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Jāņa Kalniņa “Hamlets” atkal mājās
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Pēc gandrīz 80 gadu pārtrau
kuma Rīgas Baltajā namā, Lat
vijas Nacionālajā operā un ba
letā, pirmizrādi 13. janvārī pie
dzīvoja Jāņa Kalniņa operas
“Hamlets” jauniestudējums. Re
žisore – Vācijā mītošā latviešu
režisore Kristīne Wuss, scēno
grafs – Andris Eglītis, kostīmu
māksliniece – Kristīne Paster
naka, pie diriģenta pults – Mār
tiņš Ozoliņš. Galvenajās lomās:
Hamlets – Andris Ludvigs, Ofē
lija – Inga Šļubovska-Kancēviča,
Klaudijs – Jānis Apeinis, Ģer
trūde –Ilona Bagele, Laerts –
Michails Čulpajevs, Polonijs –
Krišjānis Norvelis, Horācijs –
Rinalds Kandalincevs. Operas
jauniestudējums tapis, pateico
ties tās patronam – Latvijas Na
cionālās Operas ģildei Ameri
kā, kā arī LNO Fondam Kanadā

Ivars Slokenbergs, LNO Ģildes Amerikā prezidents: “Jāņa Kal
niņa “Hamleta” atgriešanās Latvijā jaunā, dinamiskā veidolā
bija sen gaidīts notikums. Pateicamies radošajai komandai,
māksliniekiem, visiem atbalstītājiem gan Latvijā, gan svešumā, kas deva savu ārtavu, lai “Hamlets” atkal ieņemtu pelnīto
vietu uz Latvijas Nacionālās operas skatuves! Mūzika ir dzīva
tikai tad, kad tā skan. Lai skanīgs un ilgs mūžs Jāņa Kalniņa
operai mūsu Baltajā namā un – ārpus tā!”

ar Anitu un Ivaru Gaidēm
priekšgalā, LNO fondam un
krietnam pulkam ziedotāju Lat
vijā. Jauniestudējumu atbalstīja
arī ALA un Latviešu Fonds.
Režisore K. Wuss: “Šī ir īpaša
izrāde manā, latviešu operas un
varbūt arī Latvijas valsts dzīvē,
jo – cilvēki citā kontinentā, pan
dēmijas laikā, bija gatavi ziedot,
lai ļautu piedzimt no jauna
1935. gadā komponētam darbam. Esmu viņiem ļoti patei
cīga! Vienreizīgs notikums, Vā
cijā, piemēram, kaut ko tādu ne
sastapsiet. Tātad ir cilvēki svešu
mā, kuŗiem ideja par Latviju ir
liela arī tik grūtā laikā. Ne visi
varēja mērot gaŗo ceļu un pa
skatīties, kas iznācis. Vēlos vi
siem pateikt sirsnīgu paldies!”

Latviešu
bobslejisti atkal
plūc laurus
9. lpp.

Kas notiek
pasaules polītikā?
11. lpp.

Par
Lielo mūzikas
balvu 2021.
13.lpp.

(Vairāk lasiet 3. un 4. lpp.)

Vai
atceraties
Kuzņecova
porcelānu?
14.lpp.

Sporta
jaunumi
17. un 20. lpp.
Kaprači – Juris Ādamsons, Armands Siliņš

Hamlets – Andris Ludvigs, Prologs – Kalvis Kalniņš
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Vēl pieejami Laika Mākslas kalendārs 2022
pēdējie eksemplāri!

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

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:
3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00
Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784
e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna
mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.
Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.
Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli
par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.
Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas sūtīt Inesei Zaķis
e-pasts: rigaven@aol.com

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.
Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
2787 Brinker Lane, Easton, PA 18040
e-pasts: LaiksDSR@aol.com
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256

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

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

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

US $22.00….........…............

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

2787 Brinker Lane, Easton, PA 18040
laiksdsr@aol.com
www.laiks.us
Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā: ...... 3 mēnešiem ASV $50.00
6 mēnešiem ASV $100.00
FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!
Laiks pa gaisa pastu Amerikā ...... 3 mēneši $69.00
6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ......... 3 mēneši $69.00
6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ......... 3 mēneši $75.00
6 mēneši $150.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs 3 mēneši $93.00
6 mēneši $186.00
Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------

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

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

Nedēļas gudrība

“Cilvēku dara stipru mākslas skaidrība, ļaudis vieno mākslas aizraujošais tīrais spēks.
Cildenāko dabiski un vienkārši spēj atklāt tieši mākslinieks, tāpat kā viņš spēj pārliecinošāk
parādīt ļaunuma baismīgo būtību. Māksla glabā un papildina aizgājušo paaudžu testamentu.”
Rakstniece Saulcerīte Viese

Nedēļas teikums

“Zaļās enerģijas sekotāji paši bauda technoloģiju radītās ērtības, nedomājot un nejautājot,
no kuŗienes šie labumi nāk. Utopiskas idejas par teju bezmaksas zaļo enerģiju, kas nāk no
zila gaisa!”
Žurnālists Juris Lorencs

Vai Jūs jau pasūtinājāt LAIKU
2022. gadam? Paldies!
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Jāņa Kalniņa “Hamlets” atkal mājās
Ekspresrecenzijas pēc pirmizrādes

Iveta Grava, LNO Ģildes vice
prezidente: “Gaŗš un grūts ceļš
noiets šajā izaicinājumiem pilnajā laikā gan Latvijas Nacionālajai
operai, gan LNO Ģildei, lai sa
sniegtu iecerēto mērķi – pēc gan
drīz 80 gadiem uz Nacionālās
operas skatuves atkal piedzīvot
Jāņa Kalniņa operas “Hamlets”
pirmizrādi. Bet katrs solis šajā ceļā bija to vērts. Pirmizrāde patī
kami pārsteidza katru no mums
ar lielisko mūziku, scēnografiju,
režiju, tērpiem, ar izcilo latviešu
opermākslinieku sniegumu, par
ko pateicība visiem šīs izrādes
veidotājiem, māksliniekiem un
operas darbiniekiem! Un simtiem
pateicības vārdus sūtām Ģildes
uzticīgajiem atbalstītājiem – Ame
rikas latviešu apvienībai, Lat
viešu Fondam, LNO Fondam
Kanadā, Dr. Ingridas Strautmanes Piemiņas Fondam, O’Rourke
ģimenei, laikrakstam Laiks un
neskaitāmiem individuālajiem
ziedotājiem Latvijā un svešumā,
kas noticēja, uzticējās un atbalstīja!
Operas “Hamlets” iestudējums
jau ir iekarojis skatītāju sirdis Lat
vijā, ieinteresējis mūsu kultū
ras
atbalstītājus ārpus tās, kas liek
cerēt, ka tas atradīs arī savu ceļu
uz opernamu skatuvēm pasaulē.
Saules mūžu “Hamletam”!

Pēteris Vasks, komponists: “Ir
liels prieks par Jāņa Kalniņa mū
zikas atgriešanos. Izrāde tiešām
iespaidīga, ar “nervu”. Kalniņa
mūzikai piemīt īpaša enerģētika,
kas operas gaitā neļauj garlaikoties. Kā vienmēr – brīnišķīgs
koris! Visskaistākās ainas šķita
tieši pēdējās, ar kori. Un vēl –
mums ir uzplaucis izcils varoņ
tenors, Andris Ludvigs. Tas prie
cē, jo ir daudz labu baritonu, bet
varoņtenora parādīšanās mūsu
operā ir apsveicama. Tāpat kā
apsveicama ir pati ideja par
“Hamleta” jauniestudējumu – pal
dies visiem, kas to rosināja! Bet –
kāpēc gan LNO Ģilde vērš skatus
tikai pagātnē? Kā būtu, ja līdzīgā
akcijā taptu atbalstīts kāds latviešu nacionālās operas jaundarbs?
Somi un igauņi mums kaimiņos
to sparīgi dara, un tad, skat, starp
kādām vairākām radies kaut kas
izcils... Iesaku par to padomāt.”

ministrijā, Rīgas pilī, Cēsīs, Meža
parka atjaunotajā estrādē... Bagā-
ta nedēļa. Par “Hamleta” izrādi –
fantastiska! Bagātīgs, vizuāli pie
vilcīgs scenārijs, kostīmu fantā
zijas, kas lieliski saskaņojās ar
gaismām. Īpaši mani uzrunāja
otrā cēliena darbība, koris. Dzie
dā
tāju enerģija un kustību re
žija – tas viss kopā izrādi padarīja
par aizraujošu stāstu. Un vēl –
krāšņumā ieturēta, tāpat kā pasa nevainojama angļu valoda titros.
kas estētikā veidotais mākslinie (Paldies Guntai Dreifelds!)
ka-scēnografa veikums. Jā, varbūt
gan uz skatuves par daudz detaļu,
simbolu, kas novērš uzmanību,
bet – tas nav nekas neparasts, ja
izrāžu gaitā no kādām režisors
nolemj atteikties. Te atminos Ba
ņutas Rubesas režisēto “Orfeju un
Eiridīki”, kur arī laika gaitā ska
tuve tika “attīrīta” no liekā. Pie
bildīšu – “Hamleta” skatuviskajā
interpretācijā asociācijas ar komponista, resp., operas tapšanas
Ivars Bērziņš, LNO Ģildes
laiku bija brīnišķīgas. (Vai pārcē viceprezidents:
lājs Kristaps bij jāuztver arī kā
“Ko vēl piebilst – ļoti labi pa
pārcēlājs starp laikmetiem? Droši veikts darbs!”
vien!) Katrā ziņā es šo izrādi ļoti
gaidīju, vēl vairāk – ikreiz, kad
Rīgas ielās ieraudzīju savulaik B.
Skultes “Vilkaču mantinieces” re
žisori Ināru Slucku, nodomāju –
vai tiešām nebūtu laiks arī J. Kal
niņa “Hamletam”? Ar prieku at
ceros izrādi Bauskas pilsdrupās
(rež. Guntis Gailītis, diriģents
Viesturs Gailis) komponista 100gadē. Atceros arī Paulu Berkoldu
Polonija lomā... Nu tas ir noticis!”
Nauris Puntulis, kultūras mi
nistrs, tenors: “Operas “Hamlets”
iestudējums ir īpašs notikums
mūsu Operas un Latvijas kultūras dzīvē, jo Jāņa Kalniņa opera
“Hamlets” uz LNO skatuves at
griežas gandrīz pēc 80 gadiem!
Atzīšos, ka arī man par šo J.Kal
niņa opusu ir īpašas un senti
mentālas atmiņas, jo konservatorijas 2. kursā biju pagodināts dzie
dāt Hamletu operas studijas
Regīna Deičmane, mākslinie “Figaro” iestudējumā. Man tā bija
ce, uzņēmēja, ziedotāja: “Pirmām pirmā pieredze operas skatuves
kārtām esmu priecīga un lepna, mākslā, kas kļuva neaizmirsta
ka piedalījos šīs izrādes atbals ma, iespējams, pat ietekmēja visu
tīšanā. Bez lieliskā vokālā sniegu turpmākās radošās karjeras ceļu,
ma mani īpaši uzrunāja tas, ka jo iestudējumā piedalījās latvie
atjaunota tradicionālā scēnogra šu opermūzikas leģendas Pēteris
fija, pieaicinot izcilu gleznotāju Grā
velis un Laima AndersoneAndri Eglīti, kuŗš lika lietā arī Silāre. Tāpēc iestudējumu vēroju
paša radītus techniskos risināju gan kā bijušais Hamleta lomas
mus (krāsu klājumi, svārsts u. c.). izpildītājs, gan kā kultūras minisRezultātā tapis oriģināls, stilistis- trs. Un jāsaka, uzvedums ir spožs,
ki tīrs scēniskais risinājums, bez krāšņs, augstas raudzes! Solistu
moderni ekspluatētajām projek vidū īpaši vēlos izcelt Rinaldu
cijām, printiem utt. Turklāt lie- Kandalincevu, kuŗa sniegums ir
liski saskaņots ar gaismu režiju. pārliecinošs – kā allaž pēdējā lai
Patiess baudījums trīs vakaru ga kā, Ingu Šļubovsku-Kancēviču –
ŗumā – vispirms sarunas pirms par spilgto sniegumu otrajā cēlie
pirmizrādes, tad pati izrāde un nā un Jāņa Apeiņa vokālo meista
vēl – tikšanās Nacionālajā mākslas rību. Jebkuram opermīlim un arī
mūzejā, ko mums bija sarūpējuši mūzikas baudītājam iesaku ie
pirmizrādes veidotāji.”
kļaut šo izrādi savā kultūras notikumu kalendārā. Un milzīgs pal
dies ASV Operas ģildei un ziedo
tājiem no LNO Fonda Kanadā
par iespēju atbalstīt J.Kalniņa
operas atgriešanos LNOB reper
tuārā!”

Inese Lūsiņa, vadošā Latvijas
Vija Zuntaka-Bērziņa, LNO
mūzikas kritiķe: “Izrādes telpa – Ģildes valdes locekle: “Tiešām –
piesātināta, vokālais sniegums – baudījums trīs vakaru gaŗumā,
lielisks, kostīmu gamma – stilā un un kur nu vēl tikšanās Kultūras

Laura Liberte, psihoterapeite,
psīcho
loģe: ““Hamletā” ietvertā
jēga, līdzīgi kā eksistenciālisma pa
matlicēja Sērena Kirkegora filozofija ir neizsmeļama un pielāgo
jama visos laikos. Šobrīd, kad
vairāk kā jebkad izjūtam eksisten
ciālās nenoteiktības klātesamību

Ofēlija – Inga Šļubovska-Kancēviča, Hamlets – Andris Ludvigs

leta “ticības lēcienam” (S. Kirke
gora ētiskā un reliģiskā stadija).
Šķiet, izrāde mūs aicina pa
steigties ar izvēles veikšanu, jo
šobrīd “ledus kūst ātrāk kā pūlī
gadiem kaltās bruņas uz cilvēku
sirdsapziņām”.

(straujās klimata izmaiņas, Covid
pandēmija, nestabilā ģeopolītiskā
si
tuācija) aizvien skaudrāk ne
tikai sabiedrības, bet arī indivi
duālā līmenī aktuālizējas mūžse
nais Hamleta jautājums – “būt vai
nebūt”.
“Ar izrādāmo traģēdiju mēs
griežamies pie jūsu dvēseles dzi
ļumiem,” dzied teicējs prologā,
pie
sakot aktieŗus ballē. Bet kas
par to? Mūsu sirdsapziņa tak ir
tīra... saka Hamlets Karalim par
lugu Peļu slazds.” Ar šo citātu re
žisore Kristīna Wuss iesāk ieskatu
inscenējuma tapšanā, kas lasāms
“Hamleta” programmā. Atvero
ties priekškaram, ir skaidrs, ka
pieminētais fragments nav izvē
lēts nejauši, jo skatītājs nonāk
estētiski izsmalcinātā objektu un
tēlu pasaulē, kur viņam dota
iespēja sekot līdzi ne tikai Ham
leta, Ofēlijas, Ģertrūdes un pārējo
tēlu esības pārdzīvojumam, bet
meklēt atbildes arī uz jautāju
miem par paša esības pārdzīvo
jumu šodienas situācijā, kad tādas
vērtības kā sirdsapziņa un godī
gums kļūst tikpat izmirstošas kā
polārlāči Arktikā.
Runājot alegorijās, izrāde atstāj
skatītājam brīvību izvēlēties – vai
turpināt dzīres uz kūstošajiem
ledus gabaliem un palikt pūlī
(S.Kirkegora definētajā estētiskajā
stadijā), vai riskēt un sekot Ham

Ilze Auzere (ex Jurkāne), baņ
ķiere, LNO Fonda un LNO Ģil
des locekle: “Kas par svētku sajūtu
pēc Jāņa Kalniņa operas “Hamlets”
pirmizrādes! Krāšņums un gaisma uz Andra Eglīša fantastiski
gleznotās un veidotās skatuves, kā
ar burvju nūju izgaismoja Mārtiņš
Feldmanis. Kristīnes Pasternakas
kostīmos tērptie meistarīgie dzie
dātāji un orķestris pēc 80 gadiem
atdzīvināja “ledājā iesaldēto” brī
nišķīgo Jāņa Kalniņa mūziku, un
rezultātā tika uzburta fantastiska
sapņu pasaule. Tāds vizuāls un
mūzikas baudījums brīžiem lika
aizmirst traģisko stāstu, un atmi
ņā paliek tikai skaistums. Un tā,
man šķiet, arī vajag – gan uz ska
tuves, gan dzīvē... To režisore
Kristīna Wuss izsapņoja, un visa
komanda īstenoja. Man ir īpašs
prieks, ka šis lielais projekts tika
veikts kā kopdarbs no latviešiem
“taimalā” - Operas ģilde Amerikā
un “šaimalā” – mūsu Baltais nams.
Rezultāts ir grandiozs. Lai skan
un priecē gadiem ilgi!”
(Turpinājums 4. lpp.)
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Kanadas latvieša opera “Hamlets” atgriežas Rīgā
Toronto latviešu koncertu
asociācijas priekšsēdētāja Ar

tura Jansona raksts ar virsrak
stu “A Canadian opera rarity:
Latvian National Opera pre

sents Kalniņš “Hamlet”” pub

licēts žurnālā “Opera Canada”.
Ar autora laipnu atļauju tā ne
daudz saīsinātu tulkojumu
publicējam šai nr.
Šekspīra luga Hamlets tulkota
vairāk nekā 75 valodās, tāpēc
nav pārsteigums, ka arī latviešu
valodā. Pārsteidzošs fakts var
būt gan ir tas, ka operu, kuŗas
pamatā ir šī luga, sacerēja kom
ponists Kanadā. Komponists
no Latvijas atrada patvērumu
mūsu lieliskajā valstī pēc tam,
kad viņu no dzimtenes padzina
kaŗš. Jānis Kalniņš sacerējis
daudz skaņdarbu, ar kuŗiem ir
vērts iepazīties. (..)
1948. gadā, 44 gadu vecumā
Jānis Kalniņš pameta spožu
karjēru pirmskaŗa Eiropā un
uzsāka jaunu dzīvi Frederik
tonā, Ņūbransvikā. Tur viņš pa
vadīja nākamos 40 gadus, klusi
darbojamies par Svētā Pāvila
baznīcas ērģelnieku un koŗ
meistaru. Viņš arī lasīja lekcijas
par mūziku provinces Skolotāju
kolledžā. Kalniņš turpināja kom
ponēt, taču nebūt nesasniedza
tādus panākumus, kādus liktenis viņam bija paredzējis Ei
ropā. Jānis Kalniņš aizgāja Mū
žībā 2000. gadā un ir apglabāts
dzimtajā Latvijā.
(Sīkākas ziņas var atrast Ka
nadas Mūzikas centrā. Alter
nātīva ir vienkārši meklēt komponista uzvārdu Google).
Jāatzīst, ka Jāņa Kalniņa operai Hamlets ir vairāk saišu ar
Kanadu. Tenors Mariss Vētra,
kuŗš dziedāja titullomu Latvijas
Nacionālajā operā 1936. un
1943. gada uzvedumos, un ba
ri
tons Teodors Brilts ieradās
Kanadā pagājušā gadsimta 40.
gadu beigās. Kopā ar Latvijas

Nacionālās operas diriģentu
Alfrēdu Štrombergu viņi izveidoja Jaunskotijas Operas aso
ciā
ciju. Štrombergs izveidoja
Halifaksas orķestri, kuŗš pieda
lījās asociācijas uzvedumos.
Laika gaitā tas kļuva par Ha
lifaksas Simfonisko orķestri.
Pagājušā gadsimta 60. gados
Štrombergs darbojās Kanadas
Nacionālajā operā, Toronto
uni
versitātes operas skolā, kā
arī Stratfordas festivālā.

bija viena opera (Lolitas brī
numputns, 1934. g.). Viņš bija
gatavs! Tā paša gada novembrī
Kalniņš ķērās pie operas pirmā
cēliena, un līdz Ziemassvētkiem
tas gandrīz tika pabeigts. Nā
kamos mēnešus aizņēma viņa
pienākumi Latvijas Nacionālās
operas galvenā diriģenta pos
tenī. Pa ziemu Kalniņš strādāja
pie Hamleta otrā cēliena, kad
vien laiks to atļāva.
1935. gada vasarā Jānis Kal

Kanadiešu latviešu komponists Jānis Kalniņš // FOTO: Toronto
latviešu koncertu asociācija
Jānis Kalniņš ļoti veiksmīgi niņš devās uz Berlīni un Zalc
sadarbojās ar režisoru Michailu burgu, lai mācītos pie kompo
Čehovu, kad 1932. gadā Latvi nistiem Leo Blecha un Ērika
jas Nacionālajā teātrī tika uz Kleibera. Tolaik viņam bija
vesta Šekspīra luga Hamlets. tikai 30 gadu un darba pieredzē
Čechovam ļoti patika Kalniņa divas LNO sezonas, taču viņš
mūzika, un viņš ieteica lugu skolotājus iedvesmoja tik ļoti,
„pārvērst” par operu. J. Kalniņš ka viņi Kalniņu pieņēma kā jau
tolaik bija teātŗa mūzikas direk- pilnvērtīgu kollēgu. Kompo
tors, savukārt Čechovs tur bieži nisti atteicās pieņemt samaksu
strādāja kā viesmākslinieks.
par mācībām, un Kleibers pat
Jāni Kalniņu iedvesmoja M. sagādāja Kalniņam iespēju ap
Čechova asprātīgā un rosinošā meklēt visus Zalcburgas festi
lugas interpretācija, un arī viņš vāla mēģinājumus, kur viņš va
ieguva pārliecību, ka no Hamleta rēja mācīties no tādiem izciliem
nudien sanāktu lieliska opera.
diriģentiem kā Toskanini,
1934. gadā Kalniņa kontā jau Bruno Valters un Fēlikss Vein

gārtners. Kleibers pat atrada
istabu ar klavierēm, kur Kalniņš
varēja strādāt. Mēneša laikā –
no 29. jūnija līdz 24. jūlijam –
te arī Kalniņš pabeidza savu
Hamletu.
Kopš 1812. gada bijušas
vismaz 40 operas, kuŗu pamatā
ir Hamleta sižets, bet neviena
no tām nav kļuvusi par stan
darta repertuāru sastāvdaļu.
Vienīgais izņēmums ir Am
bruāza Tomasa versija. To rei
zēm uzved, bet allaž ir strīds
par to, kā librets tiek traktēts.
Šekspīra tēli ir sarežģīti. Tie
cīnās ar nenoteiktību un cilvēka
rak
sturā iedzimto liekulību.
Šekspīra Hamletā ir 30 tēlu. Ja
to uzvestu bez saīsinājumiem,
uzvedums ilgtu vismaz četras
stundas.
Jānim Kalniņam bija desmit
gadu pieredze Latvijas Nacio
nālā teātŗa mūzikas direktoŗa
amatā, un kad viņš bija galvenais
diriģents operā, komponists
juta, ka viņš spētu pielāgot lugu
operas vajadzībām.
Pagājušā gadsimta 30. gados
Jānis Kalniņš īpaši neprata
angļu valodu, tāpēc viņš izmantoja Jūlija Rozes (1892-1972)
tulkojumu. Kalniņš samazināja
tēlu skaitu līdz 16 (ar kori), no
lugas izņēma vairākas sižeta
līnijas. Rozenkrancs, Gilden
šterns, Osriks, Fortinbrass un
vēl citi tēli tika izņemti. Kalniņš
neizdomāja jaunu stāsta versiju
un arī nerakstīja jaunu libretu
– viņš vienkārši izsvītroja tek
stu un tēlus, kuŗi, viņaprāt,
operu padarītu pārāk sarežģītu.
Būtībā Šekspīra sarežģītā luga
tika reducēta uz stāstu par pils
intrigu, viltu, slepkavību un
atriebību – vārdu sakot, kla
sisks sižets operai! Kalniņš
lietoja Šekspīra vārdus tulko
jumā, tā
pēc atjaunot libretu
angļu valodā nav īpaši sarežģīti.
Tas allaž ir Šekspīrs.

J. Kalniņa Hamletā Šekspīra
pieci cēlieni un 20 ainas sama
zinātas līdz trim cēlieniem un
desmit ainām. Gaŗos monologus komponists saīsināja vai
atmeta pavisam. Teksta izlaidumus lieliski aizpilda ļoti ekspre
sīvā un efektīgā mūzika, kas
atbalsta drāmu, kāda norisinās
uz skatuves. Ja Ambruāzs To
mass par pamatu lietoja Fran
cijas grandiozās operas, tad
Kalniņš ne – viņa operā nav
koloratūra āriju, kas apturētu
izrādes ritējumu un izceltu tieši
dziedātājus. Hamletā mūzikas
loma ir illustrēt tekstu un
akcentēt tēla motīvu.
Operas pirmizrāde LNO no
tika 1936. gada februārī, un
recenzijas Latvijā bija pozitīvas,
it īpaši no mūziķiem. Par spīti
tam, ka Kalniņa mūzikas valodu
tolaik uzskatīja par „modernu”,
Latvijā tobrīd bija ļoti konser
vātīvas mūzikas tradicijas, kuŗu
pamatā bija 19. gadsimta ro
mantisms. Kalniņš izmantoja
chromatismu, disonanci un
Vāgnera mūziku atgādinošus
vadmotīvus. Latviešu mūzikā tas
bija kaut kas jauns, bet kritiķi
Eiropā bija stāvā sajūsmā.
Kritiķis Londonas Times, kā
arī kritiķi Italijā un Zviedrijā
prognozēja, ka opera būs veik
smīga visā Eiropā, taču to pār
trauca Otrais Pasaules kaŗš.
Jānis Kalniņš devās trimdā no
okupētās dzimtenes. 1948. gadā
viņš ieradās Kanadā, un viņa
mūzika PSRS okupētajā Latvijā
nekad vairs netika spēlēta.
Latvija atguva neatkarību
1991. gadā, un 2022. gada 13.
janvārī notika jauns Jāņa Kal
niņa Hamleta uzvedums Latvi
jas Nacionālajā operā. Būs interesanti dzirdēt mūsdienu kritiķu
domas. Nepārprotami Hamlets
vairs nav uzskatāms par mo
dernu. Kāda būs reakcija?
Tulkoja KĀRLIS STREIPS

Jāņa Kalniņa “Hamlets” atkal mājās
Ekspresrecenzijas pēc pirmizrādes

(Turpināts no 3. lpp.)

KRISTĪNE
SAULĪTE,

bij. PBLA valdes
priekšsēde:
“Daudz apcerētais un ilgi
gaidītais brīdis bija pienācis –
operas “Hamlets” pirmizrāde.
Esmu gan mūzikas, gan teātŗa,
gan mākslas mīļotāja, un
jāsaka, ka “Hamlets” brīnišķīgi
apvienoja to visu. Grūti atmi
nēties, kad esmu bijusi tik ļoti
“aizrauta” ar skatuves un ak
tieru vizuālo ietērpu. Scēno
grafs/mākslinieks Andris Eglī
tis nebija palaidis secen ne
vienu niansi. Lielformāta gleznas (!), bāka kā centrālā ap
spēles vieta un emociju kāpi
nājuma punkts, savukārt kos
tīmu māksliniece Kristīne Pas
ternaka sniedza ļoti īpašu
“tērpu piedzīvojumu” – vis
vairāk palikušas prātā operas
pirmās un otrās daļas sākuma
ainas – baltie, karaliski deka-

dentie un tad – bezgala krā
sainie (kā tropu papagaiļiem)
tērpi. Lieliski solisti un koris!
Choreografija… un visam pa
vidu Sirdsapziņas... liegi, bet
nemitīgi atgādinot un neliekot
mierā. Šo visu kopā ir spējusi
uzburt izcilā režisore Kristīna
Wuss.
Un visbeidzot – liels paldies
Latvijas Nacionālās operas Ģil
des prezidentam Ivaram Slo
kenbergam un viceprezidentiem Ivaram Bērziņam un
Ivetai Gravai par vīziju un
dros
mi uzņemties īstenot tik
lielu projektu! Un, protams,
nekas tik grandiozs nenotiktu
bez daudzo un dāsno ziedotāju
devuma. Paldies visiem par
brīnišķīgo piedzīvojumu!”
***

tapusī operas “Hamlets” mū
zika ar tās nemitīgi mainīga
jām – brīžiem romantiskām,
brīžiem intīmām, humoris
tis
kām, filozofiskām vai vērienīgi
dinamiskām noskaņām savie
nojumā ar perfekti veidotu
izrādes vizuālo tēlu patiesi aizrauj un noteikti ierindo šo
iestudējumu starp mūsu Na
cionālas operas spožākajiem
sasniegumiem XXI gadsimtā.
Turklāt izrādes stāsts par centieniem gūt varu ar jebkādiem
līdzekļiem šobrīd ir vēl aktuā
lāks, nekā jelkad agrāk.”
***

INESE
STRAVELLI,
ALAs Kultūras fonda
priekšsēde:

“Man bija tas lielais prieks būt
klāt Jāņa Kalniņa operas
“Hamlets” pirmizrādē. Opera
PBLA biroja
ļoti iespaidīga, ar krāšņiem Inese Stravelli operas pirm
vadītājs Rīgā:
tērpiem un interesantu skatuves izrādē kopā ar “Laika” redak
“Krāšņā, art deco laikmetā noformējumu, Jāņa Kalniņa tori Ligitu Kovtunu

JĀNIS
ANDERSONS,

skaistā mūzika… Turklāt nav
nācies bieži dzirdēt operu
latviešu valodā. Ļoti veiksmīgs
režijas risinājums, izrādē iesaistot arī dejotājus. Atzīšos gan, ja
nebūtu piedalījusies sarunās
pirms pirmizrādes, nesaprastu
Sirdsapziņu lomas. Arī to
daudzo interjera priekšmetu
nozīmi, kas it kā neatbilst
Hamleta laikam. Jāteic, izrāde
vairāk uzrunā sagatavotu ska
tītāju, bet – kas mums liedz
tādiem būt?! Katrā ziņā ļoti
interesants mākslas piedzī
vo
jums!”
Publikāciju sagatavoja
LIGITA KOVTUNA
Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”
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Māksla izdzīvot

DAINIS
MJARTĀNS,

PLMC valdes loceklis
Pandēmijas laikā veidojas
jauni paradumi – virtuālā reā
litāte gūst arvien lielāku uzvaru
pār reālo dzīvi. Mēs ceram, ka
arī Pasaules latviešu mākslas
centrs Cēsīs ( PLMC) drīzumā
varēs atgriezties savā ierastajā
dzīvē un kultūras pasākumu
veidotājiem nebūs jāsāk skaidrot
sabiedrībai nepieciešamību pēc
kultūras klātienē, jo pēc iepriek
šējiem pandēmijas viļņiem pub
lika kultūr
telpās atgriezusies
arvien mazākā skaitā.
Šo laiku, ievērojot noteiktos
ierobežojumus, esam izman
to
juši mūsu telpas, piedāvājot pa
sākumiem, kuŗus var organizēt
ar mazāku dalībnieku skaitu, bet
sasniegt lielu auditoriju, kā,
piemēram, filmējot teātŗa izrādi
“Saruna ar un par Čaku” un dzejas pasākumu PLMC telpās, kad
4.decembrī visas dienas gaŗumā
dzejnieki, skaņu mākslinieki un
tulkotāji no Igaunijas un Latvijas
apvienojās starpdisciplināros rak
stītā vārda un skaņas sinerģijas
audiovizuālos priekšnesumos,
kas tika atskaņoti radio.
Jau 2021. gada pavasarī Sī
poliņa galerijā otro reizi notika
Cēsu pilsētas Mākslas skolas
skolēnu izlaidums un darbu
izstāde, tādā veidā PLMC aktīvi
integrējas Cēsu novada dzīvē.
Mākslas skolēni arī darbojās
mūsu galerijās, pēc savas izvēles
interpetējot izstādīto mākslinie
ku darbus. Esam turpinājuši
nodrošināt mājvietu Cēsu Mazā
teātŗa darbībai, lai gan pandēmija
arī to nopietni to ierobežoja.
Nozīmīgs pavērsiens mūsu
organizācijai bija 2021. gada
vasaras izstāde “Skatoties aiz”.
Tādā veidā paplašinājām savu
misiju, iekļaujot savā redzeslokā
pašreizējo ārzemēs strādājošo
latviešu mākslinieku kopienu.
Laima Puntule atstāja Latviju
pēc krizes un kopš tā laika dzīvo
Dānijā, savukārt Anne Maria
Udsen – Zviedrijā. Izstādi atklā
jām vasaras karstumā un no
slēdzām septembrī ar vakara
pasākumu, kuŗā uzstājās Cēsu
mūzikālā grupa Symbionica, pie
dāvājām kokteiļus un iespēju

pastaigāt pa PLMC galerijām
pēc darba stundām. Izlozējām
Annas Marijas darbu ar atbil
stošu nosaukumu “Tas, kas pa
liek”. Un tas arī palika Cēsīs.
Jauno sezonu esam uzsākuši
ar Viļņa Strazdiņa darbu izstādi
“Mierīgas ainavas” un Kanadas
latviešu mākslinieku izstādi no
mūsu kollekcijas. Kā norāda
PLMC direktors Kārlis Kande
rovskis: “Apmeklētājiem piedā
vā
jam interesantu ieskatu lat
viešu diasporas mākslinieciskajā
ainā Kanadā, kas tiek prezentēta
serijās. Sākot ar Valdas Öestrei
heres digitālajām planšetdatorā
veidotajām ceļojumu skicēm
līdz Ilgas Leimanes portretiem
un Ivonnes Vāres (Yvonne Vaar)
urbānās vides fotografijām.
Šādas pieejas mērķis ir radīt
atkārtojuma un ritma sajūtu.”
Izstādē apskatāmi arī Jāņa
Zuntaka, Visvalža Reinholda,
Gundegas Cennes, Edgara Krū
miņa, Ineses Birstiņas, Daces
Birkhānes un citu Kanadas

latviešu mākslinieku darbi no
PLMC kollekcijas.
Pateicoties PBLA ziedojumam, iegādājāmies krēslus, kas
ir vitāli nepieciešami mūsu pa
sākumu nodrošināšanai, esam
iegādājušies profesionālu foto/
video kameru un technisko

PLMC mākslas darbu kollekciju 2021. gadā papildināja Mār
tiņa Dumpja ziedotie G. Barena
mākslas darbi. Rūšu ģimenes
dāvātie mākslas darbi, tostarp
arī iespaidīgais K. Černoka darbs.
Anda Sīpoliņa dāvināja R. Zus
tera, G. Brūvera un J. Annusa

Černoka gleznu, savukārt Pēteris
Dajevskis – vairākus sava tēva
Ēvalda Dajevska darbus. Easam
saņēmuši arī Mairas Rainbergas,
Kristas Svalbonas aktuālos māk
slas darbus. Kā arī mākslas grā
matu ziedojumus no Austrālijas,
no Vijas Bērziņas un no Ilzes
Stalis (ASV).
PLMC izsaka paldies visiem
mūsu privātajiem atbalstītājiem,
kā arī Latvijas un diasporas
organizācijām – Kultūras ministrijai, Pasaules latviešu mākslas
savienībai, Amerikas latviešu
apvienībai (ALA) un Pasaules
brīvo latviešu apvienībai (PBLA).
Bez jūsu atbalsta nodibinājums
“Pasaules latviešu mākslas centrs”
nevarētu veikt savu misiju, do
dot visaptverošu ieskatu latviešu
diasporas mākslas attīstībā un
daudzveidībā, veicināt ārzemēs
tapušas augstvērtīgas mākslas
iekļaušanos Latvijas kultūrtelpā,
kā arī dot savu ieguldījumu dialogam starp Latviju un diasporu.
Sakarā ar deportāciju piemi
Izstādes “Skatoties aiz” atklāšanā Anne Maria Udsen, PLMC nēšanu plānojam 2022. gada
direktors Kārlis Kanderovskis un Laima Puntule

logu. Vasaras sezonā plānojam
izstādi “Filadelfijas latviešu
mākslinieku grupa” un retro
spektīvu “Ojārs & Silvija Štei
neri”, kas turpinās latviešu māk
slas dzīves izzināšanu Amerikas
Savienotajās Valstīs, kā arī
Ēvalda Dajevska darbu izstādi.
Lai Cēsīs izveidotos diasporas
latviešu mākslas vēstures centrs,
lūdzam ziedot grāmatas, izstāžu
katalogus, plakātus un foto
at
tēlus, kas ataino trimdas latviešu
mākslas dzīvi. Ar mums var
sazināties, rakstot uz plmc@
inbox.lv vai arī Kārlim Kande
rovskim karlis@plmc.lv. Mākslas
darbu ziedotājiem lūgums sazi
nāties ar Leldi Kalmīti leldekal
mite81@gmail.com
Pasaules Latviešu mākslas
centra adrese ir: Lielā Skolas
iela 6, Cēsis, Cēsu novads,
LV-4101, Latvija. Mūsu izstāžu
zāles ir atvērtas no trešdienas
līdz svētdienai. Tālruņi 00 371
22458536, 29386454.
Gaidām ciemos!

PLMC kollekcijas izstāde Sīpoliņa galerijā
aprīkojumu, lai tiešraidē veidotu darbus. Anita Mūra dāvināja J. martā atklāt Aleksandra Kar
pasākumus un filmētu izstādes, Drešmaņa darbu. Pēteris un pova (ASV/Latvija) grafikas iz
kā arī uzlabojuši mākslas darbu Ileane Bolšaitis arī ziedoja K. stādi un atvērt viņa darbu kataapgaismošanu.Veikta elektrības
sistēmas pārplānošana Sīpoliņa
galerijā. Šogad pirmo reizi
PLMC strādāja praktikante Vita
Nipāne, fotografe, kas veica
mūsu kollekcijas darbu profe
sionālu pārfotografēšanu un pa
Helmara Rudzīša grāmatas „Manas dzīves dēkas” oriģināls,
līdzēja iekārtot izstādes.

LAIKA GRĀMATA PIEDĀVĀ

Lai iesāktais darbs turpinātos
PLMC darbību daļēji nodro
šina Kultūras ministrijas atbalsts,
kas galvenokārt domāts mākslas
darbu transportēšanas un ko
mu
nālo maksājumu segšanai,
taču vislielāko artavu dod mūsu
tautiešu ziedojumi. Aizgājušā gada
visnozīmīgākais bija Gunāra
Barens testamentārais ziedojums, kā arī financiālais atbalsts,
ko sniedza Mārtiņa Dumpja
(ASV) ziedojums, tādā veidā
nodrošinot centra profesionālu
vadību un attīstību. Lai arī
Gunārs Barens strādāja citā
jomā, viņa aicinājums bija būt
par mākslinieku, kas pirms
dažiem gadiem vai
nagojās ar
personālizstādi Klin
klāva gale
rijā Gaŗezerā.

izdots 1984. gadā Grāmatu Drauga apgādā, atrodams vai ikviena
tautieša grāmatplauktā un kļuvis par bibliografisku re
tumu
Latvijā...
Laika 70 gadu jubilejā apgāds Laika grāmata laida klajā tās
atjaunoto izdevumu angļu valodā – ar mērķi, lai šis krāšņais
vēstījums par latviešu trimdu nonāktu arī pie nākamajām
paaudzēm, kam lasīšana latviešu valodā sagādā grūtības.
Šī grāmata, kas aptveŗ nozīmīgu laiku un svarīgus notikumus
latviešu vēsturē saistībā ar lielo pasaules vēsturi 20. gadsimtā, būs
objektīva un interesanta lasāmviela arī cittautu interesentiem un
pētniekiem.
Iegādājieties šo grāmatu un dāviniet saviem bērniem,
mazbērniem un draugiem! Tā palīdzēs labāk izprast un iemīlēt
mūsu tautu, mūsu talantus un spēku.

Cena USD 35,–

Grāmatu Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715
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Daudzēriju filmu “Emīlija. Latvijas preses karaliene”
tagad var skatīties arī ārpus Latvijas
No 2022. gada sākuma visā
pasaulē pasaulē tiešsaistes for
mātā vimeo.com iespēja noska
tīties jauno vēsturiskā daudz
sēriju filma “Emīlija. Latvijas
preses karaliene” ar angļu sub
titriem.
Daudzsēriju filma “Emīlija.
Latvijas preses karaliene” veidota septiņās daļās, tas ir stāsts
par starpkaŗu Latvijas preses
karalieni – Jaunāko Ziņu un
Atpūtas izdevēju Emīliju Ben
jamiņu, kuŗas personība, ba
gātība un traģiskais liktenis ir
kļuvuši par mūsu vēstures
leģendu. Filma 2021. gadā bija
visvarāk skatītā latviešu filma
Latvijas kinoteātros, tā nomi
nēta 10 katēgorijās nacionālajai
kino balvai “Lielais Kristaps”,
kas tiks piešķirta februārī, kā
arī Latvijas sabiedrisko mediju
balvai “Kilograms kultūras”.
Filma jau saņēmusi pozitīvas
skatītāju un kritiķu atsauksmes
kā “gada notikums Latvijas kino”,
kā “likumsakarīga veiksme” un
mērķtiecīgi un prasmīgi vadīts
un veidots kino.
Filmas stāsts sešās spēles un
vienā dokumentālā sērijā ap
tveŗ laika periodu no Emīlijas
Benjamiņas izdotā žurnāla
Atpūta pirmsākumiem līdz
viņas bojāejai Sibirijā. Katra
sērija atspoguļo kādu zīmīgu
Emīlijas Benjamiņas dzīves
posmu, parādot dažādas viņas
personības šķautnes, – ģimenes
dzīvi, uzņēmējdarbību, sociālā
statusa nostiprināšanu, ietekmi
uz polītiskajām un kultūras
norisēm 20. un 30. gados un
beigu beigās pašas darbinieku
nodevību. Ar šo spēcīgo sie
vieti stāsta centrā filmā tiek
parādīta Latvijas sabiedrība 20.
un 30. gados, un skatītājiem
pazīstamas būs daudzas filmā
atainotās vēsturiskās personas –
Antons Benjamiņš, Jānis Ben
jamiņš, Kārlis Skalbe, Jānis Zie
meļnieks, Vilis Lācis, Ernests
Brusadārda, Jānis Kārkliņš, An
nija Simsone, Pēteris Blaus,
Jūlijs Lācis, Augusts Kirchen
šteins.
Sešas aktieŗkino sērijas ir
autoru mākslinieciska inter
pretācija par galveno varoni un
vēsturiskajiem notikumiem, bet
septītā sērija rāda dokumentālas
liecības par filmas varoņiem,
viņu prototipiem pēcnācēju
atmiņās mūsdienās. Filma ta
pusi filmu studijā “Mistrus
Media”, kas jau veidojusi vai
rākas arī starptautiski zināmas
filmas par Latvijas vēsturi, kā,
piemēram, “Melānijas chronika”,
“Tēvs Nakts”, dokumentālās filmas “Spiegs, kuŗš mans tēvs”,
“Esacping Riga”.
Seriāla scenāriju veidojuši
Baņuta Rubess, Ivo Briedis,
Aiva Birbele, Tabita Rudzāte,
konsultanti Māra Zālīte, Ineta
Lipša, spēlfilmu sēriju režisori
ir Kristīne Želve, Andis Mizišs,
Dāvis Sīmanis, dokumentālās
sērijas režisors – Gints Grūbe,
operators – Andrejs Rudzāts,
filmas mākslinieki – Kristīne
Jurjāne un Aivars Žukovskis,
montāžas režisori – Andris
Grants, Paula Popmane un

Armands Začs, komponists –
Kārlis Auzāns, skaņu režisors –
Ernests Ansons, galvenais producents – studija Mistrus
Media, Inese Boka-Grūbe un
Gints Grūbe.
Emīlijas Benjamiņas lomā –
aktrise Guna Zariņa, Antonu
Benjamiņu atveido Juris Bart
kevičs, Jāni Benjamiņu – Rai
monds Celms, seriālā filmēju
šies arī daudzi citi izcili Latvijas
aktieŗi: Baiba Broka, Ligita Dē
vica, Inga Tropa, Artūrs Skras

punktu, kuŗa pati sevi dēvēja
“par mazliet vīzdegunīgu pil
sētnieci. Man šī ir trešā vai pat
piektā šādas vēstures rekonstrukcijas, atdzīvināšanas pie
redze kino jomā. Mums trūkst
lielā 20. gadsimta romāna, un,
vācot materiālus un runājot par
Emīliju Benjamiņu, es sapratu,
ka te materiāla pietiek veselam
romānam,” norāda producents
Gints Grūbe.
Daudzsēriju filmas “Emīlija.
Latvijas preses karaliene” iz

veide tika sākta 2020. gada
septembrī, dokumentālajā sērijā
izmantoti unikāli Benja
miņu
ģimenes archīvu materiāli. Filma
uzņemta vairākās ar sižetu sais
tītās vēsturiskās vietās. Krišjāņa
Barona ielā 12 atrodas Fābu
nams, ko 1928. gadā iegādājās

piederējušās mēbeles, kas šo
brīd glabājas pie Emīlijas Ben
jamiņas pēcnācējiem un ko filmas izveidei nodeva Pētera
Benjamiņa ģimene. Filmā dar
bība notiek arī Jaunāko Ziņu
redakcijā. Redakcijas dekorā
cija filmas vajadzībām iekārtota
pēc fotografjām, kinochronikas
fragmnetiem un attēliem, ko
filmēšanas grupai nodevuši Ben
jamiņu pēcnācēji un Jaunāko
Ziņu kriminālkorespondenta
Pēteŗa Grūbes radinieki. Doku
mentālajā sērijā izmantoti uni
kāli, iepriekš nepublicēti foto
materiāli no Emīlijas un Antona
Benjamiņu un Juŗa Benjamiņa
ģimenes archīva. Dokumentā
lajā epizodē ar savām stāstiem
piedalās Emīlijas Benjamiņas
mazbērni Pēteris Benjamiņš,
Ilze Stokvuda-Benjamiņa, Emī
lijas māsasmazdēls Pēteris
Aichers, Antona Benjamiņa
mazmazmetita Kristīne Čakste
rakstnieka un Jaunāko Ziņu
darbinieka Jūlilja Lāča meita
Lalita Muižniece un mazmeita
Māra Ķimele u.c. bijušo avīzes
redakcijas pēcnācēji.
“Jebkuŗš vēsturisks kino pro
jekts nav tikai filma, bet arī
padziļināta izpēte. Man perso
nīgi atklājās ļoti daudz pavisam
jaunu faktu, kas saistīti ar Lat
vijas starpkaŗu sabiedrības vēs
turi. Jo īpaši interesanti ir aspekti,
kas saistās ar vairāku Ben
ja
miņu izdevniecības darbinieku
tiešo iesaisti padomju okupā
cijas veiksmīgā norisē. Tieši

Epizodes uzņemšana "Jaunāko ziņu" redakcijā
“Emīlijas Benjamiņas dzīves Emīlija un Antons Benjamiņi
stāsts ļāva mums ieskatīties un kas viņiem piederēja līdz
vienā no Latvijas 20. gadsimta 1940. gadam, kad namu na
vēstures nozīmīgākajiem pos- cionalizēja. Tautā to vēl aizvien
miem. Šis vēstures un daudzu sauc par Benjamiņu namu, un
cilvēku unikālais biografiskais tajā saglabājušies interjera priekš
stāsts nonāca pie skatītājiem meti, ko iegādājusies Emīlija
laikā, kad domājam par vēs Benjamiņa – Venēcijas kristāla
tures mācībām. Iespējams, ka lustras un vitrāžas, kas redzašīs filmas vēsturisko stāstu mas arī seriālā. Benjamiņu
varēja izstāstīt arī no Kārļa namā filmētas daudzas ar
Skalbes, Antona Benjamiņa, ģimeni saistītas epizodes, kā arī
Jāņa Ziemeļnieka vai Viļa Lāča salonvakari un trīsdesmito
skatupunkta. Mēs izvēlējāmies gadu preses balle. Tāpat filmā
Emīlijas Benjamiņas skatu- redzamas Benjamiņu ģimenei

Benjamiņiem visvairāk pietuvi
nātie cilvēki kļuva par galveno
spēku jaunās varas nostip
ri
nāšanā un ir tieši atbildīgi par
Latvijas bojāeju. Tā ir sarežģīta
vēsturiska mistērija, kuŗas da
ļējs skaidrojums meklējams arī
šajā filmā, “ tā izsakās viens no
režisoriem Dāvis Sīmanis.
Filmas stāsts sākas ar 1924.
gadu, kad izdevēja Emīlija Ben
jamiņa Jaunāko Ziņu redakcijā
izsludina ideju konkursu jaunam iknedēļas žurnālam. Ne
visi, tostarp viņas vīrs Antons

Skats no filmas: Emīlija (Guna Zariņa) pie preses kioska
tiņš, Anta Aizupe, Ģirts Krū
miņš, Jaunāko Ziņu un Atpūtas
redakcijas darbinieku lomas
atveido Uldis Anže, Jēkabs
Reinis, Lauris Dzelzītis, Dainis
Gaidelis, Edgars Ozoliņš, Gatis
Maliks, Kaspars Zāle, Arnolds
Osis un citi.

Benjamiņš, par šo domu ir
sajūsmā, taču Emīlija ir apņē
musies panākt savu par katru
cenu. Viņas plānus negaidīti
izjauc veikalnieks Šmuškins,
kuŗš, jūtoties Jaunāko Ziņu darbinieku apkrāpts un aizvainots,
panāk visu avīzes reklāmdevēju
boikotu. Laikraksta turpmāka
pastāvēšana ir apdraudēta, taču
Emīlija nav gatava padoties.
Viņai izdodas pārliecināt veikalnieku ne vien atgriezties pie
Jaunākajām Ziņām, bet arī
atbalstīt viņas topošo žurnālu.
Kad viss veiksmīgi nokārtojies,
Antons izsludina jaunā izdevuma pirmo numuru – žurnāls
sauksies Atpūta. Nākamās filmas sērijas izseko Benjamiņu
ģimenes notikumiem, 30. gadu
preses skandāliem, Jaunāko
Ziņu modernizācijas tenden
cēm un sabiedriskās dzīves no
tikumiem 20. un 30. gadu Lat
vijā, tāpat arī Latvijas okupāci
jai 1940. gadā.
“Emīlijai Benjamiņai Latvijas
vēstures ikonografijā ir īpaša
vieta – sevišķi okupācijas pe
riodu piedzīvojušo apziņā. Ne
domāju, ka būtu pārspīlēti
teikt, ka viņa bija viens no
Latvijas laika simboliem, viņas
stāsts joprojām interesē un
uzrunā daudzus. Veidojot se
riālu, daudz runājām un do
mājām par tēmām, kas skan arī
mūsdienās – sieviešu emanci
pācija un līdztiesība, pārbaude
ar varu, korupcija, kolaborā
cija, nodevība un, protams,
preses brīvības nepārvērtējamā
nozīme demokratijas uzturē
šanā. Bet vispār man ir sajūta,
ka, sākoties “Emīlijas” ekrāna
dzīvei, būs divas karstās tēmas
– vai tā varēja vai nevarēja būt,
kā viņi mums te rāda, un vai
Guna Zariņa ir vai nav īstā
Emīlija”, tā intervijā stāsta
viena no seriāla režisorēm
Kristīne Želve.
2020. gadā pandēmijas krizes
laikā Nacionālais kino centrs
izsludināja konkursu par kvalitātīvas daudzsēriju filmas-seriāla izveidi. Šis bija pirmais
gadījums centra pastāvēšanas
vēsturē, kad radās iespēja
financiāli atbalstīt daudzsēriju
filmu veidošanu – šoreiz no
Kultūras ministrijas piešķirta
jiem līdzekļiem krizes seku
mazināšanai. ““Emīlija” ļauj ie
lūkoties sarežģītas un spēcīgas
personības dzīves gājumā. Ra
došā komanda, kas strādājusi
pie seriāla, ir pierādījusi spēju
uzņemties risku un demonstrējusi profesionālitāti ļoti sa
režģītos apstākļos. Liels paldies
par darbu un jācer, ka Nacio
nālajam kino centram arī turpmāk būs iespēja atbalstīt kvalitātīvu seriālu veidošanu, ie
kļaujoties starptautiskās tendencēs,” stāsta Nacionālā kino
centra direktore Dita Rietuma.
Pasaulē filmu var iznomāt
uz 30 dienām http://vimeo.
com platformā ar angļu subti
triem Emily queen of the the
press: meklējot https://vimeo.
com/ondemand/emilyquee
nofthepress

LAIKS

2022. gada 22. janvāris – 28. janvāris

Latvijas bibliotēkas – draudzīgas un
iedvesmojošas vietas

KARINA
PĒTERSONE,
LNB Atbalsta biedrības
direktore
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrības (Biedrība)
vārdā pateicos par katru ziedojumu, ko Biedrība saņēmusi
pagājušajā gadā. Liels atbalsts ir
mūsu tautieši visā pasaulē.
Ikvienu ziedotāju un atbalstītāju
uzskatām par savu domubiedru.
Tie ir cilvēki, kuri novērtē lasī
šanas, grāmatu un bibliotēku
nozīmi. Bibliotēkas glabā tautas
mantojumu, ļauj piekļūt pasau
les zināšanām, palīdz uzturēt
kultūru, valodu, tradīcijas. Mēs
vēlamies, lai tās būtu mūsdie
nīgas kultūrvietas Latvijas pil
sētās un pagastos, draudzīgas
vietas bērniem, kuri mācās lasīt,
iepazīt grāmatas un pasauli.
Tieši tādēļ pastāv un darbojas
Biedrība. Latvijas Nacionālajai
bibliotēkai, Latvijas bibliotēkām
un lasīšanas veicināšanai veltīti
mūsu labdarības projekti. Tie
nebūtu iespējami bez Jūsu ziedojumiem.
Īpaša pateicība mūsu ilggadē
jiem atbalstītājiem, kuru ziedojumus esam saņēmuši arī pagā
jušajā gadā: Egonam Mārcim
Baumanim, Vilim Indem, Sa
ginavas latviešu klubam, Bos
tonas Latviešu ev. lut. trimdas
draudzei, Lalitai Muižniecei
un Valteram Nollendorfam.
Pagājušajā gadā esam saņē
muši arī testamentāro ziedojumu – 10 000 USD novēlējumu
Biedrībai no Solveigas Rush.
Solveigas Rush vārds tagad iemū
žināts Latvijas Nacionālās bib
liotēkas Lielajā ziedotāju sienā.
Pateicoties Viļa Vītola dāvi
nājumam, 2021. gadā katra Lat
vijas bibliotēka saņēma grāmatu
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“Nepārbraukušie. Viļa un Valen bibliotēkas var glabāt šos stāstus.
tīnas Vītolu dzīvesstāsts”. Grā
Ar ziedotāju atbalstu turpinām
mata ir Vītolu dzimtas dzīves lasīšanas projektu, kas veltīts
stāsts, kas atklāj trimdas latviešu pašiem mazākajiem lasītājiem –

likteni un ir laikmeta liecība
par viņu dzīvi Latvijā, Vācijā un
Venecuēlā. Viņi līdz mūža galam
turpināja cīnīties par labāku
dzīvi sev un bērniem un ne
pārstāja ticēt idejai par brīvu
Latviju. Ir tik vērtīgi, ka Latvijas

“Grāmatu starts”. Grāmatu
starts iepazīstina ar bibliotēkām
un iesaista lasīšanā 3-4 gadus
vecus bērnus un viņu ģimenes.
Šogad un nākotnē esam apņē
mušies vairāk uzmanības pie
vērst, lai “Grāmatu starts” varētu

notikt arī ārpus Latvijas. Interesi
un vēlmi to organizēt savā valstī
dzīvojošām latviešu ģimenēm
izrādījušas jau vairāk nekā 10
latviešu skoliņas un bibliotēkas
Kanādā, Jaunzēlandē, ASV, Liel
britānijā, Beļģijā, Vācijā, Austrijā
u.c. Pagājušajā gadā “Grāmatu
startu” pirmo reizi organizēja
Londonas latviešu bibliotēka. Jau
šī gada sākumā projekta mate
riāli un mazo dalībnieku komplekti nonāca arī ASV, kur “Grā
matu startu” uzsāks Vašingtonas
DC latviešu skoliņa. “Grāmatu
starts” var notikt tikai ar ziedo
tāju atbalstu. Pateicoties ziedojumiem, katrs mazais programmas dalībnieks saņem “Grāmatu
starta” komplektu – bilžu lasām
grāmatiņu, mugursomiņu, mīļlie
tiņu un izzinošu brošūru vecā
kiem. Tas atgādina par biblio
tēku, motivē tajā atgriezties un
turpināt lasīt. Katrs ziedojums
palīdz “Grāmatu startā” iesaistīt
vēl vairāk bērnu, ģimeņu un bib
liotēku. Ziedot “Grāmatu star
tam” iespējams labdarības por
tālā www.ziedot.lv. Meklējiet to
starp “Cilvēkos ir spēks” projektiem.
2021. gadā Biedrība uzsāka
jaunu ilgtermiņa projektu “Ie
dvesmas bibliotēka”. Mēs iedro
šinām bibliotēkas un pašvaldī
bas pozitīvām pārmaiņām, atbal
stām skaistas idejas, palīdzam
bibliotēkām kļūt vēl pievilcīgā
kām un aicinošākām. Projektam
bibliotēkas katru gadu var pie
teikt savas idejas par jaunu interjeru, telpu pārbūvi vai mūs
dienīgu vidi bibliotēkā. No 26
pieteikumiem šogad pārvērtības

piedzīvos 5 bibliotēkas – tiks
iekārtotas bibliotēku jaunās māj
vietas, taps āra lasītavas un tiks
izveidotas telpas rotaļām un
lasīšanai ģimenēm ar maziem
bērniem.
Biedrība turpina arī daudzus
citus atbalsta virzienus – papildina
Nacionālās bibliotēkas un Lat
vijas bibliotēku plauktus ar vēr
tīgiem izdevumiem, palīdz bib
liotēkās nonākt nepieciešamajai
datortehnikai, rada LNB suve
nīru kolekcijas, lai parādītu, cik
bagāts un daudzveidīgs ir biblio
tēkas krājums, cik patiesi nozī
mīgas vērtības tas glabā.
Sirsnīgi aicinām jūs atbalstīt
Biedrības iesāktos darbus un
nākotnes ieceres, ziedojot:
ar kredītkarti: www.gaisma.lv;
ar bankas pārskaitījumu;
Beneficiary: Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Atbalsta biedrība
Registration Nr.: 50008034971
Account Nr.:
LV84HABA0551006763188
Beneficiary’s bank: AS Swedbank
Address: Balasta dambis 15,
Rīga, LV-1048, Latvija
BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22
Korespondentbanka ASV
DEUTSCHE BANK TRUST
COMPANY AMERICAS,
New York
ABA/FW: 021001033
Ikviens ziedotājs atstāj par sevi
nezūdošu liecību nākamajām pa
audzēm, iemūžinot savu, piede
rīgo vai dzimtas vārdu Gaismas
pilī – pie bibliotēkas lasītavām,
plauktiem, galdiem un krēsliem,
Lielajā ziedotāju sienā un Zie
dotāju grāmatā.

LAIKA GRĀMATA PIEDĀVĀ
JĀNIS ZILGALVIS

ANITA UZULNIECE

LAIKS CEĻOT. 3. DAĻA

MANS KINO (UN) LAIKS

Laikā, kad vairāk
kavējamies atmiņās,
nevis piedzīvojam
vizuālās un skaņu
mākslas klātienē,
grāmatu draugus
iepriecinās šis izdevums.
Ārzemju latviešiem
īpaši patiks apraksti par
filmām, kas stāsta par
mums, pasaules vējos
izkaisītajiem, – par
krokodilu mednieku
Dandiju, Livonijas
pusķēniņu fon Fitinghofu, filmu „Es esmu
latvietis”, kur vienuviet
vai visas latviešu slavenības – Vaira Vīķe-Freiberga, Gunārs
Birkerts, Laila Freivalde, Austris Grasis, Valdis Kupris, Andris
Kārkliņš...

Cena: 45,– USD

JĀNIS JAUNSLEINIS

NEPRATĀM CIENĪT UN
SARGĀT DEMOKRATIJU
Sastādījis Pēteris Bolšaitis,
Valsts prezidenta Egila Levita
priekšvārds.
Teksti arī angļu un vācu valodā.

Informātīvi bagāta un ērti lie
tojama grāmata – ceļvedis par
Latvijas sakoptākajām pilīm
un muižām, parkiem un
pastorātiem, seniem viduslaiku
cietokšņiem, barona un klasicisma rezidencēm.

Liepājas ostas strādnieka
Jāņa Jaunsleiņa dienasgrāmatas
laikā no 1907. līdz 1941.
gadam. Dokumentāla vēstures
liecība, bagātīgi illustrēta.

USD 35,–

Cena: 45,– USD

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715
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T R I M D A S P E R S O N Ī B U PA Š P O R T R E T I

Trimdas slavenību pašportreti
Darbs ir visas manas dzīves saturs

EDGARS ANDERSONS
Esmu dzimis 1920. gada 17.
jūnijā Tukumā, Zemgalē, valsts
ierēdņa ģimenē. Mana māte bija
no vecas Rīgas latviešu dzimtas,
kas devusi kuģu būvētājus, jūr
niekus ierēdņus, mechaniķus un
gleznotājus, kam visiem bija
kopīga mīlestība pret mūziku un
literātūru. Mana tēva ģimenes
saknes noved līdz Vestfālei, Vā
cijā, kaut gan lielākai daļai viņa
senču uzvārdi ir zviedriski. Šī

Edgars Andersons
ģimene devusi kaŗavīrus, kro
ģerus, namīpašniekus, uzņēmē
jus, staļlmeistarus un ierēdņus,
kam pa lielākai daļai bija dzīva
interese vēsturē. Mans vectēvs
kā Preobraženskas gvardu pulka
kaŗavīrs ieguva ordeni par va
ronību Šipkas kaujā turku kaŗā
un ar savu kavalērijas nodaļu kā
pirmais sasniedza Marmaras
jūru. Viņa brālis kaŗoja Kaukaza
frontē. Manam tēvam par varo
nību Lodzas kaujās Pirmā pa
saules kaŗa laikā piešķirts Juŗa
ordenis, ar piezīmi, ka viņš kritis
kaŗa laukā. Faktiski viņu saņēma
vācu gūstā, no kuŗa viņš divas
reizes dēkaini izbēdzis līdz
Holandes robežām un trešo reizi
caur Poliju sasniedzis Krieviju.
Latvijā viņš darbojās kā saimniecisks ierēdnis Tieslietu mi
nistrijā.
Gandrīz visu agro jaunību
pavadīju Rīgā, bet vasaras kopā
ar savu sirgstošo brāli Rūdolfu
Rīgas jūrmalā, Ķemeros vai
Vidzemes vidienē. Pēc jaukās 2.
Rīgas pilsētas ģimnazijas beig
šanas sāku studijas Latvijas Uni
versitātē vēstures departamentā,
kaut gan mani vecāki vēlējās, lai
studēju architektūru. Vēstures
departaments manī radīja dziļu
interesi dzimtenes sarežģītajā
vēsturē un prof. A. Švābe atklāti
pauda cerības, ka no manis iz
nāks „lietas koks”. Par zinātnieku
gan mani īsti sagatavoja tikai
vācu, holandiešu un amerikāņu
universitātes. Liela ietekme manā
audzināšanā bija manam ļoti
smalkjūtīgajam un dziļi inteli
ģentajam tēvam Voldemāram,
kuŗš visus brīvos brīžus pavadīja
studēdams mūziku, vēsturi, lite
rātūru un rokrakstā atstājis inte-

resantas biografiskas skices un
literāros darbus.
Mana jaunības mīlestība bija
literātūra, kas mani īstenībā
ievadīja vēstures pasaulē. Blakus
paša mēģinājumiem prozā un
dzejā daudz studēju vācu, skandinavu, angļu un amerikāņu
rakstnieku darbus. Studiju rezul
tātā radās raksti par skandinavu,
vācu, holandiešu un angļu rakstniekiem un rakstniecības pos-

Radās iespēja izceļot uz Savie
notajām Valstīm, kas mani vien
mēr bija valdzinājušas. Tā bija
visu iespēju zeme un katram bija
brīvība čaklā darbā šīs iespējas
izmantot. Studijas turpinot, iztiku pelnīju dažādos gadījuma
darbos.
Manas akadēmiskās gaitas
sākās 1953. gadā ļoti skaistajā
Leikforestas universitātes ko
ledžā, kur tanī laikā mācījās

Kā Savienoto Valstu vēsturnie
kam man bija jāpiedalās daudzās
amerikāņu un starptautiskās
konferencēs gan ar referātiem,
gan diskusijās. Tā esmu iepa
zinies ar visu Ziemeļamerikas
kontinentu, Rietum-Indijām un
lielu daļu Eiropas. Esmu arī iz
audzinājis labu skaitu jaunu
amerikāņu zinātnieku, no ku
ŗiem daži jau ir mani kollēgas un
vairāki speciālizējušies Baltijas

Jounal of Central European Affairs
Slavic Review, Universitas u.t.t.
Nobeigti un publicēšanai sa
gatavoti divi plaši darbi – The
Baltic Area in World Affairs,
1914–1945 (3 sējumos) un „Lat
vijas starptautiskais stāvoklis
1914–1929 un 1929 – 1945(2
sējumos), skaŗot to pašu posmu.
Angļu valodā sagatavošanā arī
prāvi darbi par Krimas kaŗu
Ziemeļaustrumeiropā un Eiro

Rīgas Jūrmala. Liedaga ainava Bulduru rajonā 20.–30. gados
miem, paša atdzejojumi un divas
ziemelamerikāņu prozas antolo
ģijas Rietumu pasaule un Rie
tumu apvārsnis, kas guvušas lielu
amerikāņu zinātnieku ievērību.
Radās arī virkne latviešu lite
rātūras darbu kritiku, kas tāpat
kā citi raksti parādījās latviešu
literātūras žurnālos un laikrakstos. Vēlāk arī pats kādu laiku biju
gan žurnāla, gan laikraksta re
daktors. Mans studiju darbs bija
veltīts rietumu ietekmēm Pēter
burgas Avīzēs un maģistra darbs,
veltīts Baltijas vācietim Aleksan
dram Veberam, lielam humānis
tam un latviešu tautas draugam.
Dzimtenē kaŗa, okupācijas un
trimdas gados daudz pieredzēju
sociālo netaisnību, varmācību un
neģēlību, pret kuŗām manī uz vi
siem laikiem radies riebums. Bai
gajos kaŗa un agrīnos trimdas
gados, Latvijā, Čechoslovakijā un
Vācijā piedzīvoju gan badu, gan
dēkainas, bīstamas situācijas, bet
nekad nezaudēju optimismu. Iz
kļuvis plašajā pasaulē, baigo no
tikumu fonā kā vēsturiski un
mākslinieciski ieinteresēts „tūrists”
centos apmeklēt visas ievērojamās
vietas sniedzamības robežās, lasīt
un mācīties. Deprimējošos trimdas apstākļus pārvarēju, turpi
nādams vēstures studijas Virc
burgas Jūliusa Maksimiliāna
universitātē un guvu bagātīgus
materiālus dāņu, zviedru, vēlāk
arī norvēģu, islandiešu un angļu
archīvos un bibliotēkās. Studiju
laikā izveidoju Latviešu Studentu
Centrālo Savienību, kas manas
darbības laikā sāka aptvert visu
latviešu studējošo saimi ārpus
dzimtenes. Piedalījos arī vairā
kos starptautiskos studentu un
vēsturnieku kongresos.

galvenokārt bagāto ļaužu atva
ses. Mākslīgā gaisotne man lāgā
nepatika. Reizē mācīju citus un
doktorējos 60 jūdžu attālajā Či
kāgas universitātē. Bija grūti un
sirds sāka streikot, bet 1956.
gada jūnijā tomēr izturēju doktora eksāmenus un aizstāvēju un
aizstāvēju arī disertāciju The
Couronians and the West-Indie.
Tajā pašā gadā noliku arī arī
Savienoto Valstu valdības vēstur
nieka eksāmenus diplomātijas
un militārajā vēsturē, bet iestāžu
vilinājumi pārcelties pilna laika
darbā Vašingtonā mani nav
pievilkuši.
1957. gadā pārcēlos uz vecāko
un lielāko (20 000 studentu) Ka
lifornijas valsts koledžu Sanhozē,
kas lepojas arī ar lielāko vēstures
departamentu Rietumu piekrastē.
Strauju augošā un līdzekļiem
labi apgādātā skola pievilka no
pietnus zinātniekus, kas stimu
lēja pētniecību. Bija prieks strādāt.
Manu darbu novērtējot, skolas
vadība piecu gadu laikā mani
pārcēla 10 gadu pakāpēm un pa
augstināja par „pilnu” profesoru.
Mans apciemojums brīniš
ķī
gajā seno kurzemnieku kolonijā
Tobāgo 1957. gadā radīja lielu
interesi Rietum-Indijas sabied
rībā. Trinidādas un Tobāgo
jaunā valdība man sarīkoja ve
selu referātu un radio lekciju
ciklu un 1960. gada vasarā es tās
uzdevumā vadīju arī interna
cionālu vēsturisku un archeo
loģisku ekspedīciju, kas radīja
lielu interesi un lepnumu vietējos
iedzīvotājos un plaši atbalsojās
pasaules periodikā. 1959. gadā
palīdzēju arī inženierim Štaue
ram radīt tur latviešu un angļu
filmu.

problēmās. Visu laiku esmu centies palikt uzticīgs savai dzimtenei un ievīt starptautiskajās
problēmās arī Baltijas vēstures
posmus.
Atradu laiku arī personīgai
dzīvei. Rīgas universitātē studijas romantiskas padarīja kopīgā
jūsma ar daiļu vēstures studenti
Tamāru, bet agrās jaunības ro
mantiku sagrāba brutālie kaŗa
apstākļi. Vēlākā dzīvē dalījos ar
divām jaukām un enerģiskām
censonēm, kuŗas abas beigušas
”karaliskas” skolas, Velta – karalisko Farmacijas institūtu Stok
holmā un Ligita – pasaules sla
veno Karalisko Drāmas studiju
Londonā. Veltai vienmēr būšu
pateicīgs par manis izraušanu no
grāmatu pasaules dabas skais
tumā. Ligitai esmu pateicīgs par
manis ieinteresēšanu drāmā un
mākslas pasaulē, par viņas jau
navīgo un mākslinieciski vieglo
pieeju sarežģītām dzīves problē
mām, padarot tās gaužam vien
kāršas, gaumi un dabīgo vien
kāršību. Abās laulībās radās
dūšīgi puisīši – pirmajā Rai
monds Edgars, otrajā – Filips
Rūdolfs.
Manas vēstures studijas par
kurzemnieku gaitām bija cieši
saistītas ar holandiešu, angļu,
zviedru un franču gaitu pētī
jumiem sarežģītajā koloniju vēs
turē. Šajā sakarā mani lūdza
publicēt arī pētījumus par viņu
senču gaitām. Radās attiecīgi
referāti un raksti Carribean
Quarterly, Baltische Hefte, The
Swedish Historical Quarterly,
The Nation, Hispanic American
Historical Review utt. Cenšos
tomēr palikt uzticīgs savas dzimtenes vēsturei, un tā radās raksti

pas 19. gadsimta vēsturi, kuŗus
ar nepacietību gaida izdevēji. Šo
darbu atsevišķi izvilkumi pub
licēti Savienotās Valstīs, Vācijā
un Zviedrijā. Darbs ir viss manas
dzīves saturs, un, varbūt maldīgi,
šķiet tās jēga. Mēs paši aiziesim,
bet darbs paliks.
Man kā vēsturniekam vispirms
ir interese ielūkoties pagātnes
notikumos, ko papildina vēlē
šanās gūt iespējami pareizāku
un pilnīgāku ieskatu. Savā darbā
cenšos ieskatīties visos pieejamos
materiālus un attēlot pagātnes
notikumus reālistiski objektīvi,
ievērojot polītiskus, ideoloģis
kus, ekonomiskus un psīcholo
ģiskus vēstures norišu motīvus.
Partejība un sava laikmeta ietekmes darbā iezogas dabīgi un
nemanot, kādēļ izvairos tās vēl
pavairot. Uzskatu, ka vēsturnie
kam jācenšas savus darbus la
sītājam sniegt iespējami interesanti un pārskatāmi, ar citātiem
ļaujot izjust laikmeta „gaisotni”.
Spārnotas frazes un spontānus
salīdzinājumus uzskatu par bīs
tamākiem nekā konkrētus,
skaidri pateiktus faktus, sevišķi
plašāka apmēra darbos, kur
jācīnās ar telpas problēmām.
Vēsturniekam jābūt arī drosmī
gam pateikt patiesību un dažreiz
jāveic arī tīrs detektīva darbs
skaidrības gūšanai cilvēku vājību
radītajā chaosā. Patiesība, godī
gums un humānisms ir šo rindu
autora vadmotīvi Ja vēsturnie
kam ir kāda misija tagadnē, tad
tā ir veicināt atsevišķu individu,
tautu un cilvēces saprašanos,
novēršot pagātnes kļūdas un
iespēju robežās cīnīties par cil
vēku un tautu tiesību un lab
klājības uzlabošanu.

2022. gada 22. janvāris – 28. janvāris
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***
Oskara Ķibermaņa bobsleja
četrinieks – Eiropas čempioni!
Latvijas pilota Oskara Ķiber
maņa ekipāža Sanktmoricas trasē
Šveicē Pasaules kausa (PK) posmā
bobslejā, kas vienlaicīgi ir arī
Eiropas čempionāts (EČ), izcīnīja
pirmo vietu.

Ķibermanis kļuvis par divkār
tēju Eiropas čempionu, jo 2020.
gadā viņš uzvarēja divnieku meis
tarsacīkstēs Siguldā. Četriniekos
viņš Pasaules kausā uzvarējis di
vas reizes, pirmo panākumu gūs
tot 2017. gadā tepat Sanktmoricā.
(Vairāk lasiet 17. lpp.)

miņš. Diskusijas dalībnieki atska
tījās uz Saeimas sanākšanas laiku
pirms 100 gadiem, aplūkoja parlamenta attīstību, kā arī vērtēja
parlamenta lomu mūsdienu Lat
vijā.
***
Valsts prezidents: 1991. gada
barikādes bija mūsu nācijas
valstsgribas pierādījums
1991. gada barikādes bija mūsu
nācijas valstsgribas pierādījums,
pārliecināts ir Valsts prezidents
Egils Levits. Levits apskatīja foto
izstādi “Atceroties 1991.gada bari
kādes”, kas izvietota laukumā pie
Brīvības pieminekļa un Doma
lau
kumā. Vērienīgais fotostāsts
iepazīstina ar 1991.gada barikā
dēm Rīgā un Latvijā un to da
lībniekiem. Izstāde apskatāma
līdz 25. janvārim.

***
Atklāj Gunāram Astram veltītu
pieminekli “Nebaidies!”
13. janvārī Valsts prezidents
Egils Levits apskatīja fotoizstādi
“Atceroties 1991. gada barikā
des”, kas izvietota laukumā pie
Brīvības pieminekļa un Doma
laukumā. Vērienīgais fotostāsts
iepazīstina ar 1991. gada barikā
dēm Rīgā un Latvijā un to da
Gunāra Astras piemiņai veltītu lībniekiem.
pieminekli “Nebaidies!” atklāja
20. janvārī Baumaņa skvērā (Brī
Valsts pirmā amatpersona no
vības ielā 34, Rīgā) pretim tiesas rādīja, ka barikādes bija izšķirošs
ēkai, kuŗā Latvijas slavenāko brī brīdis Latvijai – būt vai nebūt.
vības cīnītāju 1983. gadā notiesāja Levits atzīmēja, ka visa tauta sa
LPSR Augstākā tiesa. Pieminekļa liedējās ap Latvijas valsti, valdību
atklāšanā piedalījās Valsts prezi- un parlamentu un nosargāja to.
dents Egils Levits un Ministru Pēc prezidenta paustā, tas, ko pa
prezidenta biedrs, tieslietu mi veica barikādēs, ir kaut kas ne
nistrs Jānis Bordāns (Jaunā kon iedomājams, un tas izdevās, jo
servātīvā partija), uzrunas teica tauta bija vienota par savu valsti.
Gunāra Astras brālis Leons Astra “Mēs varam pateikties barikāžu
un PSRS okupācijas laika preto dalībniekiem par to, ka mums
šanās kustības dalībniece Lidija šodien ir Latvijas valsts,” uzsvēra
Doroņina-Lasmane, kā arī 1991. Levits.
gada barikāžu biedrības prezi
***
dents Renārs Zaļais un pieminekļa
Barikāžu dalībnieki
autors, tēlnieks Gļebs Panteļejevs.
godina pirmā upuŗa
Roberta Mūrnieka piemiņu
***
16. janvārī apritēja 31 gads,
Svinīgi atklāj Saeimas
kopš barikāžu laikā dzīvību zau
100. jubilejas gadu
dēja autovadītājs Roberts Mūr
Latvijas parlamentam šogad nieks. Viņš krita no OMON kau
aprit 100 gadi, un tam par godu jinieku lodēm, kas bija tēmētas uz
18.janvārī, Saeimas namā nori cilvēkiem. 1991. gada barikāžu
sinājās100. jubilejas gada svinīgā mūzeja direktors Renārs Zaļais
atklāšana. “Parlamentārisms ir norāda – Roberta Mūrnieka nāve
viens no galvenajiem mūsu valsts barikāžu dalībniekus saliedēja vēl
iekārtas stūŗakmeņiem līdzās tau vairāk. Tas deva vēl vairāk iemeslu
tas suverēnitātei. Tāda bija Latvi mobilizēties un aizstāvēt Latviju.
jas valsts dibinātāju un atjauno Visas dienas gaŗumā piemiņas
tāju griba, un tauta to pilnībā ir brīži notika gan Rīgā pie Vec
atbalstījusi. Svinot simto gadskār mīlgrāvja tilta – vietā, kur Roberts
tu kopš 1. Saeimas sanākšanas, Mūrnieks tika nošauts, gan Mār
īpaši vēlos uzsvērt, ka Saeimas upes kapos, kur viņš apbedīts.
misija ir būt tautas priekšstāvības
un parlamentārās demokratijas
īstenotājai,” sacīja Saeimas priekš
sēde Ināra Mūrniece.
Svinīgā pasākuma dalībniekus
un skatītājus uzrunāja Saeimas
priekšsēde Ināra Mūrniece. Eks
pertu diskusijā “Latvijas parlaments cauri laikiem” pie
da
lījās
Satversmes tiesas tiesnesis Gu
nārs Kusiņš, Latvijas Nacionālā
vēstures mūzeja direktora viet- Baltais krusts vietā, kur 1991.
nieks Toms Ķikuts un Vidzemes gada 16. janvārī tika nošauts
Augstskolas rektors Gatis Krū Roberts Mūrnieks

Pieminēt Robertu Mūrnieku
ieradās 1991. gada barikāžu da
lībnieki no visām Latvijas malām.
Barikāžu dalībnieks Juris Bol
dāns stāsta, ka liktenīgajā brīdī
atradies netālu. Šorīt atbraucis no
Balviem nolikt ziedus. Lai gan
pandēmijas dēļ plaši piemiņas
pasākumi netiek rīkoti, barikāžu
dalībnieki ierodas, lai pieminētu
un godinātu. “Lai tauta uzvarētu
cīņā par neatkarību, vajadzīgas
daudzas lietas, taču tām nav no
zīmes, ja nav gatavības pašupu
rēties, ziedot dārgāko – dzīvību,”
stāvot pie pirmā barikāžu upuŗa
Roberta Mūrnieka kapa, teica
toreizējais Latvijas Tautas frontes
līderis Romualds Ražuks.
“Roberts Mūrnieks kā barikāžu
pirmais upuris ir kļuvis par simbolu tautas gatavībai pašupurēties,
varonībai, tāpēc katru gadu mēs
viņu atceramies. Tāpēc viņš ir tas,
kam vajadzētu sekot, ja būs atkal
tāda situācija, tādi apstākļi, ka
mūsu neatkarība, mūsu brīvība ir
apdraudēta,” sacīja Ražuks.
***
Lietuvas tiesā
1991. gada 13. janvārī Viļņā
bojāgājušo lietuviešu vārdā
ir iesniegta civīlprasība par kād
reizējā Padomju Savienības līdeŗa
Michaila Gorbačova saukšanu pie
atbildības. “Prasība Viļņas pilsētas
tiesā iesniegta 13. janvāŗa naktī,
kad apritēja 31 gads, kopš PSRS
sāka uzbrukumu Lietuvas Radio
un televīzijas centram un Viļņas
televīzijas tornim,” paziņoja 1991.
gada 13. janvārī Viļņā bojāgājušā
Apolināra Juoza Povilaiša dēls
Roberts. Civīlprasība iesniegta
sešu 1991. gada 13. janvārī tuvi
niekus zaudējušo vārdā.
Ar prasību četru bojāgājušo –
Vida Macjuleviča, Aļģimanta
Petra Kavoļuka, Virgīnija Druska
un Apolināra Juoza Povilaiša –
tuvinieki vēlas panākt, lai tiktu
atzīta Gorbačova kā toreizējā
PSRS vadītāja atbildība par 1991.
gada 13. janvāŗa notikumiem Viļ
ņā. Prasības iesniedzēji paziņoja,
ka ir savākuši pierādījumus tiesai, kas apliecina, ka toreizējais
PSRS prezidents Gorbačovs kā
PSRS bru
ņoto spēku virspavēl
nieks 1991. gada 11. – 13. janvārī
neko nedarīja, lai izbeigtu agresiju, tādējādi neapturot starptau
tiska nozieguma pastrādāšanu.

1991. gada janvārī Astrai Zda
novskai bija 35, un viņa bija me
dicīnas māsa Gaiļezera slimnīcas
Fizioterapijas nodaļā. “Barikāžu
nedēļā Gaiļezerā mūs, mediķus,
aicināja brīvprātīgi pieteikties uz
dežūrām. Tā kā es strādāju ap
mēram līdz diviem, pēc tam līdz
rītam varēju [dežūrēt]. Man arī
nav ģimenes, kas turētu mājās.
Un, protams, man arī bija liela
vēlēšanās piedalīties. Pieteicos uz
divām dežūrām,” viņa stāsta.
***
Video kamera
Bastejkalna apšaudē
Ar Barikāžu mūzejā apskatāmo
režisora Zigurda Vidiņa “Super
VHS” kameru tika uzņemtas vie
nas no bagātīgākajām barikāžu
laika liecībām Rīgā, tai skaitā
satricinošie kadri no apšaudes
Bastejkalnā un ievainotā operā
tora Gvido Zvaigznes izdzišana
Rīgas 1. slimnīcā.

Zigurda Vidiņa kamera Barikā
žu mūzejā // Foto: Māra Rozen
berga
Zigurds Vidiņš, tolaik 48 gadus
vecs kino profesionālis, vadīja Zi
nātņu akadēmijas kino labora
toriju. Tā atradās pašā barikāžu
epicentrā – Vecrīgā, Kaķu mājā.
“Tajā laikā manā rīcībā bija jau
divas kameras – viena tāda amatieru “VHS” kamera un otra, jau
ne
daudz labāka, “Super VHS”
kamera,” stāsta Vidiņš.
***
Amerikāņu siltie cimdi pie
Vecrīgas ugunskuriem
tumšzilie, vatētie ādas pirkstaiņi
manam tētim bijuši, kopš sevi
atceros. Tagad tie jau ir tik nolie
toti, ka vietām pirkstu šuvēs nāk
ārā pildījums, bet tētis tos jopro
jām glabā. Izrādās, tas ir viens no
retajiem priekšmetiem mūsu mā
jās, kas “piedalījies” arī 1991. gada
janvāra barikādēs.

***
Mediķa aptieciņa
Mājas aptieciņa, ko medicīnas
māsa Astra Zdanovska 20. janvārī
ielika rokassomiņā, ejot dežūrēt
uz Doma laukumu, šodien vairs
nav saglabājusies. Taču aptieciņu
un citu medicīnas piederumu
barikāžu posteņos netrūka. Daži
no tiem, arī aptieciņas futrālis,
Paulam Rozenbergam (attēlā)
šodien ir Barikāžu mūzeja krā toreiz bija 49 gadi, un arī viņš 13.
jumā.
janvārī devās uz manifestāciju
Daugavmalā. Pēc tās skaļruņos
dzirdēja paziņojumu – Viļņā jau
ir noticis slaktiņš, cilvēki Rīgā
tiek aicināti uz barikādēm. Arī
tolaik par sastatņu jaukšanā sa
bojātajiem importa cimdiem pā
rāk neesot pārdzīvojis. “Galve
nais – bija tāds emocionāls pacē
Ātrās palīdzības mašīnas bari lums, ka mēs esam cēlušies pret šo
kāžu laikā // Foto: Ilgvars Gra varu, ka tagad kaut ko lietas labā
dovskis, no 1991. gada Barikāžu darām un varbūt sasniegsim savu
mūzeja krājuma
sapni – neatkarību,” viņš saka.

***
Zviedrija pastiprina spēkus
Gotlandē, Latvija –
Vidzemē un Latgalē
Zviedrija, reaģējot uz Krievijas
draudiem, pastiprina armijas klāt
būtni Gotlandē. Savukārt Latvija
izvietojusi profesionālās vienības
gan Vidzemē, gan Latgalē, inter
vijā Latvijas Televīzijai pastāstīja
Latvijas aizsardzības ministrs Ar
tis Pabriks (Attīstībai/Par!).
Saistībā ar jaunumiem par ar
mijas spēku izvietošanu Gotlandē
ministrs uzsvēra salas nozīmīgu
mu. “Ja mēs skatāmies ne tikai no
Zviedrijas, bet arī no Baltijas dro
šības viedokļa, ja kāds vēlas izolēt
Baltijas valstis no pārējām NATO
dalībvalstīm, tad Gotlandes ie
ņemšana praktiski ir viens no pir
majiem soļiem. Zviedrija saprot,
ka, ja gadījumā notiek kāds konflikts vai palielinās nedrošība Bal
tijas jūras reģionā, Gotlandi va
rētu uzskatīt par vienu no pirmajiem mērķiem.
Pirms tam Zviedrijas militārā
klātbūtne Gotlandē bija neatbilstoši maza, jo draudu novērtējums
no Rietumu puses pirms kādiem
gadiem desmit nebija atbilstošs
tam, kā mēs, piemēram, par to
domājām. Un pašlaik, protams,
Krievijas agresīvās polītikas dēļ
pieaug draudi kopumā visā Eiro
pas reģionā. Tas ir acīmredzami,
un te, protams, Zviedrija, tāpat kā
mēs, negatavojas ne ar ko papildus riskēt. Viņi grib būt gatavi
visādiem pārsteigumiem, tai skai
tā arī “zaļajiem vīriņiem”,” stāstīja
Pabriks.
Aizsardzības ministrs pastāstīja,
ka arī Latvija ņem vērā savu ģeo
grafiju un izvieto profesionālos
spēkus stratēģiski nozīmīgās vie
tās. “Pēdējos trīs, četrus gadus
mēs esam spēruši nopietnus soļus
līdzīgā virzienā, ņemot, protams,
vērā savu ģeografiju. Pirmkārt,
atgādināšu, ka mēs kopā ar ko
mandieri esam iezīmējuši to, ka
mums būs profesionālie spēki
izvietoti tagad gan netālu no Gul
benes, gan arī Lūznavā, Latgalē,
kas agrāk mums nebija. Šeit tiks
izvietotas arī mūsu artilērijas vie
nības, viņas jau tur ir. Tas ir tas,
kas mainījies, jo agrāk mums ne
Vidzemē, ne Latgalē profesionālas
patstāvīgās vienības nebija.
***
Nepieciešamības gadījumā
Latvijā būs papildu
NATO spēki
Ja pašlaik Austrumeiropā no
tiekošo saspīlējumu dēļ radīsies
tāda nepieciešamība, Latvijai būs
pieejams papildu NATO atbalsts,
portāla TVNET raidījumā “Pa
saule kabatā” sacīja Latvijas ārlietu
ministrs Edgars Rinkēvičs. Rin
kēvičs norādīja, ka nesen Rīgā no
tikušajā NATO ārlietu ministru
sanāksmē tika apspriesti tādi te
mati kā pašreizējais saspīlējums
pie Krievijas un Ukrainas robežas,
kā arī Baltkrievijas īstenotais
hibrīduzbrukums.
“NATO pozicija ir ļoti stingra,
skaidrs atbalsts, un nepieciešamī
bas gadījumā tā saucamais austru
mu flangs, tostarp Latvija, tiks
stiprināts – šeit būs papildus spēki
tajā brīdī, kad tas būs nepiecie
šams,” uzsvēra Rinkēvičs.

(Turpinājums 10. lpp.)
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(Turpināts no 9. lpp.)
Ārlietu ministrs intervijā norā
dīja, ka vairākus gadus NATO
formātā nenotika tiešas sarunas
ar Ukrainu un Gruziju, kuŗas nav
NATO dalībvalstis, taču izteikušas vēlēšanos par tādām kļūt.
Tagad tas ir mainījies. “[NATO
ār
lietu ministru sanāksmē] bija
tiešs dialogs ar kollēgām no Uk
rainas un Gruzijas par aktuālo
situāciju,” stāsta Rinkēvičs. “Mēs
viņus varējām uzklausīt, un tas
palīdzēja lēmumu pieņemšanā.”

***
Pie Ukrainas iedzīvotājiem
un kaŗavīriem viesojās
Latvijas pārstāvji

Latvijas militārais atašejs pulk
vedis Aleksandrs Halvanovs (no
labās) pasniedz suvenīrus 24.
mechanizētās brigādes koman
dierim, pulkvedim Sergijam Po
stupaļskim. Vidū: Latvijas Bru
ņoto spēku bijušais virskapelāns
Elmārs Pļaviņš
***
Iesvēta piemiņas pieminekli
Pašā Krievijas pierobežā Šķilbē
nu pagastā, godinot Ančipovas
kaujas 102. gadadienu, iesvētīta
jaunuzstādītā piemiņas zīme. An
čipovas kaujā 13. janvārī par Lat
vijas neatkarību pret Sarkano
strēlnieku pulku cīnījās Latgales
partizānu pulks, un tā bija pēdējā
Atbrīvošanas cīņu kauja Latvijas
territorijā.
Nelielajam Ančipovas ciemam
Balvu novada Šķilbēnu pagastā ir
īpaša nozīme gan Latgales, gan
visas Latvijas vēsturē. Pirms 102
gadiem 13. janvāŗa rītā tur notika
cīņa starp Latgales partizānu
pulku un Sarkano armiju par
Latvijas neatkarību.
Klātesot Zemessardzes 2. Vid
zemes brigādes zemessargiem,
Valsts robežsardzes pārstāvjiem,
Baltinavas vidusskolas skolēniem
un vietējiem iedzīvotājiem, Anči
povas kaujas vietā 15. janvārī ie
svētīts piemineklis. Tā pamatos
iemūrēts arī Valsts prezidenta
Egila Levita vēstījums nākamajām
paaudzēm. Jaunais piemineklis
uzstādīts bijušās koka piemiņas
zīmes vietā Ančipovas ezera kras
tā, kas radies mākslīgi. Tā uzplu
dināšana sākta 1989. gadā vietējā
iedzīvotāja, novadpētnieka Anto
na Slišāna vadībā.
Par Ančipovas kaujā iesaistīta
jiem un notikumu gaitu liecības ir
skopas. Padomju laikos par to
runāt bija aizliegts. Tas atstājis ne
atgriezeniskas pēdas vēstures iz
zināšanā. Lielu ieguldījumu An
čipovas kaujas izpētē sniedz šķil
bēnietis Francis Slišāns, kaut jau
daudzus gadus viņa ikdiena rit
Īrijā.
***
Ārlietu ministrija
informējusi Krieviju par
izmeklēšanu nolaupītā
Jēkabpils lielgabala lietā
Krievijas puse ir informēta, ka
saistībā ar lielgabala nolaupīšanu

no padomju memoriāla Jēkabpilī
sākta izmeklēšana, aģentūru
LETA informēja Ārlietu ministrijas (ĀM) preses sekretārs Jānis
Beķeris.Viņš norādīja, ka Krie
vijas vēstniecība ir paudusi savas
bažas, iesniedzot ĀM notas pa
gājušā gada februārī un novem
brī. ĀM, reaģējot uz notikušo un
noskaidrojot informāciju, ir snie
gusi atbildes Krievijas vēstniecī
bai. ĀM informējusi, ka saistībā
ar notikušo ir sākta izmeklēšana.
Vienlaikus ĀM preses pārstāvis
atzīmēja, ka minētās vienošanās
paredzēto saistību izpildi koordi
nē Aizsardzības ministrija. Pro
kuratūra pagājušā gada nogalē
cēlusi apsūdzību zemniekam un
uzņēmējam, bijušajam Krustpils
novada vadītājam Gundaram Kal
vem kriminālprocesā par lielgabala nolaupīšanu no padomju
memoriāla Jēkabpilī. Apsūdzība
celta pēc diviem Krimināllikuma
pantiem, proti, koku bojāšanu
parkā un par kapa apgānīšanu,
nolaupot uz tā novietoto piemi
nekli. To aģentūrai LETA aplie
cināja prokuratūras preses sekre
tāre Aiga Eiduka. Prokurātūrā
apliecināja, ka lielgabalu nav iz
devies atrast. Attiecībā uz lielgabalu neviens nav pieteicies par
cietušo, savukārt attiecībā uz ko
kiem cietušā statusā ir Jēkabpils
pilsētas pašvaldība.

To saņēma Latvijas Universitātes
(LU) projekts – diasporas tālmā
cības programma “Latviešu valodas kā svešvalodas skolotājs”, ko
īsteno LU Humanitāro zinātņu
fakultā
tes mācībspēki sadarbībā
ar Rē
zeknes Technoloģiju aka
dēmiju un Rīgas Stradiņa uni
versitāti.
Programmas mērķis ir nodro
šināt iespēju mītnes zemju lat
viešu diasporas pārstāvjiem pa
dziļināt zināšanas par latviešu
valodas mācību priekšmeta saturu un latviešu valodas un literā
tūras mācīšanas metodēm, lai šīs
zināšanas varētu izmantot dia
sporas nedēļas nogales skolās, va
saras vidusskolās vai nometnēs.
Pieteikšanās nākamajam mācī
bu gadam tiks izsludināta 2022.
gada septembrī. Programmas
īste
nošanas laiks būs no 2022.
gada 1. oktobŗa līdz 2023. gada
31. maijam. Mācības financē Lat
vijas Republikas Izglītības un zi
nātnes ministrija, studentiem pro
gramma pieejama bez maksas.

2022. gada 22. janvāris – 28. janvāris

Pasniegti Triju
Zvaigžņu ordeņi

Skolotāja un sabiedriskā darbiniece ASV Ingrīda Mieme savu
godam nopelnīto Triju Zvaigžņu ordeni no Latvijas vēstnieka
Māŗa Selgas rokām saņēma sirsnīgā ceremonijā aizvadītajos
Ziemassvētkos Jonkeru baznīcā Ņujorkā. Mīļo skolotāju svei
ca bērni, dāvājot katrs pa rozei

***
Latvijā ir par vienu
kultūrvietu vairāk

Siguldas novada Inciemā torņa
ēkas telpās atklāta trimdas latviešu
rakstniekam, drāmaturgam, glez
notājam, žurnālistam un sportistam Anšlavam Eglītim veltīta
digitālā ekspozīcija “Anšlavs Eg
***
lītis. Jaunais cilvēks”. Inciema
Starptautiskajā ekonomikas
pansijā rakstnieks jaunībā pava
olimpiadā Latvijai ceturtā vieta dījis vasaras, un šeit tapis arī Eglīša 12. janvārī Rīgas pilī Latvijas valsts augstāko apbalvojumu –
Ceturtajā Starptautiskajā eko- zināmākais romāns “Pansija pilī”. Triju Zvaigžņu ordeni Valsts prezidents Egils Levits pasniedza
advokātam un sabiedriskajam darbiniekam Ivaram Bērziņam.
nomikas olimpiadā komandu
Attēlā – Ivars Bērziņš ar dzīvesbiedri Viju Zuntaku-Bērziņu
kopvērtējumā pirmo vietu iegu***
vusi Brazīlijas komanda, savukārt Mākslas mūzejā “Rīgas birža” Rīgas pilī kopā ar prezidentu
Latvijas komanda ierindojusies no 15. janvāŗa līdz 3. aprīlim būs
ceturtajā vietā, aģentūru LETA skatāma izstāde “Georgs Vil
informēja Latvijas Universitātes helms Timms (1820-1895) –
Biznesa, vadības un ekonomikas mākslinieks, izdevējs, ceļotājs”.
fakultātē. Komandu kopvērtē
ju Izstāde veltīta vācbaltu māksli
mā otro vietu izcīnīja Kanadas, nieka rīdzinieka Timma radošajai
UKRAINA. Ukrainas armija ir apņēmības pilna aizstāvēt
bet trešo – ASV komanda. Savu darbībai. Māksliniekam ir nozī
kārt individuālā vērtējumā labā- mīga vieta gan Latvijas, gan Krie savu valsti, sacīja Latvijas vēstnieks Ukrainā Ilgvars Kļava. Runājot
ko sniegumu olimpiadā uzrādījis vijas un Vācijas kultūras kartē. par to, kāda gaisotne patlaban valda valstī, vēstnieks norādīja, ka tā
Kanadas skolēns Endijs Vejs. Lat Timma radošo mantojumu vei- ir lietišķa, jo ir daudz risināmu jautājumu. Būtiski ir ekonomikas
vijas komanda ieguvusi piecas do gleznas, zīmējumi, iespied- jautājumi, aktuāla ir arī drošības situācija, tāpēc liela uzmanība tiek
sudraba medaļas. Kopumā 15 grafika, skices, ilustrācijas, kera pievērsta ziņām, kas saistītas ar Krievijas kaŗaspēka kustību Ukrainas
sko
lēni olimpiada ir saņēmuši mika. Izstādē eksponēti ap 200 robežu tuvumā.
zelta medaļas, 38 skolēni sudraba mākslas darbu no LNMM, Rīgas
medaļas, bet 54 skolēni bronzas vēstures un kuģniecības mūzeja
medaļas. Finanču pratības spēlē kolekcijām, kā arī 19.gadsimta
labākos rezultātus uzrādījuši izdevumi no Latvijas Universitātes
Vitors Aleksandrs Teodosio de Akadēmiskās bibliotēkas.
Carvalo Aires de Camargo no
***
Brazīlijas, Džordi Muradjans no
Ziņas īsumā
Armēnijas, Rendžie Lū no AusSpiegošanā apsūdzētajam Saei
trālijas, Hasans Berks Zengins no mas deputātam Jānim Ādamso
Turcijas un Emīls Šmits no Lat nam prokuratūra liegusi pildīt
vijas. Šogad Starptautiskā eko- 13. Saeimas deputāta pienākumus.
nomikas olimpiadā piedalījās 44 5. janvārī tika iemaksāta 30 000
nacionālās komandas no visas eiro drošības nauda un Ādamsons
pasaules.
no apcietinājuma tika atbrīvots.
***
Tagad prokurors ir noteicis papilLU diasporas tālmācības
du drošības līdzekļus, kas saistīti
programma iegūst
ar apsūdzētā pienākumu dzīves
Eiropas Atzinības zīmi
vietas maiņas paziņošanā, aizlie
Valsts izglītības attīstības aģen gumu tuvoties noteiktai personai,
tūra (VIAA) pasniegusi Eiropas noteiktas nodarbošanās aizlieguAtzinības zīmi valodu apguvē, ko mu un bez atļaujas neatstāt Lat
piešķir novatoriskiem valodu mā vijas territoriju.
cīšanas un ap
guves projektiem.
Ziņas sakopojis P. Karlsons

V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
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Dārgais siltums

JURIS
LORENCS
Pirms trim mēnešiem, 2021.
gada 8. oktobrī, intervijā portā
lam delfi.lv ministru prezidents
Krišjānis Kariņš runāja par trim
krizēm, kas skārušas Latviju: Co
vid-19 pandēmija, nelegālo migrantu pulcēšanās pie Latvijas –
Baltkrievijas robežas un sabiedrī
bas šķelšanās krize. Pagāja divas
nedēļas. 25. oktobrī, uzrunājot
Sa
eimu, Kariņš pieminēja vēl
vienu iespējamo krizi – enerģijas
cenu pieaugumu. Latviešiem ir
tāds teiciens – nāks jauni sūdi,
vecie aizmirsīsies. Tieši tā patlaban noticis. Iestājoties ziemai,
nelegālo migrantu skaits pie Lat
vijas – Baltkrievijas robežas sa
rucis. Pilnībā aizmirsusies sa
biedrības šķelšanās vakcinācijas
aizstāvjos un pretiniekos. Kuŗš
gribēja vakcinēties, to jau sen ir
izdarījis. Vēl vairāk – neraugoties
uz to, ka saslimšana ar kovid iet
plašumā, arī tā šodien vairs nav
galvenā problēma. Jo inflācija,
augošās cenas, milzīgie elektrī
bas, gāzes un siltuma rēķini nu
jau sasnieguši pilnīgi visus Lat
vijas iedzīvotājus. Latvijas Statis
tikas pārvalde ziņo, ka 2021.
gada decembrī, salīdzinot ar
2020. gada decembri, vislielākais
cenu kāpums novērots dabas
gāzei – par 51 %, elektrībai – par
33 %, degvielai – par 30%, sil
tumenerģijai – par 22 %. Augušas
arī citu komunālo pakalpojumu
(ūdens apgāde, atkritumu izve
šana, ēku apsaimniekošana) ce
nas. Bet tā ir gada kopējā inflā
cija. Vieslielākais enerģijas cenu
pieaugumu bija vērojams aiz
vadītā gada pēdējos mēnešos.

Saprotams, dārgā enerģija pa
mazām sāk iespaidot cenas arī
veikalu plauktos. Var atteikties
no jauna mēteļa, apsveikumam
pirkt mazāk krāšņas puķes un
lētāku vīnu, pēc grāmatas var
aiziet uz bibliotēku – bet galdā
kaut kas tomēr ir jāliek. Pārtikas cenas gada laikā augušas par
7,2 %. Tas ir augstākais kāpums
pēdējo desmit gadu laikā. Kartu
peļi kļuvuši dārgāki par 42%,
griķi – par 42%, kviešu milti –
par 30%, sīpoli – par 35 %, bur
kāni – par 27%. Tāpat cenas au
gušas dārzeņiem, pienam, sieram,
biezpienam, jogurtam, olām. Pa
tiesībā dārgāks palicis pilnīgi
viss. Vienīgie izņēmumi ir šoko
lāde un cūkgaļa. Un tagad kāds
nesens personīgs piedzīvojums
lielveikala pārtikas nodaļā tepat
Rīgas centrā. Nonākot pie kases
un saņemot čeku, konstatēju, ka
par vairākām precēm esmu sa
maksājis vairāk nekā bija norā
dīts cenu zīmēs. Kad sāku skaidroties, saņēmu atbildi – cenas
vispirms tiekot ievadītas veikala
informācijas sistēmā un tikai
tad nomainītas tā plauktos.
Diemžēl pēdējā laikā cipari mai
noties tik bieži, ka darbinieki
(bet zemo algu un Covid-19 no
teikto ierobežojumu dēļ to ka
tastrofāli trūkstot) vienkārši ne
paspējot laikus visu paveikt.
Kāpēc cenas aug? Tam ir vai
rāki iemesli. Lai pārvarētu pan
dēmijas izraisīto saimniecisko
krizi, pasaulē notiek milzīga naudas drukāšana. To veic Eiropas
Centrālā banka, kas emitē eiro,
un Federālā rezervju sistēma,

kas izlaiž ASV dolarus. Vairā
kām nozarēm (aviācija, tūrisms)
sniegtā palīdzība joprojām nav
nesusi atdevi. Pastāv pamatotas
šaubas, vai tā jebkad tiks atpel
nīta. Lai gan iedzīvotāju vidējie
ienākumi aug (tai skaitā arī
Latvijā), tie sadalās ļoti nevien
mērīgi. Vairāki mani paziņas –
pavāri, tūrisma gidi, sporta treneri, mūziķi – šajā laikā zaudē
juši darbu un iztikuši no valsts
pabalstiem. Turpretim citiem,
vis
pirms jau informāciju tech
noloģiju speciālistiem, ienākumi
krietni palielinājušās. Nav brī
nums, ka dzīvokļu un privāt
māju cenas visu pandēmijas lai
ku tikai augušas, īpaši Pierīgā.
Paradoksāli – pirmām kārtām
tie, kuri šobrīd strādā attālināti,
“no mājām”, var atļauties jaunu
mājokli. Un tomēr pašreizējās
inflācijas galvenais cēlonis ir
enerģijas cenu celšanās. Arī šai
parādībai ir vairāki iemesli. Ne
parasti aukstā ziema Eiropā un
vienlaicīgi pieprasījuma palieli
nāšanās Āzijā, īpaši jau Ķīnā.
Krievijas polītiskā šantāža. Ne
skatoties uz augstajām gāzes ce
nām tirgū, 2021. gada pēdējā
ceturksnī Krievijas “Gazprom”
eksportu uz Eiropu samazināja
par 25 %. Turklāt tas notiek laikā,
kad Krievija palielina savu kaŗa
spēku pie Ukrainas robežām un
uzstāda nepieņemamus notei
kumus Rietumiem, īpaši jau
NATO bloka valstīm. Vēl viens
pierādījums tam, ka Krievija uz
skata gāzi par polītisku ieroci.
Diemžēl pie vainas ir arī paš
reizējā Eiropas enerģētikas polī

tika. Tā ir izrādījusies kļūdaina,
tuvredzīga un iluzora. Laikā, kad
Eiropā trūkst enerģijas un tās
cenas biržās aug, polītiskajās ap
rindās joprojām tiek fantazēts
par “zaļo kursu”, kas ieviešams
bezmaz jau rīt. Nākotne bez og
lēm, gāzes un Latvijā tik daudz
izmantotās šķeldas. Pats par sevi
saprotams, nekādas atomener
ģijas! Tā vietā – saules baterijas
un vēja ģeneratori. Daži polītikas vērotāji patlaban notiekošo
dēvē par “klimata pārmaiņu his
tēriju”, kas grauj ES konkurēt
spēju, rada neuzticēšanos valdī
bām – ar visiem no tā izrietoša
jiem polītiskajiem un drošības
riskiem. Labā ziņa ir tā, ka to sāk
apzināties vismaz Eiropas Komi
sijas vadība Briselē. Tā izteikusi
priekšlikumu, ka atomenerģija
nākotnē varētu būt daļa no “zaļās
enerģijas”. Šo ideju īpaši atbalsta
Francija, kas 70 % no savas elek
tronerģijas saražo atomelek
tro
stacijās. Saprotams, šai valstij ir
vēl kāda īpaša interese, par ko
gan skaļi netiek runāts – kodolreaktori ir daļa no Francijas
atomieroču programmas. Tik
mēr Vācijā divas no valdības
koalīcijas partijām, sociāldemo
krati un “zaļie”, jau katēgoriski
iestājušās pret šo Briseles inicia
tīvu. Sekojot koalīcijas programmai, naktī uz 1. janvāri Vācijā
tika slēgti trīs kodolreaktori. Tā
kā elektrības iztrūkumu kom
pensēs ar gāzi un oglēm darbinā
mās stacijas, atteikšanās no
atomenerģijas patiesībā tikai pa
lielinās kaitīgo izmešu daudzumu. Loģikas nav, vien emocijas.

Vai arī īstermiņa polītisks aprē
ķins, balsu zvejošana kārtējām
vēlēšanām. Bet mājokļi ir jāsilda,
ēdiens jāgatavo, auto jādarbina.
Tad kur ņemt enerģiju? Gribam
to vai ne, bez atomenerģijas pa
gaidām nevar iztikt. Jautājums ir,
lūk, par ko – kāpēc šodien liela
daļa cilvēku to nav spējīga sa
prast? Atbildi uz šo jautājumu
meklē uzņēmējs Ģirts Rungai
nis, kuŗš savā Twitter kontā 2.
janvārī ieraksta: “Salīdzinošā ek
saktās izglītības līmeņa un izpla
tības samazināšanās attīstītajās
valstīs un PSRS/Krievijas/Ķīnas
sponsorētas un indoktrinētas
“zaļās” reketa grupas, kuŗas po
lārizē, dezorganizē, dezorientē
nekritiski domājošos”. Tā arī tā
vide, kuŗā dzimst utopiskas ide
jas par teju vai bezmaksas “zaļo
enerģiju”, kas rodas no zila gaisa.
Par radiatoriem, kas silda paši no
sevis. Vienlaikus “zaļās reliģijas”
sekotāji paši bauda technoloģiju
radītās ērtības, nedomājot un
nejautājot, no kuŗienes šie labumi nāk. Tomēr izskatās, ka tu
vāko gadu, pat mēnešu laikā sa
biedrība būs spiesta ja ne pavi
sam atvadīties no zaļajām utopi
jām, tad vismaz pārvērtēt tās. No
laisties no mākoņiem un meklēt
risinājumus tepat uz zemes.
Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”

Bez apokalipses

SALLIJA
BENFELDE
Šis gads nesola būt mierīgs, un
spriedze, ko rada gan Covid pan
dēmija, gan Krievijas centieni
pārdalīt pasauli, panākt savas ie
tekmes palielināšanu un nostipri
nāšanu, visticamāk, nebeigsies.
Kopš 2014. gada Krimas aneksijas un kaŗa sākuma daļā Ukrai
nā Rietumu polītiķi pamazām ir
zaudējuši “rožainās brilles”, raugoties uz Krieviju un tās polītiku.
Tomēr Krievijas prezidenta un
viņa domubiedru un līdzgaitnie
ku domāšanas veids joprojām
civilizētajai pasaulei ir grūti iz
protams. Manuprāt tādēļ ir vērts
ielūkoties divos rakstos – šī gada
prognožu un vērtējumu apskatā:
Dmitrija Savvina rakstā “Entro
pijas stabilizācija” interneta por
tālā “Harbin” un Andrejs Piont
kov
skis savā blogā “Apokalipse
rīt” Maskavas radiostacijas “Eho
Moskvi” mājaslapā. Autori ir zi
nāmi Krievijas polītemigranti –
Dmitrijs Savvins, vēsturnieks,
publicists un rakstnieks, bēgot no
Krievijas specdienestu vajāša
nām, 2015. gadā lūdza un ieguva
polītisko patvērumu Latvijā. Izglī
tojošo, informējošo un analītisko
interneta portālu “Harbin”, kuŗā
Savvins ir viens no autoriem,
izveidoja konservatīvi un labēji
noskaņoti Krievijas polītemigran
ti. Savukārt polītologs un publi-

11

cists Piontkovskis, baidoties par
savu dzīvību, no Krievijas bija
spiests bēgt 2016. gadā un dzīvo
Vašingtonā. Jāpiebilst arī, ka autoru priekšrocība, vērtējot Krieviju
un Putinu, ir tā, ka viņi piedzimuši,
dzīvojuši un izglītību ieguvuši
valstī, kuŗa nav nedz demokratiska, nedz civilizēta. Tas ļauj Savvi
nam un Piontkovskim daudz
labāk izprast “Putina dvēseli” un
šī autoritārā vadoņa domāšanas
veidu. Protams, var nepiekrist vi
sām Savvina un Piontkovska no
stādnēm. Jo viņi uz Rietumu po
lītiķiem neraugās ar apbrīnu un
sajūsmu un nereti mēdz tos kri
tizēt, tomēr, manuprāt, viņu at
ziņās ir vērts ieklausīties.
Dmitrijs Savvins Putina mērķus
raksturo īsi un trāpīgi: “Būtībā
Putins ir pieprasījis [bijušās –
aut.] PSRS territoriju atzīt par
savu “dabisko” ietekmes zonu,
kuŗā Maskavai ir zināmas eksklu
zīvas tiesības. Ja tādas garantijas
būtu saņemtas, tad tās kļūtu par
vadmotīvu atjaunotajam Jaltas
līgumam. Bijušās PSRS territorija
kļūtu par Austrumeiropas sociā
lisma nometnes līdzinieku, bet
Krievijas Federācija – par PSRS
mantinieci, kas šo territoriju no
tur kopā, un vajadzības gadījumā
to dara, lietojot militāru spēku”.
Savvins arī uzsver, ka Putina pre-

tenzijas nav tikai deklarācija, bet
daudzējādā ziņā tā ir polītiskā
reālitāte, ar kuŗu daudziem tomēr
nāksies rēķināties. Autors arī at
gādina, ka Krievijā faktiski notiek
ideoloģijas restaļinizācija jeb at
griešanās pie Staļina laika vērtī
bām, un tas šodien Krievijā re
dzams pat aklajam. Savvins arī
raksta, ka Putins saprot – pie varas
viņš var noturēties tikai tad, ja
viņš rīkojas varas aparāta intere
sēs, bet šis varas aparāts jau gan
drīz pilnībā ir “aizlāpījis un sa
dziedējis” visas deviņdesmitajos pārmaiņu gados gūtās traumas –
reālā opozīcija, neatkarīgie fi
nanšu – ekonomiskie centri, pil
so
niskās sabiedrības struktūras,
pat to nelielās atliekas Krievijā
šodien ir sabradātas. Savvins Pu
tina nostājā un praktiskajā rīcībā
redz polītiku, kas ir Ziemeļkorejas polītikas kopija. Un varas apa
rātam ir vajadzīga pat ne auto
ritāra, bet diktatora vara. Rietumi
ir spējīgi nostāvēt pret Putinu, bet
pārsteigumu, arī nepatīkamu un
negaidītu šogad var būt daudz.
Andrejs Piontkovskis savā ska
tījumā uz Rietumu polītiķiem ir
kritiskāks. Arī viņš uzskata, ka
Rietumi var nezaudēt un spēj
stāvēt šajā cīņā ar Putinu, bet nav
ļoti pārliecināts, ka visi to vēlēsies
darīt, jo kaut kādi praktiskie la

bumi var dažu labu iekārdināt.
Rakstot par Putinu, Piontkovskis
ir dzēlīgs un uzsver, ka šis vadonis
ir bīstams arī tāpēc, ka “neraugoties uz viņa izlēcieniem, lielīšanos
un izrādīšanos, “labā Hitlera” ie
dvesmotais krievu pasaules krusta kaŗš pret Rietumiem balstās uz
dziļu mazvērtības kompleksu, uz
apziņu, ka viņa režīms nespēj
konkurēt ar Rietumiem nevienā
kaut cik nopietnā jautājumā”. Par
Putina varas eliti Piontkovskis
izsakās vēl dzēlīgāk un nežēlīgāk,
rakstot, ka šie cilvēki patoloģiski
ienīst Rietumus, viņi jūtas kā pā
riji, par spīti tam, ka viņiem pie
der pilis, jachtas, harēmi, gāzes
tīkli un kodolgalviņas, jo viņus
nepieņem īstā buržuāzija. Viņu
dvēseles alkst svētku, un šie cilvēki
negrasās ne mirt, ne atmest do
laru multimiljardieru dzīves pie
ticīgo šarmu, ne iznīcināt Rietu
mu civilizāciju, kuŗas vilinošos
materiālos augļus viņi un viņu
pēcnācēji tik alkatīgi kampj.
Arī Piontkovskis domā, ka kaŗš
ar Ukrainu nebūtu tik vienkāršs,
kā uzskata Putins un viņa varas
elite. Rietumi var nepiekāpties,
bet ir jārēķinās, ka Krievija var
izraisīt “mazus, lokālus, kariņus
un provokācijas.”
Daudzi Latvijā, Eiropā un
Amerikā bažījas par to, ka Putins

ar saviem netiešajiem kodolkaŗa
draudiem var panākt Rietumu
piekāpšanos un 21. gs. Jaltas līgu
mu. Staļins panāca, ka robežu no
sprauda pa Rietumu Neisi.Fak
tiski Jaltas vienošanās iezīmēja
pēckaŗa Eiropas sadalīšanu ietekmes zonās. Tiesa gan, ASV un
Lielbritanija bija neapmierinātas,
ka PSRS pārkāpa Jaltas vienošanos attiecībā uz Austrumeiropas
valstīm, kuŗās atradās padomju
kaŗaspēks. Maskava centās no
stip
rināt komūnistisko ietekmi
Austrumeriopas valstīs un Austrumvācijā, un tas izdevās.
Tomēr ir vērts atcerēties, ka
pašlaik pasaule ir atvērta, infor
mācija izplatās ļoti ātri, to grūti
noslēpt. Manuprāt šobrīd nav
iespējama vienošanās “zem galda”,
jo pēc krievijas publiskajām un
skaļajām prasībām piekāpšanās
no Eiropas un ASV puses nozī
mētu parakstīt sev spriedumu un
kļūt par globāliem zaudētājiem.
Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”
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ANDA
SŪNA COOK
Gadu mijā domas kā seno
romiešu Janusa divas sejas
raugās uz notikušo un mēģina
sazīlēt rītdienu. Kovida ēnā ir
krietni jāpiepūlas saskatīt po
zitīvu pārliecību, un tomēr...
Viena no latviešu vērtībām ir
patriotisms, mīlēt, aizstāvēt un
cienīt brīvu Latviju, un to va
rējām vērot kā neklātienē 18.
novembŗa svinībās Latvijā, tā
arī šeit, mūsu Klīvlandē. Tī
meklī skatījām Rīgu pie Brī
vības pieminekļa, kā tā pakājē
vairojās atnesto ziedu bagātība.
Vecāki veda savas atvasītes, kas
ar nopietnām sejiņām ierindoja
savu puķīti vai svecīti skaistajā
rotā. Kā pārsteigums bija lid
mašīnas pārlidojums, atstājot
gaisā Latvijas karoga krāsas.
Bija arī militāro spēku parāde,
piedaloties NATO aizsardzības
biedriem, prezidenta Egila Le
vita un citu valdības pārstāvju
vēstījumi. Prieks bija vērot
brīvas tautas smaidīgās, apga
rotās sejas.
Arī Klīvlandē sanācām kopā,
lai atzīmētu Latvijas dzimšanas
dienu, gan sekojošā svētdienā,
21. novembrī. Pie draudzes
nama ieejas plīvoja sarkanbaltsarkanais karogs, un smaidīgās
sejas liecināja, ka šo svarīgo
dienu pat vīrusa mākonis
nespēj apmākt.
Dienas ievadā pulcējāmies
Klīvlandes Apvienotās ev. lut.

JĀNIS LEGZDIŅŠ
Tā bija liela diena! San Diego
Latviešu ev. lut. draudze 2021.
gada 20. novembrī Acension
Lutheran Church (Debesbrauk
šanas baznīcā) svinēja savu
70 gadu jubileju.
Vairākas latviešu ģimenes
1951. gadā apmetās uz dzīvi
San Diego, kur atrada jaunas
mājas. Viņi pameta savu valsti
Otrā pasaules kaŗa beigās, lai
izvairītos no padomju okupā
cijas un netiktu nosūtīti uz
soda nometnēm Sibirijā. Vai
rums vispirms nokļuva pārvie
toto personu (DP) nometnēs
Vācijā. Viņu visu sapnis bija
dzīvot brīvībā un drošībā savā
valstī, taču 1939. gada 23. au
gustā noslēgtais Molotova-Ri
bentropa pakta (neuzbrukšanas
līgums starp Vāciju un PSRS)
slepenais protokols sadalīja Aus
trumeiropu Vācijas un PSRS
ietekmes sfairās un radīja
priekš
noteikumus, lai PSRS
1940. gadā okupētu Baltijas
valstis – Igauniju, Latviju un
Lietuvu. Okupācija turpinājās
līdz 1990. gadam, kad Baltijas
valstis atguva neatkarību.
San Diego latviešiem nebija
mācītāja, tāpēc viņi sazinājās ar
mācītāju Aleksandru Grietēnu
un lūdza vadīt dievkalpojumus
Grace luterāņu baznīcā. Šajā
baznīcā latviešiem bija dievkalpojumi līdz 2015. gadam. Šo
70 gadu laikā vadīt dievkalpojumus latviešu valodā aicināti
viesmācītāji no citām Kalifor
nijas pilsētām un Kolorado.
San Diego latviešu draudzes

2022. gada 22. janvāris – 28. janvāris

Kā svinējām Latvijas brīvību Klīvlandē
Draudzes baznīcā. Prāvestes
Dr. Sarmas Eglītes vadītais
dievkalpojums bija veltīts Mi
rušo piemiņas, Mūžības svēt
dienai, īpaši atzīmējot Klīv
landē Mūžībā aizgājušos aizva
dītajā gadā: Gunārs Klipsons,

atbalss Dr. Eglītes vēstījumam.
Pietrūka gan daudzo aizgājēju
skanīgo balsu, bet ērģelnieka
Mārtiņa Daukša pavadījumā
dziedātā Mēs viena tauta, viena
saime bija saviļņojošs atgādi
nājums, ka mēs piederam ze

dušies bija arī ielūgtie viesi,
vietējo igauņu pārstāvis Toomas
Tubalkains un lietuviešu goda
konsule Ingrida Bubblys. Viņu
apsveikumi atgādināja Baltijas
tautu tuvo radniecību.
Pēc nodziedātās ASV himnas,

Meta Matvējs, Vija Vīstucis, Ina
Salnājs, Maksis Grīns, Uldis
Kronītis, Ingrīda Dāvis, Izīda
Pētersons, Harijs Martinaitis
un Irēne Ūdris. Mācītājas īpaši
izvēlētās dziesmas izteica mie
rinājumu un paļaušanos uz
Dievu. Visvarens visspēcīgs un
mūžīgs ir Dievs, un Cik brīnišķi,
mans Dievs, Tu mani vadi bija

mei, kas aiz trejdeviņām jūrām
zied un zeļ. Dievkalpojums bija
ar dievgaldu.
Pacilātā svētku noskaņa tur
pinājās dievnama blakus telpās.
Pie skolas karoga stāvēja Juliana
Leikala, Mārcis Verhas, un El
lija Aschenbrenner. Daugavas
Vanagu karogu sargāja Jānis
Hāzners un Egīls Apelis. Iera

Klīvlandes latviešu apvienības
priekšsēdis Haralds Mazzariņš
sveica klātesošos, un Latvijas
himnas lūdzošie vārdi atgādi
nāja, ka, modriem un nomodā
esot, mūsu tauta zels.
Mācītāja Dr. Sarma Eglīte
izlūdzās aizsardzību cilvēcei no
ļaunā vīrusa un tautām, kuŗas
ir svešu tīksmju apdraudētas. It

sevišķi pacilājoši izskanēja drau
dzes skoliņas bērnu balsis
dziesmā Tik un Tā (Uldis Sta
bulnieks / Māra Zālīte). Mazliet
par lielu, lai sasildot savu lakatu
dotu,/ un mazliet par mazu, lai
paņemtu klēpī un apmīļotu –
mīlestība, kas jau tagad mājo
viņu sirsniņās. Šo vērtību ko
pējām, skoliņas pārzinēm.
Zandai Zilaotei un Karīnai
Foltzerei, skolotājam Mārti
ņam Daukšs atzinības rakstus
pasniedza Ilze Hāznere.
Pēc karogu iznešanas un īsa
starpbrīža sarīkojums turpinā
jās ar Ērika Kronīša vizuāli
papildināto priekšlasījumu No
Klīvlandes līdz Klīvlandei, kuŗā
viņš dalījās ar saviem novēro
jumiem, strādājot par skolotāju
tālajā Omanā. Pat esot tik tālu
no visa latviskā, Ē. Kronītis
ievērojis daudz līdzību, kas
viņam atgādinājis Latviju.
Sarunas ritēja raiti pie Lietu
viešu kluba virtuves sagādātā
cienasta. Jauki dzirdēt latviešu
valodu šai mazā latviskā saliņā,
no Latvijas tālajā zemē, un
apzināties, ka ikviens klāteso
šais sevī nes to liesmu, kas
palīdz Latvijai zelt un plaukt.
“Patriotism is not a short and
frenzied outburst of emotion,
but the tranquil and steady
dedication of a lifetime.” (Adlai
Stevenson)

San Diego latviešu draudzes 70 gadu svinības
70 gadu jubilejas svinībās
viesojās un dievkalpojumu ar
dievgaldu vadīja Latviešu ev.
lut. Baznīcas pasaulē archibīs
kape Lauma Zusēviča kopā ar
diakoni Gunu Reinu. Baznīcā
bija apmēram 60 dievlūdzēju
no San Diego, Losandželosas,
Apelsīnu pagasta, Havaju sa

turpinājās sadraudzības zālē,
kur tika ienests Latvijas karogs.
Apmeklētāji dziedāja ASV un
Latvijas himnas. Draudzes
priekšnieks Jānis Legzdiņš pa
stāstīja par draudzes tapšanu
un pateicās visiem, kas draudzi
dibināja un visu šo gadu laikā
palīdzēja.

ma Zušēviča pasniedza Atzi
nības rakstus ilggadējiem drau
dzes darbiniekiem – kasierei
Antrai Priedei Bergerei, dāmu
komitejas vadītājai Maigai Bēr
ziņai un draudzes priekšniekam
Jānim Legzdiņam. Amerikas
lat
viešu apvienība draudzes
priekšniekam Jānim Legz
di

dzejoļus. Visi bija sajūsmināti,
redzot jauno paaudzi, kas kopj
latviešu tradicijas.
Dāmu komiteja bija sagata
vojusi pusdienas ar tradicio
nāliem latviešu ēdieniem. Pēc
pusdienām apmeklētāji klau
sījās un pievienojās San Diego
Dāmu ansambļa dziedāšanai.

Archib. Lauma Zušēvica ar draudzes bērniem. Dievkalpojuma San Diego Dāmu ansamblis: no kr. Sintija Valdez, Signija
laikā ērģeles un klavieres spēlēja Michael Campos
Graham, Sanita Šūmane Karami, Sandra Gotlaufa-Orozco
lām, Beļģijas. Dievkalpojuma
sākumā baznīcā ienāca archi
bīskape Lauma Zusēviča un
diakone Guna Reina kopā ar
San Diego latviešu skolas sko
lēniem. Kopā tika iedegtas
sveces sarkanbaltsarkanās krāsās.
Pēc dievkalpojuma svinības

Diakone Guna Reina parādīja
videosveicienus no citām drau
dzēm un bijušajiem mācītā
jiem. No Orange County (Apel
sīnu pagasta) bija ieradušās
Anna un Daina Ābeles ar svei
cieniem no Dienvidkalifornijas
latviešu ev. lut. Draudzes. Lau

ņam bija atsūtījusi Atzinības
rakstu.
San Diego Latviešu skolas
pārzine Sandra GotlaufaOrozko, bērni un vecāki bija
sagatavojauši skaistus priekš
ne
sumus – skolas audzēkņi
dejoja, dziedāja, deklamēja

Draudzes mūziķe Sandra Ozo
līte kopā ar dēlu Jāni spēlēja
vijoli un dziedāja. Ilggadējā
ērģelniece Vija Burģele pastās
tīja, ka bijusi pirmajā diev
kalpojumā, kas notika pirms
70 gadiem.

2022. gada 22. janvāris – 28. janvāris
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Paziņoti Lielās mūzikas balvas 2021 nominanti

Lielās mūzikas balvas žūrija
14. janvārī paziņoja aizvadītā
gada nominantus un balvas
par mūža ieguldījumu saņēmē
jus. Balvu pasniegšanas cere
monija notiks 8. martā Latvijas
Nacionālajā operā. Sarīkojumu
atspoguļos Latvijas Televīzijas
1. kanāls un Latvijas Radio 3
Klasika.
Norisināsies arī publikas
sim
patiju balsojums portālā
“Delfi”. Balsojums norisināsies
no 14. februāŗa līdz 6. martam.
Lielā mūzikas balva (LMB) ir
augstākais Latvijas valsts apbalvojums mūzikā, to organizē Lat
vijas Republikas Kultūras ministrija un VSIA “Latvijas koncerti”.

kārtu, polītisko vienošanos un vēl
vienu balvu par mūža gaidīšanu.
Imanta Rešņa aktīvais mūža
gājums nav noslēdzies – Maestro
joprojām ir nerimstoši aktīvs, vi
tāls, sprigans, radošs, ērcīgi kaš
ķīgs, bet prasīgs – gan pret studen
tiem, gan pret kolēģiem, citiem
vārdiem sakot – Imants Resnis ir
enerģijas un darba spara pilna ne
ordināra PERSONĪBA, kādu ar
vien vairāk sāk pietrūkt Latvijas
kultūrvidē. Ar nepacietību gaidī
sim Imanta Rešņa atgriešanos pie
sava Mūža ieguldījuma un Mūža
lolojuma – Liepājas simfoniskā
orķestra 2022. gada rudenī jaunu
radošu projektu un pārsteigumu
gaidās!”

arī daudzos lielas formas darbos Mocarta, Verdi, Forē “Rekviēmos”,
Brāmsa “Vācu rekviēmā”, vai Karla
Orfa “Carmina Burana” iestudēju
mā gan Latvijā, gan Eiropā. Sam
sons Izjumovs koncertējis arī Krie
vijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Po
lijā, Holandē, Austrijā, Itālijā, Švei
cē, Beļģijā, Spānijā, Anglijā, Somijā
u. c. Viņa balss vēl aizvien valdzina klausītājus arī plašā solodziesmu repertuārā. Samsona Izjumova māks
linieka mūžs ir spilgts
izcila vokālā snieguma piestrāvots
devums Latvijas mūzikas kultūrai
vairāk nekā 40 gadu gaŗumā. Jo
projām aizraujošs, jo operas mīļo
tāji Latvijā aizvien nāk uz izrādēm
“tieši ar Samsonu”.

BALVA PAR MŪŽA
IEGULDĪJUMU

Dziedātājs Samsons Izjumovs
Diriģents Imants Resnis

GADA JAUNAIS
MĀKSLINIEKS

Koklētāja Līga Griķe
Dziedātājs Edgars Ošleja
Flautiste Egija Sproģe

GADA KONCERTS

Mūsdienu mūzikas festivāla
“deciBels” tiešsaistes koncerts
A-Ronne 12. martā – Latvijas Ra
dio koris un diriģents Kaspars
Putniņš (rīkotājs – JVLMA un
“Latvijas koncerti”)
Koncerts “Amao Omi / “Bez
jēdzīgais karš”” 3. septem
brī
Rīgas Lutera baznīcā – Kaspars
Znotiņš, Rīgas Saksofonu kvartets, Rīgas Doma koŗa skolas
jauktais koris un diriģents Jurģis
Cābulis (rīkotājs – Rīgas Doma
kora skolas jauktā kora biedrība)
Festivāla Windstream koncerts
“Katedrāle un roks” 10. oktobrī
Lielajā ģildē – Atis Zviedris, Atis
Ieviņš, Orķestris “Rīga” un diri
ģents Valdis Butāns (rīkotājs –
Orķestris “Rīga”)

PAR IZCILU
INTERPRETĀCIJU

Imants Resnis // Foto: Publicitātes foto
Liepājas Simfoniskais orķes
1967. Pirms 55 gadiem. Viņa
tris tiešsaistes koncertu cik darba gaitas sākās pirms 55 ga
lā “Simfonija Tuvāk”
diem Latvijas Radio un Televīzijas
Ērģelnieks Aigars Reinis par simfoniskajā orķestrī.
koncertiem Rīgas Domā
1977. Pirms 45 gadiem. Vēl pēc
10 gadiem sākās arī Imanta RešPAR IZCILU DARBU ņa pedagoga gaitas Latvijas PSR
konservātorijā, kur viņš joprojām
ANSAMBLĪ
ir mācībspēks.
Čelliste Margarita Balanas
1992. Pirms 30 gadiem. Pēc 25
Pianiste Elīna Bērtiņa
nostrādātiem orķestra mūziķa ga
Kontrabasists Jānis Rubiks
diem Imants Resnis čellista lociņu nomaina pret diriģenta zizli,
GADA KOMPONISTS 1992. gadā pārņem Liepājas
Krists Auznieks
simfoniskā orķestra māksliniecis
Jēkabs Jančevskis
ko vadību un 17 gadus galvenā
Anna Ķirse
diriģenta pults ir Imanta Rešņa
pārziņā. Īsā laikā provinces ko
GADA UZVEDUMS lektīvs pārvēršas līdz nepazīšanai
Multimediāla
monoopera un kļūst par nozīmīgu Latvijas
“Cilvēka balss. Telefons”, režisore kultūrtelpas spēlfigūru – Liepājas
Sonora Vaice (rīkotājs – Operetes Simfonisko orķestri. Vēl pēc gada
teātris)
(1993) notiek pirmais Pianisma
Audiovizuāls
koncertuzve- zvaigžņu festivāls, kas arī šobrīd
dums
“Krastā
saviļņots”, Zvaigžņu festivāla veidolā ir viena
mākslinieciskā vadītāja un no Latvijas svarīgāko mūzikālo
diriģente
Laura
Leontjeva notikumu kultūrzīmēm. Uzmirdz
(rīkotājs – Saulkrastu koris zvaigznes, orķestris un festivāls
“Anima”)
uzņem apgriezienus, un aktuāli
Imanta Kalniņa opera “Matīss, zējas jautājums par jaunas, mo
kausu bajārs”, diriģents Ainārs der
nas akustiskās koncertzāles
Rubiķis, režisore Rēzija Kalniņa nepieciešamību Liepājā. Un, pa
(rīkotājs – OratoriO)
teicoties Imanta Rešņa iniciātī
vai, tā top! Tiesa, sākumā Rēzeknē
LMB žūrijas priekšsēdētājs un Cēsīs un tikai tad Liepājā, bet
An
dris Vecumnieks raksturoja process ir aizsācies – Latvijas re
Mūža balvas pretendentu Iman- ģionālās koncertzāles šobrīd ir
tu Resni:
neatņemama Latvijas kulturdzī
“2022. gads Imantam Resnim ir ves un kultūrpolītikas sastāvdaļa.
zīmīgs.
Rīga vēl stāv rindā, gaida savu

Samsons Izjumovs // Foto: Jānis Deinats

Lielās mūzikas balvas žūrijas
locekle Daina Markova raksturoja Samsona Izjumova mūža ie
guldījumu.
“Lielā mūzikas balva par mūža
ieguldījumu šogad tiek piešķirta
izcilajam baritonam Samsonam
Izjumovam. Taču šoreiz laika
mēr
vienības klasiskā izpratnē
zaudē visām savām nozīmēm, jo
Samsona Izjumova mūžs skan
krāšņi vēl aizvien.
Joprojām – jau kopš savas mū
zi
kālās karjeras sākuma 1978.
gadā līdz pat šai dienai uz Latvijas
Nacionālās operas skatuves Sam
sons Izjumovs ar savu izcilo, spē
cīgo, vīrišķīgo un vienlaikus iz
smalcināto tembru lomās tikai ar
sev raksturīgo jaudu un interpreta
talantu allaž atklāj visdažādākos
raksturus – gan valdniekus, gan
slepkavas, gan apmātus mīlestības meklētājus, gan mīlošus tēPAR IZCILU
vus. Vai tas būtu Nabuko, Rigo
SNIEGUMU
leto, Makbets, Skarpija, Jevgeņijs
GADA GAŖUMĀ
Oņegins, Amonasro, Žoržs Žer
Latvijas Radio bigbends un tā Kultūras ministrs Nauris Puntulis un žūrijas priekšsēdis mons, Aļeko vai Dēmons vai dau
mākslinieciskais vadītājs Kārlis Andris Vecumnieks preses konferencē, kuŗā nosauc Lielās dzi citi. Samsona Izjumova balss
mūzikas balvas nominantus
šo gadu gaŗumā izcili skanējusi
Vanags
Valsts kamerorķestŗa Sinfo
nietta Rīga ansamblis (Agnese
Egliņa, Egija Sproģe, Mārtiņš
Circenis, Liene Neija-Kalniņa,
Ivars Brīnums, Kārlis Klotiņš)
un diriģents Normunds Šnē –
Žerāra Grizē Vortex Temporum
festivālā “Latvijas Jaunās mūzi
kas dienas” 29. aprīlī Lielajā ģildē
Dziedātājs Jānis Šipkēvics –
Krista Auznieka kameropera “Ta
gadne” 14. un 15. augustā kul
tūrvietā “Hanzas Perons” (kopā
ar Valsts kamerorķestri Sinfo
nietta Rīga un diriģentu Nor
mundu Šnē)
Vijolnieks Georgs Sarkisjans –
Arama Hačaturjana Koncerts
vijolei un orķestrim 29. oktobrī
Lielajā ģildē (kopā ar LNSO un
diriģenti Kristīnu Posku)

Ar Lielo mūzikas balvu par
ieguldījumu mūža gaŗumā sveicam vienu no visu laiku izcilāka
jiem Latvijas baritoniem – Sam
sonu Izjumovu!”
Lielā mūzikas balva (LMB) ir
augstākais Latvijas valsts apbal
vojums mūzikā. 1993. gadā Lat
vijas Republikas Kultūras minis
trija, pēc toreizējā kultūras ministra Raimonda Paula iniciātīvas,
pieņēma lēmumu ik gadu izcilā-
kos sasniegumus valsts mūzikas
dzīvē godināt ar speciālu balvu.
LMB augsto prestižu gan sabied
rībā, gan mūziķu aprindās no

drošina respektablas žūrijas darbs,
kuŗas da
lībnieki visu gadu ap

meklē koncertus un ik mēnesi
satiekas sēdēs. Janvāŗa sākumā
žū
rija izvirza LMB iepriekšējā
gada nominantus, par kuriem pa
ziņo īpašā Kul
tūras ministrijas
preses konferencē, un tikai pirms
paša LMB pasniegšanas pasāku
ma notiek žūrijas balsojums par
laureātiem. Laureāti saņem
mākslinieka Armanda Jēkabsona
darinātu sudraba statueti un nau
das prēmiju.

LAIKS
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Vairāk nekā tikai porcelāns…

DAIGA
MAZVĒRSĪTE
Kad biju maza, man, protams,
bija vienalga, kā sauc materiālu,
no kuŗa darinātas vecmāmiņas
krūzītes vai šķīvji. Taču prātā ie
gūla vārds – Kuzņecovs. Pie šādi
šifrētas servīzes vecmāmiņa ķē
rās, kad bija gaidāmi kādi īpaši
viesi. Uzmetot aci puķainajai kan
nai un smalkajām tasītēm, uzreiz bija skaidrs, ka tas ir kaut kas
īpašs, šis Kuzņecovs. Manā bēr
na apziņā vārds iesakņojās kā
skaistuma apzīmējums, neno
jaušot, ka tas ir slavenas fabrikas
nosaukums.
Kuzņecova fabrika jeb sabied
rība M.S. Kuzņecovs dibināta
Rīgā 1841. gadā, sākumā tajā
ražoja fajansu un pusfajansu, no
1851. gada pievēršoties porcelā
nam. Tātad porcelāna rūpniecī
ba Latvijā nosvinējusi 170. šū
puļsvētkus, tiesa, no kādreizējās
godības palikušas vairs tikai at
miņas un, protams, trauki. Inte
rese par tiem pēdējos gados va
reni augusi, ir porcelāna kollek
cionāru un draugu kopas, kas
aktīvi apzina un ceļ godā uz
Kuzņecova fabrikas bazes veido
tās Rīgas porcelāna un fajansa
rūpnīcas veikumu. Tiek veidotas
lielākas un mazākas kolekcijas,
kas aptver trauku skapi vai pat
veselu istabu.
Vienkāršākais veids, kā uzzi
nāt, vai jūsu rokās esošais trauks
ražots Latvijā, ir fabrikas zīme uz
krūzes vai šķīvja, kā sentēvi tei
ca, dibena. Jau porcelāna dzim
tenē Ķīnā meistari savus darinā
jumus apzīmogoja ar iniciāļiem
vai kādu īpašu zīmi. Izveidojo
ties pirmajām fabrikām Eiropā,
arī šeit fajansu un porcelānu ap
zīmēja ar oriģinālu marku, tiesa,
bez autora identitātes, izņemot
īpašus gadījumus. Uz Rīgas ra
žojumiem 19. gadsimtā un arī
vēlāk Kuzņecova vārds ticis rakstīts gan latviski, gan krieviski –
Krievijas keramikas šūpulis
kārts ar mālu bagātajā Gžeļā, kur
19. gadsimta sākumā lielceļa
malā starp Rečicas un Novoha
ritonovas sādžām atradās Jakova Kuzņecova smēde. Kopā ar
dēliem viņš apkala zirgus, laboja ratus, tirgoja kokmateriālus.
Šis Jakovs Kuzņecovs kļuva par
vienu no līdzīpašniekiem Novo
haritonovas nomalē 1812. gadā
dibinātajai porcelāna fabrikai,
tāpēc arī Rīgas fabrikas cara
laika zīmogos, atzīmējot fabrikas
jubilejas, šad tad redzams šis,
nevis 1841. gads. Kad Gžeļā kļu
va par šauru, tika pirkti zemes
gabali arī citur, kur tuvumā bija
kurināmais un noieta tirgus
traukiem. Rīga, pirmkārt, izrau
dzīta ostas tuvuma dēļ. Otrs ie
mesls bija tas, ka Kuzņecovi bija
vecticībnieki, un tolaik Vidze
mes guberņas galvaspilsētā iz
veidojās viena no nozīmīgāka
jām vecticībnieku kopienām.
Liela daļa strādnieku arī bija
vecticībnieki, viņi tika atsūtīti no
Gžeļas, Duļevas, Kolumnas, un
visiem, kas stājās darbā fabrikā,
īpašnieki dāvināja Bībeli.
Pie Baltijā vienīgās fajansa fabrikas celtniecības ķērās Kuzņe
covu ģimenes atvase Sidors, un
tā sākumā bija viena no dzimtas
ražotnēm – Duļevas fabrikas

2022. gada 22. janvāris – 28. janvāris

filiāle. Pēc Sidora nāves 1864.
gadā rūpnīcas vadību pārņēma
viņa dēls Matvejs, taču fabrikas
nosaukums nemainījās – uz trau
kiem spieda zīmogus S. T. Kuz
ņecovs, protams, krievu valodā.
Jā, porcelāns ir māla, tātad pa
rasta ķieģeļa vistuvākais radinieks, taču Kuzņecova fabrikai
bija par maz ar vietējo sarkano
mālu. Izejvielas ieveda no Vāci
jas un Skandināvijas, mālu pa
pildinot ar kvarca smiltīm un
laukšpatu. Izejvielas iepriekš ap
dedzināja un sadrupināja līdz
pulverim, tad samaisīja ar mālu
un ūdeni, iegūto masu izfiltrējot. No atlikuma arī tapa trauki,
porcelānu apdedzinot temperā

gadā atgriezās bez savām iekār
tām. Viss bija jāsāk no jauna, un
par iepriekšējo apjomu atjauno
šanu nebija ne runas. Pieprasī
jums pēc traukiem jaunajā Lat
vijas valstī sākumā bija neliels,
valdīja sīva konkurence ar Rie
tumeiropas porcelāna fabrikām.
Stāsta, ka uzņēmuma vadītāji
esot pat iepirkuši ārzemēs baltus
traukus, lai tos apgleznotu Rīgā
un pārdotu kā savus ražojumus.
Lai nu kā, 1925. gadā sabiedrībā
M.S. Kuzņecovs strādāja 400 cil
vēku, preci eksportējot arī uz
Igauniju, Lietuvu, Poliju un So
miju.
Kad Kuzņecova fabrika tika re
organizēta par akciju sabiedrību,

sēdētāju. Mainījās fabrikas firmas marka, pēc kuŗas nu varēja
noteikt porcelāna kvalitāti – pir
mā šķira zilā krāsā, bet trešā –
sarkanā.
Šajā pašā 1933. gadā darbu at
sāka arī Jesena porcelāna fabrika. Šis bija Jēkaba Kārļa Jesena
1886. gadā Jaunmīlgrāvi jeb to
reizējā Mīlgrābenā dibināts uz
ņē
mums, kas techniskajā un
mākslinieciskajā ziņā bija cieši
saistīts ar Vācijas porcelāna rūp
niecību. Atšķirībā no Kuzņecova,
Jesens savu produkciju izlaida
bez īpašas firmas zīmes, vienīgi
izstādēs eksponētajiem traukiem
bija uzzīmēta sarkanas krāsas
marka. Darbības sākumā Jesena

Kuzņecova trauki no pirmās brīvvalsts
tūrā virs 1000 gradiem. Daļa
Ku
z
ņecova krūžu un kannu,
šķīvju un bļodu tika pie tik skais
tiem apgleznojumiem, ka šīs firmas izstrādājumi bija iecienīti
pat cara galmā. 19. gs. 60. gados
uz dažām servīzēm blakus fabrikas zīmei parādījās arī divgalvai
nais ērglis, prece tika izplatīta
galvenokārt Krievijas impērijas
territorijā, taču daļa tika arī eks
portēta. 1867. gadā tika izveidota M.S. Kuzņecova Porcelāna un
fajansa trauku sabiedrība, un
gadsimta beigās Matvejam Kuz
ņecovam jau piederēja astoņas
rūpnīcas. Rīgas fabrika izpletās
Maskavas forštatē, kur auga
augumā strādnieku pilsētiņa ar
koka barakām – pie ēkām atrad
 ās
kūtiņas mājlopiem, sakņu dārzi.
Līdz Pirmajam pasaules karam
uzņē
mums bija sadalīts divās
dalās – Rīgas pilsētā Dreilings
bušā, tagadējā Ķengaragā dar
bojās pusfajansa ražošanas korpusi un porcelāna dekorēšanas
cechs, bet aiz pilsētas robežas,
Dreiliņu pa
gastā – porcelāna
cepļa korpuss un 20. gadsimta
sākumā jaun
uzceltais fajansa
cehs. Līdz 1915. gadam, kad fabriku evakuēja uz Krievijas vidieni, Kuzņecova fabrika strādāja
bez pārtraukuma, nodarbinot
4000 strādnieku.
Kaŗa laikā uz Krieviju izveda
visus vērtīgākos aparātus un ma
šīnas, Kuzņecovi Latvijā 1920.

Fabrikas markas uz šķīvju dibeniem
tā sāka auglīgu sadarbību ar
vietējo mākslinieku grupu, kas
bija izveidojusi no fabrikām
neatkarīgu porcelāna darbnīcu,
tai dodot vārdu – Baltars (latīņu
valodā ars Balticum – Baltijas
māksla). Tajā darbojās Romāns
Suta, Aleksandra Beļcova, Sig
munds Vidbergs, porcelāna ap
gleznošanā iesaistījās arī Ansis
Cī
rulis, Jēkabs Bīne, Niklāvs
Strunke un citi. 1933. gadā tika
nodi
bināta akciju sabiedrība
Kuzņecovs, daļu akciju pārdodot
veiksmīgajam latviešu ķīmiķim
Mārtiņam Kalniņam, kas kļuva
par uzņēmuma valdes priekš

fabrikā ražoja aptiekas un saim
niecības porcelāna traukus, vē
lāk darbību pārprofilēja uz elektrotechnikai nepieciešamo porcelāna izstrādājumu ražošanu.
Pirmā pasaules kaŗa laikā Jesena
fabriku izveda uz Slavjanskas
pilsētu Donbasā, un pēc darba
atjaunošanas 30. gados tur turpi
nāja ražot sanitārtechniku,
izolatorus, kā arī porcelāna un
fajansa traukus. Par Jesena fabrikas māksliniecisko vadītāju tika
iecelts Niklāvs Strunke, diemžēl
1939. gadā rūpnīcu slēdza, jo tās
īpašnieki – baltvācieši un daļa
darbinieku repatriējās uz Vāciju.

Tikmēr turpināja plaukt Kuzņe
cova ražojumu slava – 1935. gada pasaules izstādē Grand Prix
ieguva servīze pēc Romāna Sutas
metiem, divus gadus vēlāk pie
zelta medaļas Parīzes izstādē
tika pēc Jēkaba Bīnes skices ra
dīta servīze, kas līdz ražošanai
gan tā arī netika. Droši vien
kādu porcelāna trauku savā ko
ferī iepakoja arī kaŗa gados trim
dā devušies latvieši…
Pēc Otrā pasaules kara darbu
atsāka abas Rīgas fabrikas – bi
jušo Kuzņecova fabriku pārdē
vēja par Rīgas porcelāna un fa
jansa fabriku, bet Jesena – par
Rīgas porcelāna fabriku. Tur ra
žoja saimniecības traukus – pus
dienu, tējas un kafijas servīzes,
nelielos daudzumos arī augstsprieguma, elektro un radio
technikas izolatorus.
Daļa Kuzņecova fabrikas in
ventāra bija izvesta uz Vāciju, arī
paši saimnieki, savulaik apbalvoti ar Triju Zvaigžņu ordeņiem,
pameta Latviju, viņu īpašumi
tika nacionalizēti. Protams, ta
gad izejvielas piegādāja no plašās padomjzemes – kaolīnu un
smiltis no Ukrainas, laukšpatu
no Karēlijas. Kad beidzās Sau
riešu ģipsis, to ieveda no Krievi
jas. Kad aptrūkās vietējais darba
spēks, uz Latviju plūda rietum
nieciskas laimes meklētāji –
strādnieki no PSRS. Mazāk nekā
trešā daļa produkcijas tika pār
dota uz vietas Latvijā, pārējo
izveda, un ar laiku mūsu trauki
nonāca arī uz veikalu letēm
Dienvidslavijā, Libānā, Afgānis
tānā, Mongolijā un citur.
1963. gadā abas porcelāna
ražotnes apvienoja – bijusī Kuz
ņecova fabrika tagad bija Rīgas
porcelāna un fajansa rūpnīcas
1. iecirknis, bet Jesena – 2. ie
cirknis. Kad 1968. gadā tika pār
traukta fajansa ražošana, no no
saukuma pazuda šis vārds, un
rūpnīcas markā bija redzami
tikai trīs burtiņi – RPR. Sorti
ments sašaurinājās, visvairāk
uzmanības turpmāk tika veltīts
tējas un kafijas servīzēm, kuŗu
daudzveidīgais klāsts ne vien
atspoguļoja trauku modes tendences, bet radīja arī jaunus,
reizēm pat novatoriskus porce
lāna dizaina stilus. Taču lielāko
ties ražošana bija orientēta uz
masu gaumi ar attiecīgu cenu, ar
zeltu dekorētie trauki, protams,
maksāja dārgāk un nebija pie
ejami darbaļaudīm, vien elitei.
Ja septiņdesmitajos gados
RPR servīzes tika ražotas milzu
apjomos un to izskats arvien
vienkāršojās, tad 50. un 60. ga
dos dizains bija izsmalcināts,
turpinot Kuzņecova laika stilu,
un mainījās biežāk – šo gadu
servīzes tagad sastopamas ļoti
reti. Tām doti skaisti latviski
nosaukumi – Daina, Vārpa, Sak
ta. Krāšņu kafijas servīzi Laima
radīja rūpnīcas pirmā galvenā
māksliniece, Mākslas akadēmiju
beigusī Zina Ulste. Viņa bija au
tore dizainam arī virknei skais
tāko Rīgas porcelāna fabrikas
trauku 70. gados, piemēram, ra
dīja plānsienu mokas servīzi
Vita.
(Turpinājums 15. lpp.)
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Aicina 3x3!

Ar lielām cerībām gaidām šo vasaru, kad pēc divu gadu pārtraukuma
atkal klātienē rīkosim 3x3 saietus Latvijā

DAIGA BITINIECE
Pirmais 3x3 saiets norisināsies
no 10. līdz 17.jūlijam Siguldas
novada Mālpilī, otrais – no 24.
līdz 31.jūlijam Sēlijā, Zasā.
Mālpilī ar vadmotīvu KOKS
Saieta tēma ir KOKS – lietas
koks, plosta baļķis, meža pamats
un pasaules plaušas, dzimtas
koks, Austras koks, Svētais koks,
Dzīvības koks, Pasaules koks.
Koks, kas savieno divas pasaules.
Būs gan praktiskā darbošanās
ar koku, gan dabas iepazīšana,
gan savas dzimtas koka un sakņu
apzināšanās, gan augšana gaismā
ar Austras koku.
Saieta dalībnieki nakšņos biju
šās Mālpils arodvidusskolas kop
mītnēs, bet darbošanās lielāko
ties notiks plašajās un mājīgajās
Mālpils vidusskolas telpās, arī Auziņu ģimene
Mālpils kultūras centrā.

Vairāk nekā tikai
porcelāns…

(Turpināts no 14. lpp.)

80. gados Ulste iedvesmojās
no ūdeņu plūdenajām līnijām
un izveidoja servīzes Māra un
Gauja. Neparastas bija Anasta
sijas Zumentes servīze Ausma,
Beatrises Kārkliņas Stella. 70. ga
dos sākās mākslinieces Taisijas
Polukevičas slavas laiks ar kafijas servīzēm Regīna un Vasara,
bet rūpnīcas galvenā mākslinie
ka Ērika Ellera dizainēto servīžu
Marianna un Sigulda krūzītes
80. gados bija tik miniatūras, ka
lielākoties palika plauktā kā su
venīrs. Eksotiskus rotājumus ie
viesa armēņu mākslinieks Le
vons Agadžanjans, kas strādāja
fabrikā līdz 90. gadiem.
Latvijai atgūstot neatkarību,
ražotne sadalījās iepriekšējos sa
skaitāmajos – Ķengaragā darbo
jās Rīgas porcelāns, bet Mīlgrāvī
Latvijas un Šveices kopuzņē
mums SIA Latvpotik. 1996. gadā
uz tā bazes tika izveidota sabied
rība ar ierobežotu atbildību jeb
SIA Jesena porcelāns, kas 2003.
gadā beidza pastāvēt. Rīgas por
celāns bankrotēja jau 1997. gadā, pieliekot punktu Kuzņecovu
dzim
tas kādreizējam veiksmes
stāstam. Aiz dzelzs priekškara
ilgi dzīvojušie steidza atbrīvoties
no padomju gadu mantojuma,
tostarp šķīvjiem un servīzēm,
tos aizstājot ar importa ražoju
miem, un vecie trauki, pat ne
saplēsti, uz mēslainēm turpina
ceļot arī patlaban, jo daudziem
šķiet novecojuši krāmi, nevis
vēstures liecības. Tikmēr apķērī
gākie pamanījušies izveidot
Latvijas porcelāna privātkollek
cijas, droši vien pati lielākā Rīgas
mākslas porcelāna un keramikas
kollekcija pieder krievu miljardierim Pjotram Avenam. Patei
coties viņa latviskajām saknēm,
daļa no tās šad un tad izstādīta
Latvijā, un pērn iegādātas telpas
Avena privātajam mūzejam Rī
gas centrā. Ārzemēs ir samērā
daudz mūsu porcelāna cienī
-

tāju, pirms gada tika sacelta
trauksme par trauku iztirgošanu uz Igauniju, par ko trauksmi
sacēla Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Izrādās, Mi
nistru kabineta noteikumi p
a
redz, ka visiem 50 gadus veciem
kultūras priekšmetiem, kuŗus
radījušas Latvijas mākslas un kul
tūras rādītājos fiksētas personas
un ražotnes un kuŗi nepieder to
autoriem un izgatavotājiem,
nepieciešama izvešanas atļauja.
Un tā vajadzīga pat masveidā
ražotām kafijas servīzēm…
Arī Latvijā pēdējos gados ar
porcelāna krāšanu aizraujas da
žādu vecumu un profesiju pār
stāvji, atzīstoties ne tikai mīles
tībā pret skaistumu, bet daži arī
nostaļģijā pēc aizgājušajiem laikiem, kad mums bija sava,
plaukstoša rūpniecība. Sēžot pie
galda ar pašmājās austu linu
galdautu, bērām trīs karotītes
cukura savās Jesena un Kuzņe
cova krūzītēs par cukurfabrikām
Liepājā, Jelgavā un Krustpilī.
Klausījāmies Valsts elektrotech
niskajā fabrikā VEF ražotos ra
dioaparātus. Belakorda plašu mū
zikas pavadībā dāmas griezās
dejās Rīgas auduma zīda kleitās
un baudīja Volfšmitā ražoto li
ķieri. Jā, bija Latvijai savas vago
nu un superfosfāta fabrikas, pa
pirosu, kā arī spieķu, saules un
lietussargu rūpnīcas. Par laimi,
porcelāna trauku ražošanas un
apgleznošanas tradicijas turpi
nās, tiesa, mazu autordarbnīciņu
formātā, fabriku kādreizējos ra
žojumus glabā Rīgas porcelāna
mūzejs. 1989. gadā kādreizējā
Kuzņecova iela ieguva nosau
kumu – Slāvu, kur par krāšņo
Latvijas rūpniecības un kultūras
lappusi liecina daži dizaina elementi tirdzniecības centrā Akro
pole, kas izpleties kādreizējā
rūpnīcas territorijā un pieder
lietuviešiem.

Ilze un Lauris Cekuļi
Saietu šogad pirmo reizi vadīs
Auziņu ģimene no Siguldas –
Baiba un Rolands un viņu trīs
meitas – Madara, Dārta un Elīza.
Auziņu 3x3 pieredze sākās 2006.
gadā Cēsu 3x3 saietā. Kopš tās
vasaras piedalījušies vairāk nekā 10 saietos. Vairāk informāci
jas e-pastā: 3x3Malpils2022@
gmail.com

Zasas 3x3 saieta tēma – BALTS.
Iedvesmoties domām par labāku nākotni palīdzēs sarunas par
polītiku, improvizācijas teātris
un dziedāšana. Būs Baltā galda
sarunas, baltās darbošanās, varēs
uzšūt linu kreklus, izrakstīt sev
brunčus vai darināt ādas apavus,
būs deja, kustība, zīmēšana un
runas māksla, Raibajā nedēļas
virpulī būs iespēja ne tikai darīt
Baltas domas, balti darbi,
un mācīties, bet būs arī baltie
balta Zasa
prieki – latvju danči, folklora,
Zasas ciems Jēkabpils novadā nīkšana, ekskursijas, sporta un
izvietojies Zasas upītes krastos prāta spēles, pasaku pasaule,
pie autoceļa 34 kilometrus no gardu goda ēdienu gatavošana.
Jēkabpils un 164 km no Rīgas.
Zasas 3x3 saietu rīko Cekuļu

ģimene – Ilze, Lauris, Ako Kār
lis, Lote un Elza Hermīne ar pa
līgiem no darba grupas. Cekuļu
ģimenei šis būs otrais 3x3 saiets.
2018. gadā viņi vadīja Krāslavas
3x3. Vairāk informācijas e-pastā:
zasas3x3@gmail.com.
Pilnu informāciju par abu sa
ie
tu programmu, par dalības
mak
su u.c. februārī varēs
skatīt www.3x3.lv un kustības
Facebook kontā: 3x3_Latvija.
Šogad, ņemot vērā esošo si
tuāciju un ierobežojumus, saie
tos plānots pulcēt ap 150 dalīb
nieku. Tie notiks zaļajā režīmā.

Rakstniecības un mūzikas mūzejs
piedāvā jaunu izglītības
platformu “Augsim mūzejā!”

Rakstniecības un mūzikas
mūzejs (turpmāk – RMM) no
10. janvāŗa piedāvā jaunu izglī
tības platformu “Augsim mūze
jā!”. Tā veidota kā virtuāla dzī
vojamā māja, kuŗā ir priekš
nams, virtuve, viesistaba, darba
istaba un pagrabstāvs. Izvēloties
konkrētu istabu, lapas apmeklē
tājam tiek piedāvāts telpai at
bilstošs saturs, kā arī mākslinie
ka Reiņa Pētersona radīta illustrācija, kuŗā atdzīvojas priekš
meti no RMM krājuma – tie
skan un ir papildināti ar node
rīgu informāciju par to izcelsmi

un piederību. Tīmekļvietnes ad
rese ir augsimmuzeja.lv, un tā
tiks rēgulāri papildināta ar jaunu saturu. Šī gada septembrī
durvis vērsies arī spēļu un
bēniņu istabām.
RMM izglītības platformas
“Augsim mūzejā!” mērķaudito
rija ir visu vecumu cilvēki, kuŗus
spējam ieinteresēt par mūzeju
un tā pārstāvētajām radošajām
nozarēm – literātūru un mūziku,
tāpēc arī tai izvēlēts atbilstošs
vadmotīvs “Ejam tālāk kopā!”.
Lapā sev nodarbes un izklaidi
varēs atrast gan mazākie apmek

lētāji no septiņu gadu vecuma,
gan arī pieaugušie, jo jebkuŗā
vecumā būs interesanti uzzināt
ko jaunu. Tāpat šī platforma būs
noderīgs rīks skolotājiem, kuŗi
šeit varēs atrast sev noderīgus
materiālus – darba lapas, uzdevumus un krāsojamās lapas.
Vairāk informācijas:
Diāna Kaņepa, tālr. +371
27878919, e-pasts: diana.kane
pa@rmm.lv un Zane BrūvereKvēpa, tālr. +371 67221956;
20007178, e-pasts: zane.bruverekvepa@rmm.lv
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RAITS EGLĪTIS,
PBLA pārstāvniecība

Pasaules brīvo latviešu apvie
nības jaunievēlētais priekšsēdis
Pēteris Blumbergs nule saņēmis personīgu apsveikumu no
Latvijas Republikas ārlietu mi
nistra Edgara Rinkēviča sakarā
ar ievēlēšanu amatā.

2022. gada 22. janvāris – 28. janvāris

PBLA priekšsēdis saņem Latvijas Republikas
ārlietu ministra apsveikumu
Vēstulē E. Rinkēvičs pauž
gandarījumu par pieredzējušā
ASV latviešu sabiedriskā darbi
nieka, bijušā Amerikas latviešu
apvienības priekšsēža piekrišanu
uzņemties pasaules latviešu or
ganizētās sabiedrības vadību un
izceļ P. Blumberga panākumus
ALAs darbā.
“Jūsu vadībā Amerikas lat
viešu apvienība ir piedzīvojusi
ievērojamas pārmaiņas, kļūstot
par mūsdienīgu organizāciju, pa

plašinot savu darbību, atbalstu
un ietekmi Amerikas latviešu
kopienas dzīvē, piesaistot jaunā
kās paaudzes interesi un veiksmīgi integrējot kopienas dzīvē
arī jaunās imigrācijas pārstāvjus,”
raksta ārlietu ministrs, paužot
ticību, ka šo pieredzi priekšsēdis
ņems līdzi arī PBLA darbā.
“Pasaules brīvo latviešu ap
vienība vienmēr ir bijis uzticams
Latvijas diasporas polītikas vei
dotāju un īstenotāju sadarbī
bas partneris, kas pārstāv visas
daudzskaitlīgās Latvijas diasporas intereses, tādēļ patiesi ceru,

ka Jūsu pieredzei un viedumam
būs nozīmīga loma plašajā pa
saulē mītošo tautiešu saliedēša
nai, dzīvas saites uzturēšanai ar
Latviju, iedvesmojot uz pašatde
vi un pašorganizēšanos.”
Vēstules noslēgumā E. Rinkē
vičs izteica Ārlietu ministrijas
apņēmību arī turpmāk atbalstīt
PBLA iniciatīvas un darbību un
novēlēja P. Blumbergam “spēku,
izturību un iedvesmu nesavtī
gam darbam Latvijas un tās
tautiešu labā.”
Kā iepriekš ziņots, gada izskaņā
notikušajās aizklātajās vēlēšanās

Pasaules brīvo latviešu apvienības
(PBLA) priekšsēža amatā nāka
majiem diviem gadiem valde iz
vir
zījusi Amerikas latviešu ap
vienības (ALA) pār
stāvi Pēteri
Blumbergu, bet priekšsēža viet
nieka amatā – ALAs jaunievēlēto
vadītāju Mār
tiņu Andersonu.
Līdz ar to PBLA 2022. un 2023.
kalendāra gados vadīs divi ASV
dzimuši, auguši un izglītojošies
latvieši, kas labi pazīstami kā savās
vietējās kopienās, tā arī Amerikas
latviešu sabiedrībā. Viņi ir pirmie
PBLA vadītāji, kas pārstāv trimdas trešo paaudzi.

PBLA Kultūras fonds un padome
izziņo gadskārtējo konkursu
kultūras un izglītības projektiem

PBLA Kultūras fonds pastāv
kopš 1972. gada, un 2021. gadā
saņēma paplašinātu nosauku
mu ar – attiecīgi paplašinātiem

KRUSTVĀRDU MĪKLA

Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
nām burām. 5. Pilsēta Latgalē. 6.
Medicīniska iestāde. 7. Katoļu
draudzes mācītāja palīgs. 8.
Liels, masīvs dzīvnieks. 9. Sar
kana vai dzeltena krāsviela, ko
iegūst no kampeškoka koksnes.
15. Apdzīvota vieta Tukuma no
vadā. 17. Cilvēka domāšanas
spēja. 20. Patiesi, īsteni. 21. Sī
kumi. 23. Senpilsēta Mazāzijas
pussalā. 24. Senas somu un ka
rēļu tautasdziesmas. 27. Koksnes
kaitēkļi. 28. Kazrags. 29. Izrādes
norises vieta. 30. Šacha figūra.
31. Saules sistēmas planēta. 34.
Sērskābes dubultsāls. 35. Grūt
niecības stāvokļa mākslīga pār
traukšana. 36. Tēls J. Raiņa lugā
“Jāzeps un viņa brāļi’’. 37. Mū
zikāli drāmatiski sacerējumi.

Līmeniski. 5. Vergturu pil
sētvalsts Ziemeļafrikā (tag. Tu
nisas apkaimē). 8. Latviešu dramaturgs (1903-1990). 10. Izvēr
sti. 11. Apdzīvota vieta Tukuma
novadā. 12. Īpašas sistēmas re
volveris. 13. Aspazijas luga. 14.
Dārgs kristalls. 16. Administrā
tīvi territoriālas iedalījuma vie
nības Islandē. 18. Vecas, nevaja
dzīgas lietas. 19. Vēsturisks
novads Spānijas ziemeļ
austru
mos. 22. Elektrodzinēja nekus
tīgā daļa. 25. Apdzīvota vieta
Ma
donas novadā. 26. Saules

dievs sengrieķu mītoloģijā. 28.
Gaļas ēdiens. 30. Konstrukcijas,
būves skelets. 32. Latviešu kok
tēlnieks (1904-1979). 33. Pilsēta
ASV dienvidos. 36. Speciāli at
lasīts komplekts. 38. Dziļūdens
novērošanas kamera. 39. Mali
galvaspilsēta. 40. Latviešu rakstniece (1899-1972). 41. Ciemiņi.
42. Tāla pagātne. 43. Nežēlīgs,
patvaļīgs priekšnieks.
Stateniski. 1. Neliels naudas
ziedojums. 2. Seno latgaļu valsts
12.‒13. gs. 3. Rožu dzimtas augi.
4. Divmastu buru kuģi ar tais

Krustvārdu mīklas (Nr.2)
atrisinājums
Līmeniski. 3. Lamatas. 8.
Padoms. 10. Sektas. 12. Skečs.
14. Veltes. 15. Satīra. 16. Balasts.
19. Atelpa. 21. Turīna. 22. “Bū
ris’’. 23. Apogs. 29. Tabaka. 30.
Andora. 31. Kapuces. 32. Liepna.
34. Viesis. 35. Lotes. 37. Indija.
38. Kurpes. 39. Atspere.
Stateniski. 1. Farss. 2. Marss.
4. Kantele. 5. Tons. 6. Akts. 7.
Pantera. 9. Ķekava. 11. Venta. 13.
Trans. 17. Aptieka. 18. Tampere.
20. Amūra. 21. Tigra. 24. Tacis.
25. Tamponi. 26. Spurts. 27.
Adreses. 28. Irsis. 33. Atis. 34.
Veru. 35. Lauta. 36. Skara.

pienākumiem. Starp citām atbil
dībām pati galvenā ir nemainīga – “gadskārtējos konkursos ar
līdzekļiem atbalstīt kultūras
projektus ārpus Latvijas un
Latvijā saistībā ar diasporu”.
Līdzekļu piešķiršana notiek
konkursa veidā, visiem PBLA
KF padomes locekļiem (valdei
un nozaru vadītājiem) balsojot
par iesniegtajiem projektiem.
“Varu tikai apbrīnot dedzīgi
aktīvos tautiešus, kuŗi veido projektus, gan lielus, gan ne tik lie
lus, visā pasaulē,” saka PBLA
KF&P valdes priekšsēdis Juris
Ķeniņš. “2021. gadā, par spīti
pandēmijai, kultūras pasākumi
turpināja žilbināt, bieži vien

pielāgojoties modernajai reālitā
tei – virtuāli un elektroniski.”
Projektu veidotāji ir aicināti
iesniegt pieprasījumus līdz
2022. gada 1. martam! Anketa
atrodama PBLA mājaslapā
www.pbla.lv, nospiežot “Līdzek
ļu pieprasījuma veidlapa izdrukai (DOC) / (PDF).
Resursi nav lieli, taču vēlamies
atbalstīt iespējami lielu projektu
skaitu. Tāpēc aicinām iepazīties
ar agrāk atbalstītajiem projektiem, lai saprastu, kādā apjomā
projekti tiek financiāli atbalstīti.
Novēlām iedvesmotu un
ražīgu 2022. gadu!
PBLA Kultūras fonds
un padome

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, LV-1011, 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

2022. gada 22. janvāris – 28. janvāris
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SPORTS
(Turpināts no 9. lpp.)

Oskara Ķibermanis
četrinieks –
Eiropas čempioni!
Ķibermanis ar stūmējiem Dāvi
Spriņģi, Matīsu Mikni un Ed
garu Nemmi divu braucienu
summā finišēja divās minūtēs
un 9,38 sekundēs. Otro vietu
ieņēma vācieša Frančesko Frīd
richa četrinieks, kas Latvijas eki
pāžai zaudēja 0,16 sekundes, bet
labāko trijnieku noslēdza Krie
vijas pilots Rostislavs Gaitjuke
vičs, kuŗš no uzvarētāja atpalika
0,28 sekundes.
Ķibermanis pirmajā braucienā
trasi veica minūtē un 4,69 se
kundēs un pēc pirmā brauciena
atradās līdeŗpozicijās. Otro po
ziciju ieņēma Krievijas pilots
Gaitjukevičs, kuŗa ekipāža atpa
lika 0,15 sekundes no Ķibermaņa,
bet labāko trijnieku noslēdza
vācieša Frīdricha četrinieks, zau
dējot 0,19 sekundes. Cipulis ar
stūmējiem Ivo Danu Kleinbergu,
Lauri Kaufmani, Kristu Linden
blatu pieļāva vairākas kļūdas
pirmajā braucienā, kā rezultātā
ieņēma vien 22. otro vietu un
nekvalificējās otrajam braucie-

nam, atpaliekot no Ķibermaņa
rezultāta 1,3 sekundes un zau
dējot iespēju kvalificēties Peki
nas Olimpiskajām spēlēm.
Pasaules kausa kopvērtējumā
ar 1785 punktiem uzvarēja Frīd
richs, otro vietu ar 1530 punktiem ieņēma kanadietis Džastins
Kripss, bet trešais ar 1480 punktiem bija Gaitjukevičs. Ķiber
manim 1395 punkti deva sesto
vietu. Latvijai olimpiskajās spē
lēs divniekos ir divas kvotas, bet
četriniekos – viena.

Apstiprina sportistus
Latvijas izlasē
olimpiskajam
startam Pekinā

Latvijas komandā dalībai Pe
kinas Ziemas olimpiskajās spēlēs
apstiprināja 10 kamaniņu brau
cējus. Lielākā daļa komandas
prak
tiski bija zināma jau ie
priekš, bet pēdējās vakantās vietas aizņēma Ieva Elīna Vītola un
Artūrs Dārznieks. Olimpiskās
kvalifikācijas prasības izpildīja
arī citi Latvijas izlases dalībnieki,
bet noteikto kvotu dēļ Pekinā
startēs pa trim braucējiem vī
riešu un sieviešu konkurencē, kā
arī divas divnieku ekipāžas.

Sievietēm aiz svītras palika Sigita
Bērziņa un Ulla Zirne, bet vīrie
šiem – Riks Kristens Rozītis, kuŗš
jau pavēstījis par kamaniņbrau
cēja gaitu noslēgšanu. Pēdējos
kvalifikācijas punktus olimpiskās
atlases ieskaitē varēja nopelnīt
Pasaules kausa posmā Siguldā.
Sacensības kamaniņu sportā Pe
kinas Ziemas olimpiskajās spēlēs
notiks no 5. līdz 10. februārim.
Latvijas kamaniņu sportisti
Pekinas ziemas olimpiskajās
spēlēs. Sievietes: Elīza Tīruma,
Kendija Aparjode, Elīna Ieva
Vītola. Vīrieši: Kristers Apar
jods, Gints Bērziņš, Artūrs
Dārznieks. Divnieku ekipāžas:
Andris Šics/Juris Šics, Mārtiņš
Bots/Roberts Plūme.
Pekinas Ziemas olimpiskajās
spēlēs Latviju biatlonā varēs pār
stāvēt tikai viena sportiste sie
viešu konkurencē, liecina Starp
tautiskās Biatlona savienības (IBU)
17. janvārī publicētā informācija.
Tādējādi starta vieta ir nodroši
nāta Baibai Bendikai, bet vī
riešu konkurencē Latvijas biatlonam ir atvēlēta rezervistu loma.
2022. gada Pekinas Olimpisko
spēļu Latvijas kvotas distanču
slēpošanā atvēlētas Raimo Vī
gantam, Indulim Bikšem, Patrī
cijai Eidukai, Kitijai Auziņai,

Esterei Volfai un Samantai
Krampei. Vīriešiem kā rezervists
ir Roberts Slotiņš, bet vēl tālākā
rezervē iekļauti Lauris Kapar
kalējs un Edijs Eiduks. Sievietēm
rezervē iekļautas Baiba Bendika
un Annija Keita Sabule, kuŗām,
tāpat kā Slotiņam, pamat
dis
ciplīna ir biatlons, taču šajā
sporta veidā Pekinā startēs tikai
Bendika.

Pašlaik esmu ļoti labā fiziskā
formā arī otram polam, ir iespēja
cīnīties,” Latvijas Televīzijas
“Sporta studijai” teica Reine.
“Trīs mēneši, un es dodos uz
Ziemeļpolu.”

Antarktīdas maratona
uzvarētāja dosies uz
Ziemeļpolu

Antarktīdas maratona uzva
rētāja Evija Reine nesēž uz vietas
un pēc atgriešanās mājās ir
apņēmusies jau pavasarī atkal
doties ceļā un startēt zemeslodes
pretējos platuma grados –
Ziemeļpolā.
Evija financējumu dalībai ma
ratonos nopelna pati, un uz
Antarktīdu varēja doties pēc
divus gadus ilgušas naudas pel
nīšanas. Lai nopelnītu financē
jumu skriešanai Ziemeļpolā,
šoreiz tik ilga laika viņai gan
nebūs, bet Evija ir apņēmusies
nepalaist garām unikālo iespēju.
“Man ir ekskluzīva iespēja jau
aprīlī braukt uz Ziemeļpolu.

Savukārt sapni par dalību
skrējienā zemeslodes pašos dien
vidos Evija loloja 11 gadus.
Maģistra grads sporta psīcho
loģijā ļāva viņai mentāli saga
tavot sevi drosmīgajam un reizē
dārgajam izaicinājumam – An
tarktīdas maratonam. Dalības
maksa vien bija 18 tūkstoši eiro,
bet visas izmaksas sasniedza 30
tūkstošus eiro. Divus gadus strā
dājot skaistumkopšanas nozarē
Norvēģijā, Evijai izdevās iekrāt
nepieciešamo summu, lai sapni
pārvērstu reālitātē.
(Turpināts 19. lpp.)

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa

zināties ar sarīkojumu un
dievkalpojumu rīkotājiem, pre
cīzējot, vai paredzētie sarīko
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.
Biedrības biedru pilnsapulce
Sestdien, 26. februārī, plkst. 11.00
Point Brittany āra paviljonā 5220
Brittany Dr. S., St. Petersburg, FL
33715
Sakarā ar šībrīža pandēmijas
situāciju, un sekojot CDC ieteikumiem, Suasible 12. februārī
tiek atcelta.
Lūdzam sekot mūsu Facebook
lapai “Latviesu Biedriba St. Peters

burg FL”. Sīkāku informāciju par
pasākumiem var uzzināt Biedrības
Facebook lapā vai zvanot Dacei
Nebarei. Tel: 917-755-1391.
VAŠINGTONA, DC
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt
dienu 19:30 Centrā. Pensionāru
sanāksmes pirmdienās, 13:00,
Info: 514-992-9700. www.tervete.org.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran
cisco), Info: www.zklb.wordpress.com, ZKLB sekr. un infor
māc.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-trimdasdrau
dze@gmail.com, tālr.: 617-2325994. 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: cianasdraudze@gmail.com;
www.facebook.com/ Čikāgas-Ciā

nas draudze 2550-4389-7965-234.
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Pēc dievk. kafijas galds. Māc.
Gundega Puidza, tālr. birojā:
773-736-1295; mājās: 708-4530534, E-pasts: puidza@yahoo.com.
Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pēteŗa
dr.: (450 Forest Preserve Dr,
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630595-0143. Māc. Ojārs Freimanis.
1-773-818-6965 st. Peters.latvian.
church@gmail.com Ivars Spalis
(ivspalis@gmail.com), priekšnieks.
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Pēc dievk. kafijas galds.
Čikāgas latv. baptistu dr:
(820 Ontario St, Oak Park, IL
60302). Māc. Oļģerts Cakars.
Tālr.: 708-383-5285.
Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lake
wood, CO 80226). Birojs atvērts
ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00.
E-pasts: reglite@aol.com Dievk.
notiek svētdienās 9:30. Pēc
dievk. sadraudzība.
Detroitas Sv. Paula latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI
48334). Dievk. notiek svētdienās
10:00. Seko sadraudzības stunda.
(Turpināts 18. lpp.)

Sīkāka informācija atrodama LASL mājas lapā, paciņu nodaļā: www. lasl.com
vai zvanot: 973 744 6565.
Pieņemsim paciņas un grāmatu sūtījumus iestādēm, kā arī komerciālos un personīgo mantu sūtījumus.
Lūdzam iepriekš pieteikt lielāka apmēra sūtījumus! Ievērosim sabiedriskās attālinājuma normas,
lai nevienam nebūtu jābaidās mūs satikt pie mantu nodošanas!

TRIMDADIMD BOOKS

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

Trimdadimdbooks.com

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

PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;
**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;
A.Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net
A.Padegs 845-462-3317 (NY)
apadegs@optonline.net
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IN MEMORIAM

2022. gada 22. janvāris – 28. janvāris

Laimonis Ceriņš

06.06.1926 – 09.01.2022
2022. gada 9. janvārī Mūžībā
aizgājis bijušais leģionārs, Zēdel
gemas gūsteknis, sabiedriskais
darbinieks, archivārs un Dauga
vas Vanagu Fonda (DVF) goda
priekšsēdis Laimonis Ceriņš.
Laimonis dzimis 1926. gada 6.
jūnijā Cēsu apriņķa Liepas pa
gastā. Otrā pasaules kaŗa beigu
posmā, 1944. gada augustā, ie
saukts Latviešu leģiona 15. divī
zijā, sūtīts artilērijas mācībās uz
Josefštati, netālu no ČechijasPolijas robežas, vēlāk cīnījies
atkāpšanās kaujās Vācijā un kaŗa
beigas sagaidījis Vācijas terri
torijā.
Nesen intervijā ar britu vēs
turnieku Vinsentu Hantu Lai
monis stāstīja par saviem piedzī
vojumiem 33. artilērijas pulkā:
par intensīvām cīņām Pomerā
nijā, pie Flederbormas (Podgaje),
ielenkumā, kur viņš guva ievainojumu, un vēlāk pie Dīvenovas
(Dziwnówek), kur viņa vienība
bija pēdējā pēc cīņām Arjer
gardā, kas šķērsoja Oderu, ne
tālu no tās ietekas Baltijas jūrā,
uz Volinas salu: ”Es pēdējais
iekāpu laivā. Mana bija pēdējā
pēda Pomerānijas zemē.”
Zēdelgemas gūstekņu nometnē
Laimonis piedalījies Daugavas
Vanagu organizācijas dibināšanā.
No gūsta atbrīvots, pārgājis uz
Oldenburgas bēgļu nometni. Savu
gūsta dienasgrāmatu viņš vēlāk
uzdāvināja Kaŗa mūzejam Rīgā.
Anglijā iebraucis 1947. gada
beigās, Laimonis pirmos sešus

gadus strādāja lauksaimniecības
darbos, nākamos 13 – tekstilrūp
niecībā, vēl 25 gadi nostrādāti
ogļraktuvju technisko sakaru

gada 17. oktobrī piedalījies DVF
Derbijas kopas dibināšanā un
ievēlēts par tās pilnvaroto. Viņš
bijis ilggadējs DVF Derbijas
nodaļas valdes
loceklis, kas
allaž mudināja
Derbijas jauno
latviešu
sa
biedrību iestā
ties un dar
boties nodaļā.
1966. gadā Lai
moni pirmo
reizi ievēlēja
Lielbritanijas
Daugavas
Vanagu Fonda
(DVF) valdē,
kur viņš dar
bību turpināja
līdz 2018. ga
dam, glabājot
DVF archīvu
un pildot biedr
ziņa un admi
nistrātora pie
nākumus. Ar
chivāra darbu
Laimonis tur
pināja līdz pat
sava mūža pē
dējām dienām.
No Laimoņa privātā archīva // FOTO: Rūta Āpša Viņš bija sācis
iekārtot archīvu
instrumentu fabrikā, līdz 1991. jaunajās telpās DVF īpašumā
gadā aizgājis pensijā.
Straumēnos. 1968. gadā Laimo
DVF sastāvā Laimonis bijis nis apbalvots ar DV organizācijas
kopš 1949. gada, kad ievēlēts nozīmi zeltā.
Dārlijmūras nodaļas valdē un
Kad 1976. gadā tika dibināti
darbojies sekretāra amatā. 1954. Straumēni, Laimonis ieņēma

kluba sekretāra amatu. Viņš
vairākkārt ievēlēts Latviešu Na
cionālajā Padomē Lielbritanijā
(LNPL), kā arī piedalījies Lat
viešu preses biedrības Anglijas
kopas dibināšanā. Īpaši nozīmīgs
ir bijis Laimoņa darbs vairāku
gadu desmitu gaŗumā – Lielbri
tanijā mirušo tautiešu reģistrē
šanā. To darot, viņš saņēmis
neskaitāmus Latvijā un citur
dzīvojošo tautiešu izziņu jau
tājumus par tuvinieku likteņiem
un gādājis atbildes uz tiem.
Laimonis bija cilvēks, kas
mīlēja strādāt un nemeklēja
atzinību. 2001. gadā, atzīmējot
savu 75. dzimšanas dienu, kādas
avīzes intervijā Laimonis repor
tierim teicis: “Man ir tāda sajūta,
ka jūs gatavojaties “augstai” re
portāžai. Esmu tikai ļoti mazs,
nenozīmīgs ritenītis plašajā sa
biedrības mašinērijā. Man netīk
slavināšana. Ko esmu darījis vai
daru, viss darīts ar pienākuma
apziņu, kā normatīvajos nolikumos paredzēts. Ja tautieši mani
ir izvirzījuši un man uzticējuši
sabiedriskos pienākumus, tad
par to pateicos.”
Daugavas Vanagu Fonda
(DVF) delegātu sapulcē, Strau
mēnos 2018. gada martā delegāti
vienbalsīgi un ar aklamāciju
ievēlēja Laimoni Ceriņu par
DVF goda priekšsēdi. Piecdesmit
divus gadus pēc stāšanās pirmo
reizi DVF valdes darbā, Lai
monis ar savu neatlaidīgo darbu
latviešu sabiedrības labā bija

pelnījis šo goda amatu, kuru
saņemot, līdz ar ovācijām un
ziediem viņam tika pasniegts arī
Atzinības raksts no Latvijas
vēstnieces Apvienotajā Karalistē
Baibas Bražes.
Laimonis bija viens no diviem
bijušajiem leģionāriem, kopā ar
Hariju Valdmani, kas piedalījās
pieminekļa “Latvijas Stāvstrops
brīvībai” atklāšanā Zēdelgemā
2018. gada septembrī. Bite ir
Laimonim ļoti piemērots simbols: strādīgs, miermīlīgs un
savai saimei un dzimtenei
uzticīgs.
Laimonis bija Derbijas latviešu
sabiedrības sirds un dvēsele,
pazīstams ar savu humora izjūtu,
labsirdību un pienākuma ap
ziņu. Starp viņa draugiem bija
daudzi, kas tikai nesen ieradušies
no Latvijas un apmetušies uz
dzīvi Anglijā, un Laimonim
daudz palīdzējuši pēdējos dzīves
gados. Tas ir apstiprinājums Lai
moņa spējām pulcināt cilvēkus
kopā. Līdz pēdējai dienai Lai
monis bija modrs, interesējās
par notikumiem Latvijā, sekojot
ziņām PBLA un Latvijas presē.
Sava ilgā un bagātā mūža
gaŗumā Laimonis ir devis neatsveramu ieguldījumu kā Dau
gavas Vanagiem, tā arī plašākai
latviešu sabiedrībai Lielbritanijā,
dzimtenē un pasaulē. Laimoņa
zaudējums ir zaudējums mums
visiem.
AIVARS SINKA

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: janis
legzdins@hotmail.com.
San Diego Draudzes dievkal
pojumi: Dievkalpojumi notiks
iekšienē un jānēsā sejas maskas!
Sentluisas latv. ev. lut. dr.:

Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO 63119).
Dievk. vadīs Māc. Dace Skudiņa.
Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314 457
1830, kalninsirene@gmail.com.
Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd
Ave. N.E. Seattle, WA 98125).
Dievkalpojumi notiek 10:30.
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206-6749600; e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Baznīcas mājaslapa: www.
seattlelatvianchurch.org. 23. janv.
Dievkalpojums ar dievgaldu. 30.
janv. Dievkalpojums. 6. feb.
Dievkalpojums ar dievgaldu. 13.
feb. Angļu valodas dievkalpojums ar dievgaldu. 20. feb.
Dievkalpojums ar dievgaldu. 27.
feb. Dievkalpojums.
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 – sazinā
ties ar Andri Ritumu, 727-7971933. Dievkalpojumi un bibeles
stundas notiek Faith Lutheran
baznīcā, kas atrodas 2601 49th
Street North, St. Petersburg, FL
Dievkalpojumi svētdienās 2
pm: Bībeles stundas svētdienās 2
pm: 23. janvārī, 30. janvārī 6.
februārī, 20. februārī 13.
februārī, 27. februārī.

DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 17. lpp.)
Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308).
Info: Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts:
folkmane@hotmail.com Info:
Andrejs Jugs, tālr.: 561-4479050. Dievk. notiek 14:00. Pēc
dievk. visi lūgti pie kafijas galda!
Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside
Dr., Los Angeles CA 90039).
30. janvārī Dievkalpojums
(diak. Guna Reina) Visi dievkalpojumi notiek plkst 11:00
Džamaikpleinas Trīsvienības
latv. ev. lut. dr.: Unitarian Con
gregational 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.
Grandrapidu latv. ev. lut. dr.:
Faith Lutheran Church. (2740 Fuller
Ave NE, Grand Rapids MI 49505.)
Tālr: 616-361-6003.) Māc. Aija
Graham. Dr.pr. Ivars Petrovskis,
tālr: 616-975-2705. Dievk. notiek
2x mēnesī, 2:00 pm. Par datumiem lūdzu sazināties ar dr. pr.
Ivaru. Pēc dievk. kafijas galds.
Kalamazū latv. ev. lut. apv. dr.:
(122 Cherry Hill St, Kalamazoo

MI 49006). Māc. Aija Graham.
Latviešu ev. lut. apvienotā drau
dze notur klatienes dievkalpojumus katru svētdienu, plkst.
10:00. Parallēli pieejami spre
diķu ieraksti draudzes YouTube
kanālā (meklēšanas atslēgas vārds
“Latviešu Apvienotā draudze
Kalamazū”.
Klīvlandes apvienotā latv. ev.
lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, 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 mācī
tājiem latviešu un angļu valodā
plkst. 10:00. Par datumiem sa
zināties ar draudzes pr. Kārli
Indriksonu, tālr.: 402-730-3427,
e-pasts: kindriks@aol.com. Pen
sionāru saiets katra mēneša otrā
ceturtdienā plkst. 11:00 sabied
riskās telpās.
Mančesteras latv. ev. lut. dr.
(dievk. Notiek Holy Transfigur
ation Romanian Orth. Church, 2
Winter St., Manchester, CT
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis,
tālr. 413-568-9062. 19. februārī
11.00 ar dievgaldu, māc. Igors
Safins.

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 evaņģe
liski luteriskās draudzes video diev
kalpojumi notiek katru nedēļu,
tos var skatīties mndraudze.org.
Montrealas latv. Trīsvienības/
Tervete ev. lut. dr.: Trinity
Latvian Church (P.O. Box 39,
Station NDG, Montreal QC H4A
3P7), tālr.: 514-992-9700. www.
draudze.org vai www.tervete.org.
pr. Jānis Mateus tālr.: 514-481
2530, e-pasts: prez@draudze.org.
Ņūbransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: (Latvian Lut
heran Church, P.O. Box. 1008,
Maplewood, NJ 07040).
Dievkalpojumi notiek NJ Lat
viešu biedrības namā Priedaine,
1017 State Route 33, Freehold, NJ
07728, māc. Ieva PušmucāneKineyko. E-mail: latvianlutheranchurch@gmail.com, telefons:
908-638-1101. 23. janvārī 11:00
Dievkalpojums Priedainē. 6.
februārī 11:00 Dievkalpojums
ar dievgaldu Priedainē. 20. feb
ruārī 11:00 Dievkalpojums
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 17. lpp.)
Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv.
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto,
ON M4V 1J6), tālr.: 416-9213327, E-pasts: baznica@bellnet.
ca. Info: www.stjohnslatvian.ca
Māc. Ģirts Grietiņš (adrese: 40
Hollyberry Trail, North York ON
M2H 2S1), tālr: 6479-865-604,
E-pasts: grietins@gmail.com.
Prieksnieks: Kārlis Vasarājs,
Pr. vietn. Sibilla Korule. Dāmu

kom. pr. Maija Sukse, tālr.: nemainīgs – plkst. 10:00. Pieslēg
4162214309.
šanās norādes ir atrodamas
Vašingtonas (DC) latv. ev. draudzes mājaslapā.
lut. dr.: 400 Hurley Avenue,
Lūgums sūtīt
Rockville, MD 20850 – 3121.
SARĪKOJUMU un
Tālrunis: 301-251-4151, epasts:
dcdraudze@gmail.com, www.
DIEVKALPOJUMU
dcdraudze.org. Prāveste Anita
ziņas uz e-pastu:
Vārsberga Pāža (tālr.: 301-302rigaven@aol.com
3270). Draudzes priekšniece Dace
Zalmane. Svētdienas dievkal
– Inese Zaķis –
pojumi sāksies plkst. 11:00.
ne
vēlāk
kā PIEKTDIENĀS.
Trešdienās svētbrīžu laiks paliek

Pie draugiem Aizsaulē aizgāja mūsu mīļais

GUNARS GALVIŅŠ

Dzimis 1937. gada 15. februārī Rīgā, Latvijā,
miris 2021. gada 13. decembrī San Francisco, California
Pāri kalniem aiztrauc dziesmas,
Klusi tālēs izgaisīs.
Atmiņas kā kvēlas liesmas
Mūžam sirdī nezudīs.

Sirdīs viņš mums dzīvos vienmēr
INTA
VALDIS, LINDA AR ĢIMENI
ATIS, PAUL
KĀRLIS, ANDA AR ĢIMENI
RASMA
PETERIS, HOLLY AR ĢIMENI
RADI UN DRAUGI PLAŠĀ PASAULĒ

Mūžībā aizgājis mūsu filistrs

GUNĀRS VANAGS

Dzimis 1929. gada 16. septembrī Rīgā, Latvijā,
miris 2022. gada 7. janvārī Indianapolē, ASV

Sit tibi terra levis!

Sēro
FRATERNITAS IMANTICA

Mūžībā aizsaukti
mūsu biedri 2021. gadā:

PODNIEKS, RITA
PILSĒTNIEKS, DZIDRIS
PURKALITIS, VARIS
EPERMANIS, AUSMA
RUBINS, IVARS
VIKS, DAUMANTS
OZOLIŅŠ, LAIMONS
Vieglas smiltis…
Viņus mīļā piemiņā paturēs
ST. PĒTERSBURGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA

Aizgājis mans mīļais vīrs

JURIS
KONRĀDS UBĀNS

Dzimis 1938. gada 12. jūlijā Rīgā, Latvijā,
miris 2021. gada 30. decembrī Portland, ME, ASV
Sēro
SIEVA MĀRA AR RADIEM UN DRAUGIEM
AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Aizsaulē dzejniece

BAIBA BIČOLE

Dzimusi 1931. gada 29. maijā Rīgā,
mirusi 2021. gada 24. decembrī Merilandē, ASV
Mana māja iekārta
miglas šūpulī, debesīs,
kas atnes, kas aiznes.
(B. Bičole)

Mīlestībā un skumjās,
BITĪTE UN ULDIS

Dieva mierā aizgājis Daugavas Vanagu Goda priekšnieks

VARIMANTS PLŪDONS
Dzimis 1928. gada 29. maijā Rīgā,
miris 2022. gada 3. janvārī Barrie, Ontario

No klusuma es izgāju
Pa ceļiem trokšņainiem
Uz jaunu dziļu klusumu,
Lai aizietu pa tiem.
(V. Strēlerte)

Viņu mīļā piemiņā paturēs
DAUGAVAS VANAGU CENTRĀLĀ VALDE

Bostonas Trimdas Draudzes
2021. gada mūžībā aizsauktie:
AINA SKAUBĪTIS			

2/28/1923-2/21/2021

ANDRIS LĒNBERGS			

4/21/1953-4/13/2021

ANDREJS GROTS			

3/22/1927-4/26/2021

BIRUTA JAKOBSONS		

4/16/1932-5/1/2021

MILDREDE TORJUSEN-KALNIŅŠ

12/27/1918-5/14/2021

ANITA ASBERGS			

3/3/1944-7/14/2021

RASMA DINBERGS			

2/23/1928-10/5/2021

ILZE PRIKULIS-OGA		

6/16/1942-11/1/2021

LINDA KITNERS-MILBURY*

8/19/1954-11/8/2021

AIVARS VASMANIS			

9/11/1937-12/5/2021

*Izvadīta Trimdas draudzē

Amerikas Latviešu mākslinieku apvienība
ar skumjām atvadās no mākslinieka,
ALMA bijušā prezidenta, kolēģa un drauga

JURA K. UBĀNA
1938 – 2021

LAIKS
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Ķibermaņa bobsleja
divnieks uzreiz aiz
laureātiem

Oskara Ķibermaņa pilotētā
Latvijas bobsleja divnieka eki
pāža Sanktmoricas trasē, Šveicē,
ieguva 5. vietu sezonā pēdējā
Pasaules kausa posmā, kur Ei
ropas čempionāta ieskaitē ierin
dojās uzreiz aiz laureātu trij
nieka. Emīla Cipuļa pilotētā otra
Latvijas ekipāža posmā ieguva
14. vietu. Arī Sanktmoricā uz
varēja galvenais favorīts Vācijas
pilots Frančesko Frīdrichs, kuŗš
sezonā palika nepārspēts visās
sacīkstēs, izņemot vienu posmu
Siguldā. Frīdrichs divu brau
cienu summā finišēja pēc divām
minūtēm un 11,76 sekundēm,
kas viņam nodrošināja 0,19 se
kunžu pārsvaru pār kanadieti
Džastinu Kripsu. Posmā trešo
vietu ieguva uzvarētāja tautietis
Johaness Lochners 0,36 sekun
des aiz uzvarētāja.

Daiļslidotājs
Vasiļjevs izcīna
bronzu Eiropas
čempionātā

Latvijas daiļslidotājs Deniss
Vasiļjevs Tallinā ar lieliski iz
pildītu izvēles programmu no
drošināja bronzas medaļu Eiro
pas čempionātā, labojot perso
niskos rekordus, liecina rīkotāju
informācija. Izvēles slidojumā
Deniss tīri izpildīja arī četrkāršu
lēcienu, kas viņa programmām
iepriekš nebija raksturīgi. Eiro
pas čem
pio
nātos Latvijas daiļ
slidotājiem vēl ne reizi nebija
izdevies izcīnīt medaļu. Vasiļjevs
izvēles programmā iekrāja
181,84 punktus, par vairāk nekā
desmito tiesu labojot līdzšinējo
personisko rekordu (165,61
punkts). Arī summā nodro
ši
nātie 272,08 punkti ir Denisam
pārliecinoši labākais rezultāts, jo
iepriekš viņš ne reizi nebija ieguvis vairāk kā 254,48 punktus.
***
Latvijas daiļslidotāja Anete
Lāce Tallinā karjērā pirmajā
Eiropas čempionātā sasniedza
25. vietu īsajā programmā un
nekvalificējās izvēles slidojumam,
liecina rīkotāju informācija. Lāce
par īso programmu nopelnīja
49,75 punktus un 18 gadus vecā

latviete palika uzreiz aiz 24 būs tikai kā testapārbaudījumi,
labākajām, kas startēs arī izvēles tādējādi to rezultāti netiks ņemti
slidojumā.
vērā Pasaules kausa un arī Sprinta
kausa kopvērtējumā. Tomēr balvu
Martina Dukura fonds paliks nemainīgs. Līdz ar
to Sprinta kausa sezona noslē
zelts gusies pēc trīs sacensībām Sočos,
Martins Dukurs Sanktmo Insbrukā un Siguldā. Divnieku
ricas trasē Šveicē uzvarēja Pa konkurencē Mazo kristāla glosaules kausa (PK) posmā skele busu nodrošinājuši Šici, bet vie
tonā, 11. reizi izcīnot Pasaules niniekos par sprinta čempioniem
kausu kopvērtējumā un 12. reizi kļuvuši vāciete Jūlija Taubica un
uzvarot Eiropas čempionātā (EČ). austrietis Volfgangs Kindls.
Tomass Dukurs izcīnīja septīto
***
vietu.
Viktorija Ziediņa/Selīna Eli
zabete Zvilna Austrijas trasē
Bludencā izcīnīja uzvaru Pa
saules kausa sestajā posmā jau
niešiem un junioriem, vienlaicīgi
kļūstot par Eiropas junioru čem
pionāta uzvarētājām, bet sacen
sībās vīriešiem trešo vietu ie
ņēma divnieks Kaspars Rinks/
Vitālijs Jegorovs.
Desmito vietu 11 ekipāžu kon
Martins Dukurs
kurencē ieguva otrs Latvijas div
Otro braucienu T. Dukurs veica nieks Marta Robežniece/Kitija
kā 13., augšu nobraucot labi, bet Bogdanova, kas no tautietēm
nedaudz ātrumu zaudējot trases atpalika 1,665 sekundes. Pēc 11.
pēdējā posmā. Viņam braucienā vietas pirmajā braucienā otrajā
tika ceturtais labākais laiks, bet viņas ierindojās ceturtajā vietā.
divu braucienu summā latvietis Vīriešu divnieku sacensībās Kas
ieņēma septīto vietu, uzvarētā pars Rinks/Vitālijs Jegorovs pir
jam brālim zaudējot 0,73 se majā braucienā bija trešie, otrajā –
kundes.
piektie, divu braucienu summā
Gasners labi veica trasi līdz nosargājot sev vietu uz goda
“Shamrock” virāžai, ar ko pietika pjedestāla trešā pakāpiena.Viņi
tobrīd pirmajai vietai. Pēc visu 12 braucēju konkurencē par
braucēju finiša viņš ar 0,45 se 0,487 sekundēm atpalika no vā
kunžu atpalicību no M. Dukura ciešiem Morica Jēgera un Valen
ierindojās otrajā vietā. Grotērs tīna Šteites un par 0,243 sekun
zaudēja ātrumu pēc “Zirga pa dēm – no krieviem Mihaila Kar
kava” virāžas, tautietim piekāp nauhova un Jurija Čirvas.
joties 0,06 sekundes un izcīnot
bronzu.
M. Dukurs, kurš trasē devās Labākie Oberhofā –
pēdējais, veica labu braucienu
Šicu kamaniņu
līdz “Zirga pakavam”, pēc kuŗa
divnieks un
atrāviens no konkurentiem sāka
samazināties, taču vairāk nekā
Aperjods
0,6 sekunžu pārsvaru izdevās
Brāļu Andŗa un Juŗa Šicu
nosargāt, otrajā braucienā dalot
labāko laiku ar Gasneru.Viņa kamaniņu divnieka ekipāža
laiks finišā bija divas minūtes un Oberhofas trasē, Vācijā, ieguva
piekto vietu sezonā priekšpēdējā
14,39 sekundes.
Uzvara pasaules skeletona Pasaules kausa posmā.
leģendai Martinam Dukuram
bija 12. Eiropas meistarsacīkstēs,
kā arī deva 11. uzvaru Pasaules
kausa izcīņas kopvērtējumā.

Brāļi Šici triumfē
Sprinta kausa sezonas
kopvērtējumā

Uzvarēja Vācijas ekipāža Toni
Egerts/Saša Benekens ar rezultātu
divu braucienu summā vie
na
minūte un 22,651 sekunde. Šici
no uzvarētājiem atpalika 0,492
sekundes, bet iekļūšana pieci
niekā viņiem ļāva pirms pēdējā
posma saglabāt vadību Pasaules
kausa kopvērtējumā.

Kamaniņu braucēji Andris
Šics un Juris Šics // FOTO: LETA
Kamaniņu sporta Sprinta
kausa sezona noslēgusies pēc
trīs sacensībām, kopvērtējumā
divnieku ekipāžu konkurencē
pirmo vietu nodrošinājuši Juris
un Andris Šici. Šajā nedēļas no
galē Oberhofā gaidāmajā Pasau
les kausa kamaniņu sportā as
totajā posmā atlēti Sprinta kausā
sacentīsies jaunā formātā. Starp
tautiskā Kamaniņu sporta fede
rācija (FIL) ziņo, ka, balstoties
uz noteikumiem, šīs sacensības

Vīriešiem mājas trasē dominēja
vācieši, aizņemot visu goda pje
destalu, bet nākamās četras vietas ieguva Austrijas sportisti.
Individuāli labākais Latvijas ka
maniņu izlasē bija 9. vietu iegu
vušais Kristers Aparjods. Gints
Bērziņš un Artūrs Dārznieks
ieguva attiecīgi 14. un 17. vietu.
Dāmu konkurencē uzvaras
laurus plūca Austrijas kamaniņu
braucēja Madeleine Egle, kura
divu braucienu summā finišēja
minūtē un 24,047 sekundēs.
Otrajā vietā ierindojās vāciete
Jūlija Taubica, piekāpjoties uzva
rētājai vien 0,02 sekundes, bet
trijnieku noslēdza vāciete Anna
Bereitere. No Latvijas sportistēm
labāko rezultātu sasniedza Elīna
Ieva Vītola, ierindojoties 13. vietā.
Viņa uzvarētājai divu braucienu
summā piekāpās 0,646 sekundes.
Elīza Tīruma ierindojās 14. vietā,
uzvarētājai piekāpjoties 0,658 se
kundes. Sigita Bērziņa palika
19. pozicijā. Sportistei nepadevās
otrais brauciens, un divu brau
cienu summā Bērziņa Eglei pie
kāpās 1,051 sekundi.
***
Eksperimentālajās
Sprinta
kausa sacensībās Oberhofā at
lēti sacenšas jaunā formātā.
Startēja 20 divnieki. Mārtiņš
Bots/Roberts Plūme ieņēma trešo,
bet brāļi Juris un Andris Šici –
ceturto vietu. Šici startēja ar otro
numuru un finišā uzvarētājiem –
Vācijas ekipāžai Tonijs Egerts/
Saša Benekens zaudēja 0,197
sekundes. Bots/Plūme startēja
piektie un finišēja trešie, vācie
šiem zaudējot 0,192 sekundes.
Latviešu duetus apsteidza arī
Austrijas divnieks Tomass Šteijs/
Lorencs Kollers, kuŗš uzvarētā
jiem zaudēja 0,098 sekundes. Aiz
latviešiem palika divi Italijas div
nieki – Ludvigs Rīders/Pat
riks
Rastners (+0,216) un Emanuels
Rīders/Zimons Kaincvaldners
(+0,216). Startēja 20 divnieki.
Šici Sprintā izcīnīja 285 punktus, pirmajā trijniekā aiz sevis
atstājot divas Vācijas ekipāžas
Toniju Egertu/Sašu Benekenu
un Tobiasu Vendlu/Tobiasu
Arltu, kuŗi sakrāja attiecīgi 231
un 172 punktus. Mārtiņš Bots/
Roberts Plūme, piedaloties
divās sprinta sacensībās, ar 101
punktu ieņēma astoto vietu.
Vieninieku konkurencē Kind
lam bija 216 punkti, 202 punktus
guva itālis Dominiks Fišnallers,
bet 167 punktus guva krievs Ro
māns Repilovs. Kristers Apar
jods pirmajam trijniekam zau
dēja 12 punktus un bija ceturtais, Gints Bērziņš ar 141 punktu bija septītais, bet Rikam
Kristenam Rozītim 26 punkti
Siguldas trasē deva 20. poziciju.

Ziediņa/Zvilna
kļūst par
Eiropas junioru
čempioniem
Kristers Aparjods
Otra Latvijas ekipāža Mārtiņš
Bots/Roberts Plūme sacensības
noslēdza 13.vietā. Pirmajā brau
cienā Šici bija piektie, savukārt
Bots/Plūme sasniedza 14. vietu.

Viktorija Ziediņa/Selīna Eli
za
bete Zvilna Austrijas trasē
Bludencā izcīnīja uzvaru Pa
saules kausa sestajā posmā
jauniešiem un junioriem ka
maniņās, vienlaicīgi kļūstot par
Eiropas junioru čempionāta
uzvarētājām. (attēlā). Sacensī

bās vīriešiem trešo vietu ie
ņēma divnieks Kaspars Rinks/
Vitālijs Jegorovs. Ziediņa/
Zvilna divus braucienus veica
minūtē un 7,272 sekundēs, esot
labākajām abos braucienos.
Viņas par 0,138 sekundēm ap
steidza Vācijas pāri Luiza Ro
manenko/Paulīne Paca un par
0,517 sekundēm – Krievijas
div
nieku Anastasija Kropa
čova/Aļona Starkova.
11 ekipāžu konkurencē 10.
vietu ieguva otrs Latvijas div
nieks Marta Robežniece/Ki
tija Bogdanova, kas no tau
tietēm atpalika 1,665 sekundes.
Pēc 11. vietas pirmajā braucienā
otrajā viņas ierindojās ceturtajā
vietā.
Pasaules kausa kopvērtējumā
juniorēm Ziediņa/Zvilna, kuŗas
uzvarēja trīs pēdējās sacensī
bās, ar 430 punktiem finišēja
trešajā vietā. Ar 515 punktiem
par kausa ieguvējām kļuva
vācietes Romanenko un Paca,
bet otrās ar 456 punktiem bija
amerikānietes Maja Čena un
Rīenina Vailere.
Vīriešu divnieku sacensībās
Kaspars Rinks/Vitālijs Jego
rovs pirmajā braucienā bija
trešie, otrajā – piektie, divu
braucienu summā nosargājot
sev vietu uz goda pjedestala
trešā pakāpiena. Viņi 12 brau
cēju konkurencē par 0,487 se
kundēm atpalika no vāciešiem
Morica Jēgera un Valentīna
Šteites un par 0,243 sekundēm –
no krieviem Mihaila Karnau
hova un Jurija Čirvas. Arī
Pasaules kausa kopvērtējumā
junioriem latvieši ieņēma trešo
vietu, Rinkam un Jegorovam
izcīnot 371 punktu. Ar 510
punktiem par kausa ieguvē
jiem kļuva vācieši Jēgers un
Šteidte, bet otrie ar 440 punktiem bija krievi Vladislavs Vere
mejenko un Ļevs Romanovs,
kuŗi pēdējā posmā nestartēja.
Sacensību turpinājumā Lat
vijas jaunie kamaniņu braucēji
Bludencas trasē Austrijā iz
cī
nīja vēl divas medaļas Eiropas
junioru čempionātā. Sieviešu
junioru konkurencē sestajā
Pasaules kausa posmā bronzas
godalgu izcīnīja Zane Kaluma.
Viktorijai Ziediņai bija 11.
vieta, bet Frančeska Bona
ierindojās 17. pozicijā. Junioru
vīriešu konkurencē Kaspars
Rinks pirmajā braucienā sa
sniedza labāko finiša laiku, bet
otrajā braucienā, trasē pieļaujot
kļūdu, summā izcīnīja septīto
vietu. Savukārt Robertam Drei
manim divu braucienu summā
21. vieta, bet Valtam Pavlovam
izcīnīta 22. pozicija.
Komandu stafetē Latvijas
komanda ar Kalumu, Dreimani
un Rinku/Vitāliju Jegorovu sa
stāvā izcīnīja sudraba godalgu,
pirmās vietas ieguvējiem vācie
šiem piekāpjoties par 0,694
sekundēm.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

