

Kuŗas personības jums šai 
lai ka gaitā bijušas visnozī mī

gākās, kopā veidojot un uzturot 
latviešu kultūru un sabiedrisko 
dzīvi Vācijā? 

Tādu personību man ir dau dzas: 
Latviešu Centrālā Komitejā 
(LCK), Minsteres Latviešu ģim-
nazijas vadībā, Daugavas Vana-
gos utt.

Kādas ir jūsu šābrīža saiknes 
arLatviju? 

Daudzas un dažādas. Turklāt 
mums kopš 18 gadiem Liepājā ir 
pašiem savs dzīvoklis. Es bieži 
lasu lekcijas Liepājas un Jelgavas 
Universitātēs, kā arī profesio-
nālajos semināros – esmu būv-
akustikas speciālists, darbojos 
arī Latvijas Akustiķu apvienī - 
bā. Biju arī Latviešu Inženieŗu 

“Uz “mana akmeņa” Liepājā, blakus tenisa laukumam 1939. gadā... un nesen. Ik reizi, kad es 
atbraucu uz Liepāju, mans pirmais gājiens ved uz to vietu, kur bērnībā reiz sēdēju. Akmens gan 
jau krietni iegrimis, bet vēl ir!”      

bied rības Vācijā līdzdibinātājs 
(1980). Savas zināšanas varēju 
izmantot, piedaloties “Latviešu 
techniskās  terminoloģijas vārd-
nīcas” redakcijas darbā. Pats sa -
rakstīju vairāk nekā 1700 šķirk-
ļus par akustiku latviešu, angļu 
un vācu valodā. 

Ir arī kāds paveikts sirdsdarbs – 
pirmā SOS bērnu ciemata izvei-
došana Īslīcē, Bauskas rajonā. 

Uz tikšanos Eslingenā!
    

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

Gatavojoties Eslingenas Dziesmu svētkiem 75, kas notiks nā -
kam vasar – no 16. līdz 19. jūnijam Vācijā, pilsētā pie Nekāras, kur 
atkal iecerēta bagāta un daudzveidīga kultūras programma, 
aicinām jūs talkā! 

Lai svētkus kuplinātu, to oganizatori lūdz pārskatīt gan bijušo 
eslingeniešu, gan arī citu DP nometņu latviešu privātos vai bied-
rību archīvus, kuŗos, esam pārliecināti, glabājas ne viena vien 
vēstule, kas Vācijas nometnēs rakstīta laikā no 1946. līdz 1949./50. 
gadam. Šodien katra šāda vēstule ir svarīga un nenovērtējama 
liecība, kuŗā jūtama tā laika noskaņa, kuŗā noteikti virmo vis da-
žādākās emocijas, sākot ar gaidāmo satikšanās prieku, satrauku-
mu, gatavojoties svētkiem, un beidzot ar atvadu asarām, kad 
svētki norimuši, bet atmiņas palikušas. 

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

e-pastu: redakcija@laiks.us, redakcija@brivalatvija.lv
Paldies Dagnijai Neimanei par atsaucību!

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

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;

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

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

(Turpināts  19. lpp.)

PĒRK
Pērku meža, lauksaimniecības 
zemi. Tālr. 29386009.

Pieņemsim paciņas un grāmatu sūtījumus iestādēm, kā arī komerciālos un personīgo mantu sūtījumus.
Lūdzam iepriekš pieteikt lielāka apmēra sūtījumus! Ievērosim sabiedriskās attālinājuma normas,

lai nevienam nebūtu jābaidās mūs satikt pie mantu nodošanas!

Sīkāka informācija atrodama LASL mājas lapā, paciņu nodaļā: www. lasl.com
vai zvanot: 973 744 6565.

Martins Dukurs

Endija Tērauda

Pekinas Olimpiskās 
spēles pārcelt 

negrasās...
Starptautiskā Olimpiskā ko -

mi   teja (SOK) nepieļauj iespēju 
pēdējā brīdī pārcelt februārī pa -
redzētās Pekinas Ziemas olim-
piskās spēles daudzviet pasaulē 
krasi pieaugušās saslimstības ar 
Covid-19 dēļ, bet organizātori 
aicina visus dalībniekus būt īpaši 
piesardzīgiem, vēstīja aģentūra 
AFP. Pekinas ziemas olimpisko 
spēļu norise paredzēta no 4. līdz 
20.februārim. Olimpisko spēļu 
objekti mēnesi pirms starta sāka 
darboties pirmssacensību režī-
mā, kā arī tika atvērts galvenais 
mediju centrs.

SOK prezidents Tomass Bachs 
(attēlā) pauda pārliecību, ka 
jāizdara viss iespējamais, lai 
olimpiskais sapnis sportistiem 
netiktu laupīts dažas dienas 
pirms došanās ceļā. Bachs ai  ci-
nāja ikvienu stingri sekot orga-
nizātoru sagatavotajām vadlī ni-
jām, kas jāievēro noteiktu laiku 
jau pirms došanās ceļā.

Martina Dukura
60. uzvara

Latvijas skeletonists Martins 
Dukurs Vinterbergas trasē Vā -
cijā izcīnīja uzvaru Pasaules 
kausa septītā posma sacensībās 
un kļuva par kopvērtējuma lī -
deri. Tomass Dukurs ierindojās 
piektajā vietā.

Martins un Tomass Dukuri 
pēc pirmā brauciena dalīja otro 
vietu, 0,26 sekundes zaudējot 
Krievijas sportistam Aleksan-
dram Tretjakovam. Pirmā brau-
ciena rezultāti tika atcelti, jo 
netika ievērots protokols, kas 
paredz pēc noteikta sportistu 
skaita tīrīt sniegu. Vinterbergā 
bija neliels sniegs, taču ar to 
pietika, lai apmierinātu protestu 
un atceltu pirmā brauciena re -
zultātus. Tādējādi uzvarētājs pos mā 
tika noskaidrots vienā braucienā, 

kuŗā sportisti startēja ar tiem 
pašiem starta numuriem. Turpi-
nājumā pirmajā sešiniekā ielauz-
ties spēja tikai Sunbins Juns no 
Dienvidkorejas. Savu 60. uzvaru 
Pasaules kausā izcīnīja Martins 
Dukurs, otrais bija Jungks, bet 
trešais – Tretjakovs. 11 sekundes 
simtdaļas aiz goda pjedestala 
palika Gasners, vēl piecas simt-
daļas zaudēja Tomass Dukurs, 
kuŗš par trīs simtdaļām pārspēja 
Junu.

***
Latvijas skeletoniste Endija 

Tērauda Vinterbergā, Vācijā, 
ieguva 18. vietu Pasaules kausa 
sezonas priekšpēdējā posmā un 
sasniedza sezonā savu otro 
labāko rezultātu.

Elvis Veinbergs – 
Eiropas U20 

čempions
Latvijas skeletonists Elvis Vein

bergs Altenbergas trasē izcīnīja 
zelta medaļu Eiropas U-20 
čempionātā, U-23 meistarsacīk-
stēs viņš bija trešais, bet Eiropas 
kausa ieskaitē ieņēma ceturto 
vietu.

Uzvaru sacensībās izcīnīja 
vācietis Štefans Retigs, kuŗš 
nestartēja junioru čempionāta 
ieskaitē.

Krists Netlaus startā bija 
ceturtais labākais, toties finišā 
viņam vien 11. un 14. vieta, bet 
summā  13.pozicija, kā arī 3,05 
sekunžu deficits pret uzvarētāju. 
Eiropas U-23 čempionāta ie -
skaitē Netlauam bija astotā vieta.

Eiropas kausa posmā startēja 
23 skeletonisti. Sievietēm Eiro-
pas kausa posmā Dārta Zunte 
ieņēma 12. vietu 17 skeletonistu 
konkurencē. Pirmajā braucienā 
viņa startā bija sestā labākā un 
finišā ieņēma 13. vietu, bet otrajā 
braucienā latviete uzrādīja ce -
turto laiku startā, vienā no 
starpfinišiem bija pat trešā, taču 
finišā sasniedza astoto laiku. 
Krists Netlaus startā bija cetur-

tais labākais, toties finišā viņam 
vien 11. un 14.vieta, bet summā 
– 13.pozīcija, kā arī 3,05 sekunžu 
deficīts pret uzvarētāju. Eiropas 
U-23 čempionāta ieskaitē Net-
lauam bija astotā vieta.

Eiropas kausa posmā startēja 
23 skeletonisti. Sievietēm Ei  ro-
pas kausa posmā Dārta Zunte 
ieņēma 12. vietu 17 skeletonistu 
konkurencē. Pirmajā braucienā 
viņa startā bija sestā labākā un 
finišā ieņēma 13. vietu, bet otrajā 
braucienā latviete uzrādīja ce -
turto laiku startā, vienā no 
starpfinišiem bija pat trešā, taču 
finišā sasniedza astoto laiku.

Kristers Aparjods 
triumfē Siguldā

Siguldā risinājās pēdējais Pa -
saules kausa izcīņas posms, kur 
varēja iekrāt ieskaites punktus 
Pekinas Ziemas olimpisko spēļu 
kvalifikācijā. Sagaidāms, ka Lat-
viju olimpiskajās spēlēs pārstāvēs 
pa trim braucējiem vīriešu un 
sieviešu konkurencē, kā arī divas 
divnieku ekipāžas.

Pasaules kausa posmā kama-
niņu sportā Siguldas trasē uzvaru 
izcīnīja  Kristers Aparjods (at -
tēlā). Pirmajā braucienā Apar-
jods bija ātrākais, apsteidzot 
vācieti Fēliksu Lochu un italieti 
Dominiku Fišnalleru, kuŗiem 
dalīta otrā vieta. veicās arī otrajā 
braucienā, kas ļāva viņam 
triumfēt šajā Pasaules kausa 
posmā. Riks Kristers Rozītis 
izcīnīja astoto, Gints Bērziņš – 
10., Artūrs Dārznieks – 19. vietu.

Šici izcīna otro 
vietu, Bots/Plūme 

saglabā piekto vietu

Pasaules kausa izcīņas posmā 
Siguldas trasē uzvaru izcīnīja 
vācieši Tonijs Egerts/Saša Be  ne-
kens, kuŗi sasniedza ātrāko fi  niša 
laiku abos braucienos. Andris 
un Juris Šici otrajā braucienā 
uz  laboja starta laiku un divu 
braucienu summā finišēja mi -
nūtē un 23,893 sekundēs, uzva-
rētājiem zaudējot 0,037 sekun-
des. Labāko trijnieku noslēdza 
vēl viens Vācijas duets Tobiass 
Vendls/Tobiass Arlts, kuŗi no 
saviem tautiešiem atpalika 0,193 
sekundes. Botam/Plūmem ot  rais 
brauciens izdevās tikpat veik-
smīgs kā pirmais, un divu brau-
cienu summā latvieši finišēja 
minūtē un 24,247 sekundēs, uz -
varētājiem piekāpjoties 0,391 se -
kundi, izcīnot piekto vietu.

Kopvērtējumā pēc septiņiem 
Pasaules kausa posmiem un 
divām sprinta sacensībām līder-
pozīcijās ar 673 punktiem atro-
das Šici. Otro vietu ar 606 punk-
tiem ieņem vācieši Egerts/Be 
nekens, bet labāko trijnieku no -
slēdz otrs Vācijas duets Vendls/
Arlts, kuŗi izcīnījuši 556 punktus. 
Tikmēr Bots/Plūme ar 364 punk-
tiem ierindojas devītajā vietā.

Šiciem iepriekšējā sezona bija 
viena no labākajām karjērā, jo 
kopvērtējumā viņi izcīnīja otro 
vietu, piekāpjoties tikai aus-
triešiem Tomasam Štoijam/Lo -
rencam Kolleram. Viņu kontā 
bija arī divas uzvaras, Eiropas 
čempionātā Siguldā un sprintā 
Insbrukā.

Jaunajiem braucējiem Botam/
Plūmam 2020./2021.gada sezo-
na bija izlaušanās sezona, kurā 
viņi bija astotie kopvērtējumā. 
Sezonai punktu viņi pielika ar 
savu karjērā pirmo uzvaru, 
finišējot pirmie Sanktmoricas 
trasē. Salīdzinot ar iepriekšējo 
sezonu, šajā nestartē Oskars 
Gudramovičs/Pēteris Kalniņš.

Pasaules kausa posma noslē-
gumā sprintā divniekiem Šici 
uzvarēja ar 0,021 sekundes pār-
svaru pār Vācijas duetu Toni 

Egertu/Sašu Benekenu. Otra 
Latvijas ekipāža Mārtiņš Plūme/
Roberts Bots ieguva piektovietu.

Vīriešu vieninieku sacensībās 
sprinta nogriezni visātrāk veica 
vācietis Fēliks Lochs, kuŗš fi  ni-
šēja 27,819 sekundēs. Pamat sa-
censību uzvarētājs Aparjods pie-
 ļāva kļūdu un zaudēja 0,014 
sekundes, bet 0,071 sekundi at -
palika italietis Dominiks Fiš-
nallers. Gints Bērziņš ar 0,121 
sekundes deficitu bija sestajā 
vietā. Tikmēr Riks Kristens Ro 
zītis, kurš nolēmis likt punktu 
karjerai un aizvadīja savas, vis-
ticamāk, pēdējās starptautiskās 
sacensības Siguldā, piedzīvoja 
kritienu un samierinājās ar 
pēdējo 15. poziciju.

Sievietēm sprinta braucienā 
Latvijas izlasē labākā bija 7. vietu 
ieguvusī Zirne, turpretim Vītola 
un Tīruma ierindojās 14 fini-
šējušo dalībnieču saraksta bei-
gās. Uzvarēja krieviete Tatjana 
Ivanova.

Bobslejs
Ar divnieku sacensībām vī -

riem Vinterbergas trasē Vācijā 
turpinājās Pasaules kausa posms 
bobslejā, kuŗā piedalījās tikai viena 
Latvijas ekipāža. Par uzvarētāju 
kārtējo reizi tika pasludināts 
vācietis Frančesko Frīdrichs, no 
kuŗa divu braucienu summā 
0,33 sekundes atpalika otrās vie-
tas ieguvējs Johaness Lochners. 
Bet trijnieku noslēdza kanadietis 
Džastins Kripss, kuŗš no uzva-
rētāja atpalika 0,85 sekundes. 
Oskara Ķibermaņa divnieks no 
Frīdricha atpalika 1,48 sekundes, 
ierindojoties 11. vietā.

Oskara Ķibermaņa pilotētā Lat-
  vijas bobsleja četrinieka eki pāža 
Vinterbergas trasē, Vācijā, ieguva 
9. vietu Pasaules kausa posmā. 
Septīto uzvaru sezonā septiņās 
četrinieku sacensībās izcīnīja vā -
cieša Frančesko Frid riha pilotētā 
ekipāža ar divu braucienu sum mā 
sasniegtu rezultātu viena minūte 
un 49,08 sekundes.
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Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā māte

LAIMDOTA ZVEJNIEKS,
dzim. LAGZDIŅŠ

Dzimusi 1927. gada 31. janvārī Zaļenieku pagastā,
mirusi 2022. gada 3. janvārī Mentor, Ohio

Mūsu ilggadējie biedri, apbalvoti ar zelta nozīmēm

ANDREJS BROŠS
Dzimis 1923. gada 27. martā Rīgā,

miris 2020. gada 17. decembrī Pensilvānijā

AUSMA ABRAMS
Dzimusi 1926. gada 12. februārī Rīgā,

mirusi 2021. gada 25. maijā West Chester, PA

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

LAIMDOTA ZVEJNIEKS,
dzim. LAGZDIŅŠ

Dzimusi 1927. g. 31. janvārī Zaļenieku pagastā,
mirusi 2022. gada 3. janvārī Mentor, Ohio

Mīlestībā viņu vienmēr paturēs
DĒLS ARNIS, BAIBA, ROBERTS

RADI UN DRAUGI AMERIKĀ, LATVIJĀ UN KANADĀ

sēro
DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA FILADELFIJĀ

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MĀSĪCA GUNTA UN BRĀLĒNS EGĪLS AR ĢIMENI

Aiziet saule vakarā,
Nomirst mana māmuliņa;
Saulīt balta gan uzlēca,
Māmulīte neatnāca.

Ak, retākas rindas…

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.
(V. Egle)

SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa 

zināties ar sarīkojumu un 
dievkalpojumu rīkotājiem, pre 
cī zējot, vai paredzētie sarī ko
jumi 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 se  kot 
mūsu Facebook lapai “Latviesu 
Biedriba St. Pe  tersburg FL”. Sī  kāku 
informāciju par pasākumiem 
var uzzināt Biedrības Facebook 
lapā vai zvanot Dacei Nebarei. 
Tel: 917-755-1391.

Sestdien, 12. februārī, Sirs niņ
 balle. Sīkāka informācija sekos.

VAŠINGTONA, DC
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trimdas 

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

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; e-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
com/ Čikāgas-Ciānas draudze 

2550-4389-7965-234. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega 
Puidza, tālr. birojā: 773-736-
1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com.

Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pēteŗa 
dr.: (450 Forest Preserve Dr, 
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630-
595-0143. Māc. Ojārs Freimanis. 
1-773-818-6965 st. Peters.latvian.
church@gmail.com Ivars Spalis 
(ivspalis@gmail.com), priekš  nieks. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc dievk. kafijas galds.

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

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

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

Dievk. notiek 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 diev-
galdu (diak. Guna Reina) 30. 
janvārī Dievkalpojums (diak. 
Guna Reina) Visi dievkalpojumi 
notiek plkst 11:00

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

Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. 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 Pet -
rovskis, tālr: 616-975-2705. Dievk. 
notiek 2x mēnesī, 2:00 pm. Par 
datumiem lūdzu sazi nāties ar dr. 
pr. Ivaru. Pēc dievk. kafijas galds.

Kalamazū latv. ev. lut. apv. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49006). Māc. Aija 
Graham. Latviešu ev. lut. ap  vie-
notā draudze notur klatienes 
dievkalpojumus katru svēt die
nu, plkst. 10:00. Parallēli pie -
ejami sprediķu ieraksti draudzes 
YouTube kanālā (meklēšanas at -
slēgas vārds “Latviešu Apvienotā 
draudze Kalamazū”.

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

Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Dievkalpojumi ar viesu 
mācītājiem latviešu un angļu 
valodā plkst. 10:00. Par datumi-
em sazināties ar draudzes pr. 
Kārli Indriksonu, tālr.: 402-730-
3427, e-pasts: kindriks@aol.com. 
Pensionāru saiets katra mēneša 
otrā ceturtdienā plkst. 11:00 
sabiedriskās telpās.

Mančesteras latv. ev. lut. dr. 
(dievk. Notiek Holy Transfigur-
ation Romanian Orth. Church, 2 
Winter St., Manchester, CT 
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis, 
tālr. 413-568-9062.

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

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

poles-St. Paulas latviešu evaņ ģe-
liski luteriskās draudzes video 
dievkalpojumi notiek katru ne   dēļu, 
tos var skatīties mndraudze.org.

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

Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: (Latvian Luth e-
ran Church, P.O. Box. 1008, 
Maplewood, NJ 07040). Diev kal-
pojumi notiek NJ Lat viešu 
biedrības namā Prie daine, 1017 
State Route 33, Freehold, NJ 
07728, māc. Ieva Pušmucāne-
Kineyko. E-mail: latvianluther-
anchurch@gmail.com, telefons: 
908-638-1101.

23. janvārī 11:00 Dievkal-
pojums Priedainē. 6. februārī 
11:00 Dievkalpojums ar dievgal-
du Priedainē. 20. februārī 11:00 
Dievkalpojums Priedainē. Lūdzu, 
sekot draudzes informācijai par 
iespējamām izmaiņām.

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

Ln, Yonkers NY. 
Salas bazn. 4 Riga Ln, Melville NY. 
St. Andrew bazn. 335 Reynolds 

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

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

Freehold NJ.
Ročesteras ev. lut. Krusta dr.: 

Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY 
14618).

Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI 
48602). Mācītāja Biruta Puiķe-
Wilson, mob. (269) 2675-330. 
Kontakt persona Mary Beth 
Dzirnis, mob. (989)781-1163. 
E-pasts: dzirnis@chartermi.net.

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

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

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

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-
674-9600; e-pasts: cilnis@earth-
link.net. Baznīcas mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org.

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, 727-
797-1933. Dievkalpojumi un 
bibeles stundas notiek Faith 
Lutheran baznīcā, kas atrodas 
2601 49th Street North, St. Peters-
burg, FL. Dievkalpojumi 2 pm.
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Mīļā piemiņā paturēsim,
ANDERSONU ĢIMENES CĒSĪS

Mūžībā aizgājis

ARNOLDS ĀBELE
Dzimis 1932. gada 19. aprīlī Tukumā,

miris 2021. gada 13. oktobrī San Jose, California

Mūžībā aizsaukta mūsu mīļā

ZANE HARRINGTON CLARK,
dzim. GULĒNS

Dzimusi 1941. gada 23. aprīlī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2021. gada 4. decembrī Columbia, Maryland, Amerikā

Dziļās sērās atceramies mūsu mīļo draudzeni un krustmāti

LIĀNA INESE APELE
Dzimusi 1944. gada 12. jūlijā Rīgā, Latvijā,

mirusi 2021. gada 20. oktobrī Ņujorkā, ASV

Mūžībā aizgājuši mūsu vecāki un vecvecāki

RUTA BIRUTA RAMANIS,
dzim. MIĶELSONS

Dzimusi 1931. gada 22. septembrī Allažos,
mirusi 2021. gada 20. novembrī Morristown, NJ

OJĀRS RAMANIS
Dzimis 1923. gada 25. augustā Penkulē,

miris 2021. gada 20. decembrī Chester, NJ

Dziļās sērās paturēs
MEITAS INTA UN LIĀNA

MAZMEITA LAIMA OSĪTIS
MĀSA MIRDZA ĀBELE

MĀSASDĒLS JURIS ĀBELE AR ĢIMENI OREGONĀ

Sēro
VĪRS BILLS

BRĀĻA SIEVA LYN
BRĀĻA DĒLI MARKS BARŠEVSKIS UN PĒTERIS BARŠEVSKIS

MĀSĪCA LIENE SERDAR AR ĢIMENI EIROPĀ
BRĀLĒNS KĀRLIS GOPPERS AR ĢIMENI ZVIEDRIJĀ

BRĀLĒNS JĀNIS ZICHMANIS AR ĢIMENI KANADĀ
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ, KANADĀ, AMERIKĀ,
ZVIEDRIJĀ, FRANCIJĀ, BOSNIJĀ UN AUSTRĀLIJĀ

Viņu mīlestībā piemin
RENĀTE, KRUSTMEITA LIĀNA UN

ILONA GRĀVERES

Par viņiem sēro
RAIMONDS UN VINETA, RITA, RAITA UN ALEKSANDRS, ROTA UN PĒTERIS

MAZBĒRNI: ALEKSANDRA, KRISTAPS, MATĪSS, ĪNA, TIJA, LĀRA, ĀRIS UN TĀLIJA

Lielais miers nu klusi, klusi
Tavai sirdij pieskāries.
Lai Tev svešās zemes vēji
Klusu miera dziesmu dzied.

Tā kā akmens pēc rieta
Vēl siltumu glabā,
Sapņus, mīlu un atmiņas
Saglabā sirds.
(O. Lisovska)

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu draugi
Uz tālo mūžības salu.
(K. Skalbe)

Brīdis reiz pienāk, kad diena
Pēdējā novīst kā zieds,
Izbeidzas gaita ikviena,
Visu reiz noglāsta riets.

Mūsu mīļais draugs un kolēģis,

LAIMONIS CERIŅŠ
Dzimis 1926. gadā Liepā,
miris 2022. gadā Anglijā

Dod mūžīgu mieru Kungs!
Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan, mīļā, Tava balss.
Tikai klusa sāpe sirdī,
Ilgi vēl pēc Tevi sauks.
(pēc E. Zālītes)

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

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

Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: 400 Hurley Avenue, 
Rockville, MD 20850 – 3121. 
Tālrunis: 301-251-4151, epasts: 
dcdraudze@gmail.com, www.

dcdraudze.org. Prāveste Anita 
Vārsberga Pāža (tālr.: 301-302-
3270). Draudzes priekšniece Dace 
Zalmane. Svētdienas dievkal
pojumi sāksies plkst. 11:00. 
Trešdienās svētbrīžu laiks paliek 
nemainīgs – plkst. 10:00. Pie -
slēgšanās norādes ir atrodamas 
draudzes mājaslapā.

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

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

ne vēlāk kā 
PIEKTDIENĀS.

Viju Valters pazinu daudzus 
gadus. Aizv. gs. 70. gadu sākumā 
es iestājos korporācijā Imeria, 
un Vija tur jau bija. Arī viņas 
māte Austra Balodis. Vija dar-
bojās daudz gadus Imerias valdē. 
Pirms desmit gadiem divas 
pensionāru biedrības Zviedrijā 
nolēma apvienoties, un Vija tika 
ievēlēta jaunās biedrības valdē. 
To tagad saucam par Latviešu 
senioru biedrību.

Vija uzrakstīja arī rakstu par 
savu brāli, zobārstu un vēs tur-
nieku Agni Balodi, kas sarakstīja 
grāmatu “Lettlands och det let -
tiska folkets historia” (1990. g.). 
Vija ļoti sēroja, ka brālis nomira 
61 gada vecumā. Vija arī traģiski 
zaudēja vienu savu dēlu.

Gaŗā mūžā cilvēks daudz ko 
piedzīvo un daudz kas ir jā  pār-
dzīvo, bet Vija vienmēr paturēja 
savu pozitīvo skatu uz dzīvi.

Vijas mūžs nu ir beidzies, un 
mēs varam vien novēlēt vieglas 
smiltis.

Sit tibi terra levis!
DIĀNA KRŪMIŅŠ-

ENGSTEDT

Ēriks Ādamsons
Gaišā nakts

Es pēkšņi pamodos.
Bij nakts. Bij tumsa akla
Un klusums bij tik dziļš
it kā pēc darba čakla.
Te pulkstens dzeguze
trīs reizes nokūkoja.
Man šķita, it kā drīz
būs jāiet tālu projām.
Es žirgti piecēlos,
pie augstā loga stājos.
Ar sevi cīnījos,
ar sevi sarunājos
Un, ielūkodamies
gan zvaigžņu puduros,
Gan savā dvēselē,
te teicu vārdus šos:
-Vai nepasmaidīja,
kad tiki radīts tu,
Tas Kungs? – Viss kļuva gaišs.
Es sevi sapratu.

Vija Valters (19352021)

Vija cītīgi nāca uz visām 
sanāksmēm un sarīkojumiem, 
piedalījās sarunās un diskusijās. 
Sākoties pandēmijai, nolēmām 
sākt izdot nelielu “avīzīti” un 
lūdzām biedriem rakstīt par 
kādu piedzīvojumu, braucienu 
vai kaut ko citu. Tad Vija atklāja 
jaunu talantu. Viņa uzrakstīja 
stāstu par savu vectēvu – par 
Zeltmati, kuŗš savā laikā bija 
pazīstams aktieris Rīgā, īstajā 
vārdā Ernests Kārkliņš. Kad 
mūsu biedrība pagājušā gadā 
ielūgusi teātra vēsturnieku Vik-
toru Hausmani uz Stokholmu, 
viņš bija ļoti priecīgs satikt Viju 
un aprunāties par Zeltmati.
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Dāvis Bertāns (pa kreisi) 
// FOTO: AP Photo/Scott Audette

Anastasija Kravčenoka „iz 
velk” grūtu bumbu

Baiba Bendika

Lielbritanijas pilots Breds Hols 
atpalika 0,42 sekundes un bija 
otrais, savukārt ASV pilots Han-
 ters Čērčs uzvarētājam zaudēja 
0,46 sekundes un nopelnīja vietu 
uz pjedestala zemākā pakāpiena.

***
Austrijā, Īglsā, risinās Eiropas  

Kausa izcīņa bobslejā. Latvijas 
pilots Emīls Cipulis ar stūmēju 
Edgaru Nemmi ieņēma astoto 
vietu Eiropas kausa posmā, bet 
Jēkabs Kalenda ar Arni Bebrišu 
finišēja 23. pozicijā.

Biatlons
Baiba Bendika Oberhofā, 

Vācijā, ieguva 38.vietu Pasaules 
kausa posmā 7,5 km sprintā un 
vienīgā no trim Latvijas biat-
lonistēm kvalificējās iedzīšanas 
distancei. 

Bendika trīsreiz kļūdījās šau -
šanā – pirmajā ugunslīnijā guļus 
viņai palika viens neskarts mēr ķis, 
bet pēc šaušanas stāvus vajadzēja 
slēpot vēl divus soda apļus. Fi  ni šā 
Baiba uzvarētājai – norvēģietei 
Martai Olsbi Reise lannai zaudēja 
minūti un 35,1 sekundi.

10 km iedzīšanas distancē 
Baiba Bendika finišēja 37. vietā. 
Cerības uz labāku rezultātu lie-
dza sešas kļūdas šaušanā.

Māsas Buliņas neiekļuva top60 
un iedzīšanā nestartēja. Sanita 
Buliņa un Pasaules kausa izcīņas 
debitante Sandra Buliņa nopel-
nīja attiecīgi 88. un 94. vietu 104 
biatlonistu konkurencē. Sanita un 
Sandra slēpoja piecus un divus 
soda apļus.

Vācijā, Oberhofā, Pasaules kausa 
posmā biatlonā tika aiz  vadītas 
pirmās šīs sezonas sa  cen sības 1+1 
stafetē. Latvijas komanda, kuŗu 
pārstāvēja Baiba Bendika un 
Aleksandrs Pat ri juks, pie  ļau jot 
daudz kļūdu ugunslīnijās, ierin-
dojās 21. vietā. Par uzva rē tājiem 
tika kronēta Krievijas ko  manda, 
otrajā vietā ierindojās Austrija, 
bet trešajā – Ukraina. Lat  vijas ko -
manda no uzvarētājiem at  palika 
divas minūtes un 56 sekundes.

Kravčenoka/Bella 
izcīna trešo vietu 
King of the Court 

finālā

Anastasija Kravčenoka duetā 
ar austrālieti Fēbi Bellu izcīnīja 
trešo vietu King of the Court 
sacensību finālā Dohā. Michails 
Samoilovs duetā ar slovēni 
Nejcu Zemļaku iekļuva šo 
sacensību pusfinālā, neiekļuva 
finālā. Aleksandrs Samoilovs 
duetā ar austrieti Moricu Pris
taucu  nepārvarēja pirmo kārtu 
grupu turnīrā. Edgars Točs pārī 
ar norvēģi Matīasu Berntsenu ne -
veiksmīgi aizvadīja play-off spēles 
un neiekļuva grupu tur nīrā.

Točam olimpiskais 
pārinieks jāatrod 
līdz septembrim

Plūdmales volejbolistam Edga-
ram Točam gada sākums ir sa -
springts – tikko piedalījies pa -
raug turnīra King of the Court 
finālposmā Katarā, viņš ar zi -
nāmu satraukumu gaida sezonu 
jaunizveidotajā Beach Pro Tour, 
kas tagad aizvietos Pasaules tūri 
–, un joprojām ir neziņā par 
nākamo pārinieku. Točs partne-
ri duetā gribētu izvēlēties jau 
janvārī, bet pieļauj iespēju līdz 
rudenim savu izvēli pārskatīt.

Komercturnīrā Dohā Točs 
spē  lēja pārī ar norvēģi Matīasu 
Berntsenu, taču dalībai Beach 
Pro Tour pārinieks jāmeklē Lat-
vijā. Tas jāizdara līdz janvāŗa 
beigām, kad ieplānota treniņno-
metne ārzemēs, sarunā Latvijas 
Radio atzina Točs. Sadarbībai 
bija uzrunāts volejbolists Kris-
taps Šmits, taču īsi pirms Ziem-
svētkiem viņš tomēr atteicies.

Latvijas basketbola 
„Gada cerības” 

balvu saņem
Aleksa Gulbe

Latvijas Basketbola savienības 
“Gada balvas” nominācijā “Gada 
cerība” uzvarējusi Latvijas sie vie-
šu valstsvienības spēlētāja, ASV 
studentu basketbola čempionāta 
“Final 8” dalībniece Aleksa Gulbe. 
21 gadu vecā uzbrucēja pagā ju-
šajā sezonā Indiānas univer si-
tātes komandas sastāvā sasniedza 
ASV studentu čempionāta NCAA 
ceturtdaļfinālu, piedaloties 27 
spēlēs, caurmērā katrā laukumā 
pavadot 32 minūtes, gūstot 9 
punktus un izcīnot 6,9 atlēkušās 
bumbas, kā arī piedalījās sieviešu 
valstsvienības vasaras darbā un 
pārbaudes spēlēs. Iepriekš kopš 
14 gadu vecuma katru gadu 

spēlējusi Latvijas jaunatnes iz -
lasēs, būdama viena no koman-
das līderēm.

Bertāns realizē
50% tālmetienu, 
Kuzma dominē 

spēlē pret Magic

8. janvārī Nacionālajā basket-
bola asociācijā (NBA) Dāvis 
Bertāns un Vašingtonas Wizards 
ar rezultātu 102:100 pārspēja 
Orlando Magic basketbolistus.
Bertāns šoreiz laukumā pavadīja 
10 minūtes un trīs sekundes, 
kuŗu laikā guva septiņu punktus 
(1.p. 1/1; 3.p. 2/4), izcīnīja četras 
atlēkušās bumbas, pieļāva vienu 
kļūdu, nopelnīja trīs piezīmes, 
kā arī iekrāja pozitīvu +/- 
rādītāju +3.

Wizards sastāvā iespaidīgu 
double-double sakrāja Kails 
Kuzma, kas atzīmējās ar 27 
punktiem un 22 bumbām zem 
groziem. Tikmēr 20 punkti 
ierastā līdeŗa Bredlija Bīla rēķinā, 
bet 14 punktus iemeta Ken ta viuss 
Kaldvels-Pops. Zaudētā jiem veik  -
smīgākais bija rezervists Terenss 
Ross, kurš izcēlās ar 32 punk-
tiem, bet 16 punkti un sešas at -
lēkušās bumbas Franca Vāg nera 
kontā. Savukār Kouls Entonijs 
palīdzēja ar 12 punktiem un 
sešām bumbām zem groziem.

Mejeris atkal iekļūst 
Vienotās līgas 

simboliskajā 
nedēļas izlasē

Latvijas basketbolists Mareks 
Mejeris (attēlā) iekļauts aizva-
dītās nedēļas Vienotās līgas 
izlasē. 30 gadus vecajam liepāj-
niekam šī nav pirmā reize, kad 
viņš izpelnījies šādu godu. Me -
jeris piedalījās vienā Permas 
Parma spēlē, tajā palīdzot viņa 
pārstāvētajai vienībai ar 78:61 
apspēlēt Krasnojarskas Enisey. 
Mejeris bija svarīgākais faktors, 
kādēļ Parma guva panākumu, jo 
viņš guva 24 punktus, realizējot 
10 no 15 metieniem no spēles un 
abus soda metienus, savāca 12 
atlēkušās bumbas, atdeva trīs 
rezultātīvas piespēles un pār-
tvēra vienu bumbu. Pieciniekā 
iekļauts arī Mejera komandas 
biedrs Artsjoms Parahouskis, kā 
arī Maskavas CSKA līderis Alek-
sejs Šveds un divi Sanktpē ter-
burgas “Zenit” spēlētāji – Billijs 
Beirons un Alekss Poitress.

Tenisā uzvaras un 
zaudējumi

* Latvijas tenisiste Anastasija 
Sevastova ar uzvaru sākusi 
2022. gada sezonu, iekļūstot 
Mel burnā notiekošā turnīra 
otrajā kārtā. Pirmās kārtas spēlē 
liepājniece 79 minūšu laikā ar 
6:4, 64 pieveica Francijas teni-
sisti Karolīni Garsiju. WTA pa -
saules rangā Sevastova pēc ne -
veiksmīgās pagājušās sezonas 
izskaņas noslīdējusi uz 70. vietu, 
bet Garsija ieņem 74. vietu. 
Otrajā spēlē Sevastova ar rezul-
tātu 1:6, 4:6 zaudēja ameri kā-
nietei Enai Lī.

* Latvijas spēcīgākā tenisiste 
Aļona Ostapenko Austrālijā 
zaudēja pirmajā spēlē 2022. gada 
sezonā un neiekļuva Sidnejas 
turnīra otrajā kārtā, liecina rīko-
tāju informācija. Ostapenko 
pirmās kārtas spēlē divos setos 
ar 6:7 (1-7), 1:6 zaudēja spānietei 
Paulai Badosai, kuŗa izlikta ar 
piekto numuru. Sieviešu tenisa 
asociā cijas (WTA) rangā Osta-
penko ieņem 28. vietu, savukārt 
Badosa ir pasaules 9. rakete.

* Latvijas tenisists Ernests 
Gulbis Melburnā cieta neveik-
smi Austrālijas atklātā čem pio-
nāta kvalifikācijā, kur nepabei-
dza pirmās kārtas spēli, liecina 
organizātoru informācija. Cīņā 
par vietu Grand Slam turnīra 
priekšsacīkšu otrajā kārtā Gulbis 
trīs setu spēlē ar 7:6 (7:5), 2:6, 1:3 
zaudēja Portugales tenisistam 
Gaštau Eliašam. Gulbis Tenisa 
profesionāļu asociācijas (ATP) 
rangā ir 196. pozicijā, savukārt 
Eliašs reitingā ieņem 216. vietu.

Kartings

Bahreinas starptautiskajā kar-
tinga trasē norisinājās Rotax 
MAX Challenge braucēji no vi  sas 
pasaules. Latviju šajās sacen sībās 
pārstāvēja deviņi sportisti, četrās 
ieskaites grupās. Latviešu dalība 
sacensībās ir vainagojusies panā-
kumiem, iegūstot pjedestalus 
divās klasēs, Tomass Štolcer
manis izcīnīja uzvaru un čem-
piona titulu Junior klasē, bet 
Patriks Noels Ločmelis trešo 
poziciju DD2 klasē. Mūsu brau-
cējiem šis ir lielākais sasniegums 
tik augsta līmeņa sacensībās līdz 
šim.

Gudļevskis par 
konkurenci ar 

kādreizējo Blue 
Jackets vārtsargu

Zviedrijas hokeja līgā (SHL) ir 
augsts meistarības līmenis, uzs-
ver Latvijas vārtsargs Kristers 
Gudļevskis, kuŗš gadumijā pa -
pil dināja Jēvles Brynas IF rindas. 
Līgums ar 29 gadus veco latviešu 
vārtsargu noslēgts līdz sezonas 
beigām. “Esmu apmierināts ar 
visu un jūtos arvien kom for-
tablāk. Puiši ir ļoti viesmīlīgi, arī 
komanda mani atbalsta. Kad 
uzzināju, ka komanda par mani 
interesējās, biju ļoti iepriecināts 
un cerēju, ka viss izdosies,” sa -
runā ar klubu stāsta Gudļevskis.

Gudļevskim komandā pagai-
dām atvēlēta otrā vārtsarga loma 
aiz soma Veini Vehvileinena, 
kuŗš pēc nepilnām divām sezo-
nām Kolumbusas Blue Jackets 
sistēmā atgriezies Eiropā. “Viņš 
bijis ļoti izpalīdzīgs. Domāju, ka 
varēsim viens otram palīdzēt 
progresēt,” par jauno komandas 
biedru un vienlaikus arī kon ku-
rentu teica Gudļevskis.

Līdzšinējā karjērā Gudļevskis 
spēlējis Latvijā, Krievijā, Ziemeļ-
amerikā, Vācijā un Austrijā, bet 
pirms došanā uz Zviedriju – 
Slovakijā. “Zviedrijas čempio nā tā 
ir augsts meistarības līmenis – to 
uzreiz var pamanīt. Daudz pie -
spēļu, daudz slidošanas. Tāpat 
uzreiz ievēroju, ka ir ļoti ātrs 
spēles ritms,” atzīmē Gudļevskis.

Pullman Riga Old 
Town kļūst par 

Sieviešu basketbola 
līgas atbalstītāju

Latvijas Basketbola savienība 
un viesnīca Pullman Riga Old 
Town noslēgusi sadarbības lī  gu mu 
par atbalstu sieviešu basketbolam. 
Turpmāk Baltijas Sieviešu bas-
ketbola līgas elites grupas turnīrs 
notiks sadarbībā ar Pullman 
Riga Old Town, bet LSBL turnīra 
oficiālais nosaukums būs “Pull-
man” Sieviešu Basketbola līga, 
ziņots LBS mājaslapā.

Līgums paredz sadarbību līdz 
2023. gada sezonas beigām.

Mairis Briedis met 
izaicinājuma cimdu
Mairis Briedis atkal ar jaunu 

sparu meties centienos uz cīņu 
izaicināt YouTube satura vei do-
tāju un pašpasludināto bokseri 
Džeiku Polu, šoreiz uz kājas 
uztetovējot viņa vārdu.(attēlā)

Briedis Polu uz cīņu uzstājīgi 
centās izaicināt jau gada pirmajā 
pusē, bet vēlāk šis entuziasms 
noplaka.Tagad sociālās saziņas 
vietnēs ievietots jauns Brieža 
video, kurā Polam vēlreiz mests 
izaicinājuma cimds. Šoreiz Lat-
vijas bokseris uz kreisās kājas 
augšstilba uztetovējis Pola vārdu.
Tetovējumā attēlota stilizēta 
brieža galva, ko rotā teksts 
“Džeika sliktā karma”.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


